Protokół
XXXVIII sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku
IV kadencji
z dnia 28 czerwca 2013r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XXXVIII sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. Powitał
radnych. Na podstawie listy obecności jest wystarczająca ilość radnych do podejmowania
prawomocnych uchwał, bowiem na 21 radnych w sesji udział biorą wszyscy radni. Lista
obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Powołanie sekretarza.
Na sekretarza XXXVIII sesji zwyczajnej, został powołany według kolejności Radny, Pan
Stanisław Fal.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poinformował, że radni otrzymali porządek
dzisiejszych obrad (zał. nr 2).
Porządek obrad był wysyłany w dwóch częściach.
Pan Robert Pieszczoch poinformował również, że w między czasie do Prezydium Rady
wpłynął wniosek pilności (projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok, druk nr 463).
Przewodniczący Rady zaproponował aby porządek dzisiejszych obrad wyglądał następująco:
druki projektów uchwał, które dotarły w drugiej kolejności tj.
Punt12. Projekt uchwały druk nr 456
Punkt 13. Projekt uchwały druk nr 457
Punkt 14. Projekt uchwały druk 458
Punkt 15. Projekt uchwały druk 459
Punkt 16. Projekt uchwały druk 460
Punkt 17. Projekt uchwały druk nr 461
Punkt 18. Projekt uchwały druk nr 462
Punkt 19. Projekt uchwały druk nr 463 (wniosek pilności)
Punkt 20. Interpelacje i zapytania radnych,
Punkt 21. Wnioski i oświadczenia.
Punkt 22. Zamknięcie obrad sesji.
Zapytał czy ktoś z Pań i Panów radnych ma jakieś inne propozycje do porządku obrad?
Nie zgłoszono.
Wobec powyższego Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady poddał zmieniony
porządek obrad pod głosowanie.
Za porządkiem obrad głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Porządek obrad został przyjęty.
Ad. 4 Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poprosił Przewodniczących Komisji
o składanie sprawozdań według kolejności:
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1. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Przewodniczący Pan
Marian Futyma. Sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu.
2. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Przewodniczący Pan Paweł Czech.
Komisja spotkała się raz. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję. Zapoznano się
ze skargą, która wpłynęła na Panią Dyrektor Domu Dziecka. Skarga będzie
rozpatrywana w późniejszym terminie.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski. Komisja
spotkała się raz. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję.
4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Przewodniczący Pan Marek Szpara. Sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do
protokołu.
5. Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
Pan Stanisław Fal. Komisja odbyła jedno posiedzenie. Zaopiniowano projekty
uchwał na sesję druk 452 i druk 453. Komisja zapoznała się z pismami, które zostały
skierowane do komisji.
6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Komisja odbyła trzy
posiedzenia w dniu 28 maja oraz 7 i 11 czerwca 2013r. Podczas tych posiedzeń
Komisja w pełnym składzie dokonała wnikliwej analizy wykonania budżetu powiatu
w oparciu o sprawozdanie roczne Zarządu Powiatu, sprawozdania z wykonania
planów finansowych z zakresu administracji rządowej, uchwała RIO w Rzeszowie,
bilans z wykonania budżetu powiatu, łączny bilans jednostek budżetowych, łączny
rachunek zysków i strat jednostki budżetowej, roczne zestawienie zmian w funduszu
jednostki budżetowej i inne niezbędne dokumenty. Szczegółowy protokół załączony
został do dokumentów na dzisiejszą sesję. W dalszej części sesji będzie odczytana
opinia i wnioski.
Ad. 5 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał
Rady Powiatu.
Głos zabrał Starosta Powiatu Pan Sebastian Niżnik.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Sanoku stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Starosty między sesjami stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Ad. 6 Debata w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sanoku za 2012
rok.:
a) rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2012 rok.
Głos zabrał Starosta Powiatu Pan Sebastian Niżnik. Pan Starosta odczytał Sprawozdanie
z realizacji budżetu za 2012 rok. Sprawozdanie stanowi zał. nr 8 do protokołu.
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b) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za 2012 rok ( druk
449 A).
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poinformował, że Radni otrzymali powyższe
Sprawozdanie finansowe. Zapytał czy są pytania do przedstawionego Sprawozdania?
Pytań brak.
Sprawozdanie finansowe stanowi zał. nr 9 do protokołu.
c) Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Sanockiego.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch powiedział, że Państwo Radni otrzymali
informację o stanie mienia Powiatu Sanockiego.
Wobec braku pytań Przewodniczący przeszedł do następnego punktu.
d) Odczytanie opinii RIO w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu
w Sanoku z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok.
Opinię RIO w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu w Sanoku z wykonania
budżetu powiatu za 2012 rok, odczytała Pani Krystyna Chrząszcz Skarbnik Powiatu. Opinia
stanowi zał. nr 10 do protokołu.
e) Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Powiatu
Sanockiego za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego.
Opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za rok 2012
oraz sprawozdania finansowego odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Adam
Drozd. Opinia stanowi zał. nr 11 do protokołu.
f) Podjęcie uchwały Nr 427 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu ( druk 449).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 5 radnych, wstrzymało się- 3
radnych.
Wobec powyższego uchwała Nr 427 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
została podjęta i stanowi zał. nr 12 do protokołu.
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g) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu
Powiatu w Sanoku za 2012 rok.
Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sanoku za
2012 rok odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Adam Drozd. Wniosek stanowi
zał. nr 13 do protokołu.

h) odczytanie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.
Opinię RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o udzielenie absolutorium
Zarządowi Powiatu odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Adam Drozd. Opinia
RIO stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Pan Adam Drozd – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Po wielu spotkaniach i bardzo
konstruktywnej dyskusji na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej naszej Rady, kontrowersyjnie,
nie jednogłośnie ale demokratycznie w głosowaniu tajnym podjęliśmy uchwałę o
zawnioskowaniu do Wysokiej Rady o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z załącznikami to wniosek o udzielenie absolutorium,
opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie oceny sprawozdania finansowego właśnie z wnioskiem
o udzielenie absolutorium jako Przewodniczący Komisji osobiście złożyłem w Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, gdzie te dokumenty przyjęto. Jest to oddział w Krośnie
oczywiście. Jakie było moje i nasze zdziwienie Szanowni Państwo Radni gdy po kilku dniach
otrzymaliśmy uchwałę Nr VI/49/2013 Składu orzekającego RIO negatywnie opiniującą nasz
wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu a jakże z kuriozalnym
uzasadnieniem. Według RIO należało odrzucić wniosek o udzielenie przez Radę Powiatu
Sanockiego absolutorium Zarządowi bo Komisja Rewizyjna głosowała tajnie. Praktycznie
skład orzekający nie odnosi się do merytorycznych aspektów protokołu i samego wniosku.
Problematyczne i kontrowersyjne nie tłumacząc niezbędność głosowania jawnego bo ponoć
głos Przewodniczącego przeważa w przypadku równowagi głosowania. Panie i Panowie radni
a jak wyglądała by argumentacja wówczas gdy Przewodniczący wstrzymał by się od głosu
lub nie zagłosował by podczas tego głosowania. Do czego niezbywalne prawo mają radni.
Czy w tych sytuacjach RIO też interpretowało by głos Przewodniczącego jako przeważający.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Pragnę zapytać jak Wysoka Rada
ustosunkuje się do tak kuriozalnej opinii składu orzekającego RIO, odrzuci ją jako nie
merytoryczną, zignoruje tą opinię czy przyjmie ją tylko do wiadomości. Bardzo dziękuję.

i) Dyskusja
Głos zabrała Pani Agnieszka Haduch, Radna Powiatu Sanockiego. Wypowiedź stanowi zał.
nr 15 do protokołu.
Następnie głos zabrała Pani Grażyna Borek.
Pani Grażyna Borek – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Napisałam
sobie na jedną stronę ale ponieważ już tyle wspaniałych informacji na temat realizacji
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naszego budżetu padło, myślę, że nie ma potrzeby się powtarzać, dlatego też stwierdzam, że
po zapoznaniu się z protokołem Komisji Rewizyjnej z dnia 11 czerwca oraz opinią RIO z dnia
14 czerwca br. w sprawie wydania opinii dotyczącej oceny wykonania budżetu powiatu
sanockiego za rok 2012 wynika, że Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium Zarządowi
a RIO wydało opinię pozytywną w części dotyczącej realizacji budżetu i tak właśnie w tych
obydwu dokumentach nie stwierdzono rozbieżności i nieprawidłowości między uchwalonym
planem budżetowym a realizacją tegoż planu przez Zarząd. Dlatego też radni związani
z Polskim Stronnictwem Ludowym zagłosują za absolutorium dla Zarządu Powiatu
Sanockiego z tytułu prawidłowej realizacji budżetu za rok 2012. Dziękuję bardzo.
Następnie głos zabrał Pan Waldemar Och. Wypowiedź stanowi zał. nr 16 do protokołu.

j) Podjęcie uchwały Nr 428 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
w Sanoku z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok ( druk 450).
Projekt w/w uchwały odczytał Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Robert
Pieszczoch.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 12 radnych, przeciw-6 radnych, wstrzymało się-3
radnych.
Przy 12 głosach za, przeciw-6, wstrzymało się -3 radnych, uchwała Nr 428 w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sanoku z tytułu wykonania budżetu na 2012
rok, została podjęta i stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 15 minut przerwy.
(1635 – 1650).
W przerwie obradowała Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja
Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej celem zaopiniowania projektu uchwały – wniosek
pilności druk nr 463.
Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr 429 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i
zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu
rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
udzielanych z budżetu Powiatu Sanockiego ( druk 451).
Projekt uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu poddał w/w projekt uchwały
pod głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 429 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i
zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia
dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych z budżetu
Powiatu Sanockiego, została podjęta i stanowi zał. nr 18 do protokołu.
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Ad. 8 Podjęcie uchwały Nr 430 w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu
Powiatu Sanockiego (przez Koło Łowieckie „Jarząbek” w Sanoku). (druk 452).
Projekt w/w uchwały nie był czytany.
Następnie Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu poddał w/w projekt uchwały
pod głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 430 w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu
Powiatu Sanockiego (przez Koło Łowieckie „Jarząbek” w Sanoku), została podjęta i stanowi
zał. nr 19 do protokołu.
Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr 431 w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu
Powiatu Sanockiego (przez Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego
w Sanoku) (druk 453).
Projekt w/w uchwały nie był czytany.
Następnie Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu poddał w/w projekt uchwały
pod głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 431 w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu
Powiatu Sanockiego (przez Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego
w Sanoku), została podjęta i stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Ad. 10 Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sanoku za 2012 rok ( druk 454).
Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do
przedstawionego Sprawozdania?
Pytań brak.
Wobec powyższego Pan Robert Pieszczoch poddał powyższe sprawozdanie pod głosowanie.
Za przyjęciem Sprawozdania głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sanoku za 2012 rok, zostało przyjęte i stanowi zał. nr 21 do protokołu.
Ad 11 Podjęcie uchwały Nr 432 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego
dowodu rejestracyjnego ( druk 455).

Projekt uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu poddał w/w projekt uchwały
pod głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
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Przy 17 głosach za, uchwała Nr 432 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego
dowodu rejestracyjnego, została podjęta i stanowi zał. nr 22 do protokołu.
Ad. 12 Podjęcie uchwały Nr 433 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad
udzielania i rozmiaru zniżki obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Sanocki. ( druk 456).
Projekt uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu poddał w/w projekt uchwały
pod głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1 radny.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 433 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad
udzielania i rozmiaru zniżki obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Sanocki, została podjęta i stanowi zał. nr 23 do protokołu.
Ad. 13 Podjęcie uchwały Nr 434 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2013 (kwota 64.715 zł – wprowadzenie umowy finansowej Program
„Młodzież w działaniu” w ZS Nr 1 w Sanoku). (druk 457).
Projekt uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu poddał w/w projekt uchwały
pod głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 434 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2013 (kwota 64.715 zł – wprowadzenie umowy finansowej Program
„Młodzież w działaniu” w ZS Nr 1 w Sanoku), została podjęta i stanowi zał. nr 24 do
protokołu.
Ad. 14 Podjęcie uchwały Nr 435 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok ( kwota 3.190 zł – zwrot wypracowanych dochodów do Domu
Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku). ( druk 458).
Projekt uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu poddał w/w projekt uchwały
pod głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 435 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok ( kwota 3.190 zł – zwrot wypracowanych dochodów do Domu
Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku), została podjęta i stanowi zał. nr 25 do protokołu.
8

Ad. 15 Podjęcie uchwały Nr 436 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok ( kwota 74.350 zł – wprowadzenie środków finansowych
z ubiegłego roku w pilotażowym programie „Model realizacji usług o określonym
standardzie w powiecie oraz Model CIS”). ( druk 459).
Projekt w/w uchwały nie był czytany.
Następnie Pan Robert Pieszczoch zapytał, czy są pytania do Kierownika CIS-u w związku z
przedstawionym projektem uchwały?
Pan Wacław Krawczyk, Wicestarosta – czy pracownicy CIS-u teraz wykonując różne prace
będą mieli za to zapłacone, czy będą faktury na te wykonywane prace obecne. Bo przyszły
rok budżetowy, Pan Starosta nas zapewniał, że to ma być rok gdzie Pan finansowo będzie już
sobie dawał radę i powiatu ma nie kosztować funkcjonowanie CIS-u.
Pan Marcin Marcinkowski, Kierownik CIS-u - to znaczy w tym momencie do listopada
wszystkie roboty wykonywane są za darmo w ramach projektu. Nie możemy żadnych opłat
pobierać bo będziemy musieli zwrócić dotację. Natomiast od grudnia będziemy normalnie
wykonywać roboty, mamy już wstępnie przyrzeczone sprzątanie cmentarzy w Gminie Sanok
to jest osiem cmentarzy i to już będzie taka umowa. Teraz będziemy to wykonywać normalnie
w ramach naszego projektu, później będziemy to wykonywać odpłatnie. Tak samo pozostałe
roboty.
Pan Waldemar Och – a w Sanoku cmentarzy nie będziecie sprzątać?
Pan Marcin Marcinkowski, Kierownik CIS-u - jeżeli się ktoś do nas zwróci to będziemy. Do
nas się nikt nie zwraca z tym tematem. Dotychczas robiliśmy remont kotłowni w ekonomiku,
tam jest aktualnie archiwum, prace porządkowe przy ZS Nr 1, sprzątanie pasa drogowego –
droga powiatowa, przewożenie archiwum, koszenie traw przy Zespołach Szkół, prace
porządkowe przy budynku policji, podwójne koszenie lotniska, poza tym nasz warsztat
gastronomiczny organizował konferencje, byliśmy też na Nocach Galicyjskich. To wszystko
odbywa się oczywiście nieodpłatnie. Także osoby, które są chętne i chcą się do nas zgłosić z
jakimiś tematami do wykonania, zapraszamy.
Następnie Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu poddał w/w projekt uchwały
pod głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1 radny.
Przy 15 głosach za, uchwała Nr 436 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok ( kwota 74.350 zł – wprowadzenie środków finansowych
z ubiegłego roku w pilotażowym programie „Model realizacji usług o określonym standardzie
w powiecie oraz Model CIS”), została podjęta i stanowi zał. nr 26 do protokołu.
Ad. 16 Podjęcie uchwały Nr 437 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok ( kwota 3.117 zł – zwiększenie planu finansowego o kwotę
niewykorzystaną z lat poprzednich w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
Comenius Partnerski Projekt Szkół - ZS nr 3 w Sanoku). ( druk 460).
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Projekt uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu poddał w/w projekt uchwały
pod głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 437 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok ( kwota 3.117 zł – zwiększenie planu finansowego o kwotę
niewykorzystaną z lat poprzednich w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
Comenius Partnerski Projekt Szkół - ZS nr 3 w Sanoku), została podjęta i stanowi zał. nr 27
do protokołu.
Ad. 17 Podjęcie uchwały Nr 438 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2013 – 2028 (zwiększenie dochodów i wydatków w II kwartale
i zmiana wykazu realizowanych przedsięwzięć). ( druk 461).
Projekt uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu poddał w/w projekt uchwały
pod głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-4
radnych.
Przy 12 głosach za, uchwała Nr 438 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2013 – 2028 (zwiększenie dochodów i wydatków w II kwartale
i zmiana wykazu realizowanych przedsięwzięć), została podjęta i stanowi zał. nr 28 do
protokołu.
Ad. 18 Podjęcie uchwały Nr 439
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości Powiatu Sanockiego hipoteką. ( druk 462).
Projekt uchwały odczytał Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 439 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości Powiatu Sanockiego hipoteką, została podjęta i stanowi zał. nr 29 do
protokołu.
Wniosek pilności
Ad. 19 Podjęcie uchwały Nr 440 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 60.000 zł). ( druk 463).
Projekt uchwały odczytał Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii do w/w projektu uchwały
Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz
Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej.
10

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Przewodniczący Pan Marian Futyma
– Komisja pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały, ponadto komisja wnioskuje o
zwiększenie o 46.000 zł brakującej kwoty do zakupu karetki. Proponując tą kwotę zwiększyć
po rozstrzygnięciu przetargu na drogę przez miasto.
Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Przewodniczący Pan Paweł Czech – opinia
Komisji pozy tywna.
Pan Waldemar Och – chciałem dodać, że takie stanowisko również Zarząd przyjął, żeby w
przypadku uzyskania ewentualnych oszczędności po przetargowych pozostałą kwotę
przeznaczyć również na zakup, z tym że oczywiście tą brakującą w tej chwili szpital będzie
sobie musiał jednak sam dołożyć na tą chwilę.
Następnie Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 440 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 60.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 30 do protokołu.

Ad. 20 Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacji i zapytań brak.
Ad. 21 Wnioski i oświadczenia.
Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady poinformował, że w miesiącu sierpniu
zaplanowano przerwę wakacyjną w obradach sesji.
Ad. 22 Zamknięcie obrad sesji.

Pan Robert Pieszczoch słowami: „ Zamykam obrady XXXVIII sesji zwyczajnej
Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska

11

