Protokół
XXXIII sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku
IV kadencji
z dnia 21 stycznia 2013r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XXXIII 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 bierze 17 radnych. Lista
obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Powołanie sekretarza.
Na sekretarza XXXIII sesji zwyczajnej, został powołany według kolejności Radny, Pan
Marek Szpara.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poinformował, że radni otrzymali porządek
dzisiejszych obrad (zał. nr 2).
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy ktoś z Pań i Panów radnych ma jakieś pytania do
porządku obrad?
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady poddał porządek obrad pod głosowanie.
Za porządkiem obrad głosowało 15 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:
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 projekt uchwały na sesję druk 390.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski. Komisja
spotkała się raz. Gośćmi na Komisji byli Pani Zofia Krzanowska Naczelnik
Wydziału Oświaty, Pani Marta Muszyńska dyrektor CDN i Wacław Żuchowski
dyrektor RCRE, którzy złożyli informacje, przekazali pewne uwagi dot. audytu. Po
wysłuchaniu tych uwag i informacji Komisja zajęła się opiniowaniem projektów
uchwał zaproponowanych przez Zarząd Powiatu. Projekt uchwały druk nr 391 –
komisja wstrzymała się od głosu i odniosła się negatywnie do sposobu
przedstawiania projektów uchwał łączących w sobie nie przystające do siebie
zadania. Komisja stoi na stanowisku, że tego typu uchwały nie będzie opiniować.
Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały druk nr 395.

2

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 między sesjami nie obradowała.
6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Komisja spotkała się raz.
Tematem posiedzenia było omówienie protokołu podkomisji analizującej sytuację w
MDK-u w Sanoku. Członkowie podkomisji omówili przygotowany wstępnie
protokół, jednak w związku z tym iż część dokumentacji podkomisja otrzymała z
MDK bezpośrednio przed posiedzeniem Komisji Rewizyjnej w dniu 18 stycznia,
członkowie analizujący nie byli w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania
członków Komisji Rewizyjnej w związku z czym podkomisja po konsultacjach z
przedstawicielami MDK, przedstawi protokół na kolejnym posiedzeniu. Kolejnym
punktem posiedzenia było zapoznanie się z pismem dyrektor CDN Pani Marty
Muszyńskiej. Po zapoznaniu się z pismem, komisja postanowiła zaprosić na kolejne
posiedzenie Panią Dyrektor CDN-u w celu wyjaśnienia spraw zawartych w piśmie.
W następnym punkcie członkowie komisji ostatecznie przedyskutowali Plan Pracy
Komisji Rewizyjnej na rok 2013 i jednogłośnie go przyjęli, przedkładając do
zatwierdzenia Przewodniczącemu na Radę Powiatu.

Ad. 5 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał
Rady Powiatu.
Głos zabrał Starosta Powiatu Pan Sebastian Niżnik.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Sanockiego stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Starosty między sesjami stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Pan Waldemar Szybiak – ja chciałem zapytać czy Zarząd zlecił szkołom oszczędności, tak?
Ale w stosunku do czego, do tego co już mają w budżecie?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – w stosunku do 2012 roku wraz z zobowiązaniami.
Pan Waldemar Szybiak- ale 40% w szkołach, RCRE.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – to nie w szkołach, RCRE to nie szkoła. Trzeba patrzeć
realnie na to, jeżeli mamy budżet na poziomie 1.700.000 zł w RCRE a nasza subwencja
wystarcza na 600.000 zł dla tej jednostki, to niestety musimy realnie patrzeć, a brakuje nam
3.500.000 zł do tego aby to dostosować.
Pan Waldemar Szybiak – ale ja chciałem zapytać jak to technicznie się odbywa. Czy Państwo
liczyliście te koszty, że to się da o 40% zmniejszyć?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – tak.
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Pan Waldemar Szybiak - 40% to jest jak gdyby połowa budżetu.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – połowa to jest 50%.
Pan Waldemar Szybiak - no tak, ale to jest jakieś takie liczenie dosyć, ktoś sobie coś
wymyślił na Zarządzie i zleca 40%, na jakich zasadach to się dzieje. Bo tego nie rozumiem.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - Panie Radny, to jest podobna sytuacja, gdy my dostajemy
mniejszą subwencję w momencie gdy zmniejsza się liczba uczniów, zmniejsza się podstawa
programowa i też musimy sobie z tym problemem poradzić. Nie tylko odpowiedzialność jest
na Radzie Powiatu i na Zarządzie ale również na dyrektorach szkół. Jeżeli my widzimy, że są
możliwości aby te oszczędności znaleźć i podczas rozmów proponowaliśmy dyrektorom, to
myślę, że są to możliwe oszczędności.
Pan Waldemar Szybiak - proszę podać jakiś jeden przykład oszczędności w RCRE.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – zapraszam do siebie, nie mam wszystkich dokumentów,
żebym mógł Panu przedstawić. Ale jeżeli subwencja jest na poziomie 600.000 zł a mamy
budżet na poziomie 1.700.000 zł, to jest chyba coś nie tak.
Pan Waldemar Szybiak -a w tamtym roku jak było?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – podobnie było.
Pan Waldemar Szybiak - i wtedy nie oszczędzaliśmy 40%. Dobrze dziękuję.
Pan Roman Konieczny – chciałem zapytać Pana Starostę czy tak samo podchodziliście na
Zarządzie do pozostałych jednostek i była przeliczana wielkość subwencji wypadającą na
daną jednostkę np. dotyczy to MDK –u, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, bo te
oszczędności 10% czy wynikają z dostosowania do rzeczywistej subwencji, czy tylko tyle ile
się dyrektorzy zgodzili na oszczędności?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta- nie, tu nie było zgody dyrektorów, pozostaje kwestia tego
typu że w przypadku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i SOSW niestety obserwujemy
od pewnego czasu wzrost liczby osób, które są badane i liczba osób, które korzystają i uczą
się w SOSW. Jeżeli chodzi o MDK to jest 40% oszczędności bo to też dostosowujemy do
subwencji.
Pan Roman Konieczny – ale ja się tylko pytam czy było dostosowanie, czy przeliczone
zostało przez służby powiatu ile wypada subwencji.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – opieraliśmy się na metryczce z ubiegłego roku bo w tym
roku jeszcze nie mamy metryczki. Czyli jakby to są szacunkowe.
Pan Roman Konieczny – i będzie w razie czego na życzenie radnych oczywiście dostępne
wyliczenia?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – tak jak najbardziej.
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Pan Roman Konieczny- jeszcze jedno jak można zapytać, czy te grafiki to były własnością
Muzeum, które były licytowane?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – to są wydruki komputerowe. Grafika to z reguły w
komputerze, także możemy tylko kopie.
Ad. 6 Podjęcie uchwały Nr 377 w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON
przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudniania osób niepełnosprawnych w I kwartale 2013r. ( druk 390).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 16 radnych, przeciw -0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 377 w sprawie określenia zadań i wysokości środków
PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudniania osób niepełnosprawnych w I kwartale 2013r., została podjęta i stanowi zał. nr 8
do protokołu.
Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr 378 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 689.132 zł). ( druk 391).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Pan Wojciech Pajestka - Panie Przewodniczący, ja wiem że to nie jest uchwała
przedstawiona przez Pana Starostę tylko przez służby Pana Starosty, chyba w tym wypadku
przez Panią Skarbnik. Jeszcze jedna prośba naszej Komisji, ponieważ jesteśmy zmuszeni nie
głosować nad tą uchwałą, żeby następnym razem jak będzie Pani przygotowywała projekty
uchwał, przygotowywała je tak, nie żeby Pani miała mniej pracy tylko żebyśmy mogli
głosować nad tym dobrze. Łączy Pani szkoły z drogami i jeszcze nie wiadomo z czym.
Pani Krystyna Chrząszcz, Skarbnik – proszę Państwa, to nie jest specjalnie zrobione, że są
skumulowane zadania z różnych rozdziałów, tylko tu są zadania wprowadzone, które były w
ubiegłym roku w budżecie. Jeżeli bym wprowadzała każde zadanie osobno to wszystkie
upoważnienia do każdego były by osobno pisane. Termomodernizacja była, nie dostaliśmy
środków więc wpisaliśmy teraz.
Pan Robert Pieszczoch – Pani Skarbnik, prośba, ostatni raz.
Następnie Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 12 radnych, przeciw -0, wstrzymało się - 5
radnych.
Przy 12 głosach za, uchwała Nr 378 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 689.132 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 9 do protokołu.
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Ad. 8 Podjęcie uchwały Nr 379 w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego
( druk 392).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Pan Adam Drozd – ja chciałem zapytać czy odsetki w tym nowym kredycie konsolidacyjnym,
są na poziomie zbliżonym do tych dwóch kredytów czy są jakieś inne, niższe lub wyższe?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - kredyty konsoliduje się po to, żeby mieć mniejsze odsetki.
Jeżeli przetarg będzie niekorzystny dla nas to nie podpiszemy umowy.
Następnie Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 14 radnych, przeciw -2 radnych, wstrzymał się 1 radny.
Przy 14 głosach za, uchwała Nr 379 w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego,
została przyjęta i stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr 380 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (zmiana upoważnień w uchwale budżetowej). ( druk 393).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 13 radnych, przeciw -1, wstrzymało się - 2
radnych.
Przy 13 głosach za, uchwała Nr 380 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (zmiana upoważnień w uchwale budżetowej), została podjęta i
stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Ad. 10 Podjęcie uchwały Nr 381 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2013-2028 ( druk 394).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 11 radnych, przeciw -1, wstrzymało się - 3
radnych.
Przy 11 głosach za, uchwała Nr 381 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2013-2028, została podjęta i stanowi zał. nr 12 do protokołu.
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Ad. 11 Podjęcie uchwały Nr 382 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 8.959 zł). ( druk 395).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 14 radnych, przeciw -0, wstrzymało się - 0.
Przy 14 głosach za, uchwała Nr 382 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 8.959 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 13 do protokołu.

Ad. 12 Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacji i zapytań brak.
Ad. 13 Wnioski i oświadczenia.
Pan Józef Baszak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Minęły święta, minął Nowy Rok,
okres w którym składaliśmy sobie wzajemnie życzenia. I najwięcej tych życzeń wiązało się ze
zdrowiem. I na dzień dzisiejszy trzeba się tylko zastanowić czy życzenia w tym kierunku
były zasadne, były wiarygodne, czy wręcz fałszywe. Bowiem, co udało nam się zrobić
wszystkim przez ostatnie kadencje w temacie zdrowia. Niewiele. Bo jeżeli weźmiemy pod
uwagę kilka przyjaznych firm w Sanoku i otoczeniu, klika fundacji zagranicznych i
niewielkie grono zapaleńców, którym zależało na tym aby szpital w Sanoku i służby zdrowia
funkcjonowały właściwie to co na dzień dzisiejszy by było? Niczego. Jest to gorzka prawda
tylko dlatego, że przy wielu naszych wnioskach, interpelacjach przy wielu naszych zabiegach,
nic po prostu do tej pory się nie udało skorzystać. I zapytałem na posiedzeniu Komisji Pana
Starostę, jak to jest możliwe, że ta sama opcja rządzi w powiecie sanockim, ta sama opcja jest
w województwie i ta sama opcja jest u Marszałka. I ten Urząd Marszałkowski. I do
wszystkich tych zabiegamy i żaden z nich nie otwiera się na te rzeczy. Starosta mi
odpowiedział, Panie radny ja sam chciałbym wiedzieć dlaczego tak jest. I nikt nie wie, tym
bardziej że cały czas o to zabiegamy. Jedno, które wiemy wszyscy to jest tylko to, że wyborca
daje się oszukać tylko raz i trzeba o tym pamiętać. Podjęta przez Pana Marszałka jak
obejmował swój urząd Marszałka Województwa, była bardzo pochlebna. Jego expose
zaczynało się od konieczności unormowania służby zdrowia w województwie podkarpackim
jako najbardziej zaniedbanego odcinka naszej gospodarki. I na dzień dzisiejszy nie ma tego
odzewu przynajmniej w Sanoku. I tutaj radnych, którzy mają z nim styczność proszę aby go
poinformować, że jego expose do powiatu sanockiego do szpitala sanockiego jeszcze nie
dotarło. Przygotowujemy się do alokacji dwóch podstawowych oddziałów od lat. W różny
sposób w bieżącym roku jest idea jak słyszeliśmy z wystąpienia Pana Starosty również poszły
wnioski kolejne do określonych władz. Czekamy na rozwiązanie. Nie mniej jednak
przygotowania techniczne muszą nastąpić. Jeżeli chodzi o neurologię to jest lokalizacja nad
dializami. Jeżeli chodzi o laryngologię lokalizacji tej nie ma. Bowiem uczestniczyłem od
dwóch lat we wszystkich komisjach wskazywanych poprzez kierownictwo szpitala gdzie
można by umieścić laryngologię. Niestety z przykrością stwierdzam, że ze względów
technicznych, ekonomicznych a przede wszystkim paraliżu całego w ogóle funkcjonowania
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szpitala jest to nierealne. Fundacja w której działam nie czekała na rozwiązania. Myśmy
zlecili w ubiegłym roku koncepcje załatwienia tego tematu. Tym bardziej, że rodziły się
kolejne potrzeby w tym temacie lokalowe jak oddział chirurgii naczyniowej. Zrobiona jest
koncepcja i te koncepcje trzeba by w tej chwili przeistoczyć w projekt techniczny i
kosztorysowy. Bo jeżeli nawet przyjdą te pieniądze to zostaniemy na lodzie. Nie będziemy
mieli nawet możliwości skorzystać z tych pieniędzy. Dlatego tu wnioskuję, o to aby z tych
pieniędzy, które w roku 2013 udało nam się wyskrobać z budżetu powiatu, można było w
części, to nie będzie przekraczać 100 tys. zł, bo rozeznałem cały ten temat ze wszystkimi
wykonawcami, przeznaczyć na wykonanie dokumentacji na pawilon medyczny, w którym
była by ulokowana laryngologia, oddział chirurgii naczyniowej i jeszcze jedna kondygnacja z
uwagi na koszty była by jeszcze wolna na umieszczenie np. paliatywnego oddziału itp.
Następny temat związany jest ze starym szpitalem. Wiadomo, że przy podejmowaniu uchwały
odnośnie alokacji tych dwóch oddziałów również wyznaczone zostały 8 kierunków
możliwości pozyskania środków. Jednym z nich jest sprzedaż starego szpitala łącznie z
działką. I tu mój wniosek brzmi następująco: jeżeli to by się nie udało Panie Starosto, to
bardzo proszę o to aby ten obiekt mógł być przeznaczony, zaadaptowany dla ludzi o
długoterminowej opiece medycznej. W sobotę telewizja polska podała, że Polacy są
najszybciej starzejącym się narodem na świecie. Każde święta w szpitalu to jest obłęd. Ile
ludzi chce spędzić w szpitalu, tylko dlatego, że nie ma się nimi kto zająć w tym czasie. My
na tą okoliczność także jako fundacja nie staliśmy z boku. Przyniosłem dokumentację na
zadaszenie tego obiektu jeszcze z 2004 roku. Ta dokumentacja jest. Ten dach był
zaprojektowany na wzór przedwojenny a więc odpowiadający V strefie klimatycznej. Tak jak
to powinno być.
Teraz mam prośbę taką Panie Starosto i wszyscy z Zarządu z tematem i problemem alokacji
tych oddziałów, proszę się kłaść spać z tym problemem i proszę budzić się z tym problemem.
O to gorąco proszę. Każdy grosz powinien być tam. Jeżeli nam przyjdzie w tej chwili okazja
składać sobie jakieś życzenia to życzmy sobie abyśmy przetrwali finansowo ten rok i aby
było jak najmniej deklaracji i obietnic ale najwięcej naszych dokonań i czynów. Dziękuję
bardzo.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – są mocno krzywdzące słowa Pana radnego Józefa Baszaka
odnośnie tego, że nic nie robimy. Chciałbym tylko przypomnieć w obronie Marszałka, że
kardiologia została przeniesiona z pieniędzy Marszałkowskich, Regionalny Program
Operacyjny. W obecnym czasie trwa ocena wniosku dotyczącego termomodernizacji, który
został złożony do Marszałka Województwa. Jeżeli chodzi o środki od Wojewody to chcę
przypomnieć, że nawet w tegorocznym budżecie mamy pieniądze na zakup karetki. Centrum
Powiadamiania Ratunkowego, które jest zlokalizowane w naszym powiecie, obejmuje pięć
pozostałych to też jest decyzja Wojewody. I wiele innych środków, które z naszego budżetu
trafiły do szpitala to trzeba też to docenić bo są wymierne efekty, nawet w postaci
zwiększenia kontraktu w tym roku. Pracujemy też i dużo środków i dużo pomocy dyrektor
szpitala otrzymuje, ale za dyrektora szpitala nie odwalimy całej roboty i tutaj też o tym
musimy pamiętać. Pełne wsparcie dyrektor ma. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków tak jak
rozmawialiśmy tak realizujemy. Wniosek do Premiera został złożony na kwotę 5 mln zł, co
podkreśliłem. Także tych efektów jednak jest dużo i proszę nie mówić, że ni nie robimy.
Naprawdę zapóźnienia są z przed kilkudziesięciu lat i my teraz nie jesteśmy w stanie tych
zapóźnień i tych niemądrych decyzji zrealizować w dwa, trzy lata. Dostalibyśmy dwieście
milionów, przypuszczam że i to było by mało. Naprawdę robimy co tylko możemy, żeby te
pieniądze m.in. na szpital też się znalazły i też były i też widzimy te potrzeby. Ale niestety
nie jesteśmy Midasami. Dziękuję bardzo.
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Pan Waldemar Och – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Chciałbym zwrócić
uwagę na sprawę dotyczącą oddziału celnego w Sanoku. Po dwóch latach od czasu ostatniej
propozycji ze strony władz centralnych oddziału celnego a głównie chodzi tu o Ministerstwo
Finansów, któremu oddział celny podlega, powróciła sprawa ponownie dotycząca likwidacji
oddziału celnego w Sanoku. Przed dwoma laty wspólnie z samorządami powiatu sanockiego,
bieszczadzkiego, leskiego, brzozowskiego, Wójtami i Burmistrzami apelowaliśmy do
Ministerstwa Finansów na prośbę dyrekcji oddziału celnego w Przemyślu i pracowników w
Sanoku o zmianę decyzji dotyczącą likwidacji i wówczas udało się tę kwestię zablokować.
Wówczas na kilkadziesiąt oddziałów celnych takich jakich jest w Sanoku na terenie
województwa podkarpackiego zostały zlikwidowane dwa, oddział sanocki się uratował.
Teraz po dwóch latach wraca sprawa ponownie. Przed dwoma miesiącami pracownicy
zaapelowali do Burmistrza Miasta o pomoc w tym zakresie. Wysłane zostały pisma do
parlamentarzystów do Pani Elżbiety Łukacijewskiej Europarlamentarzystki, Posłów,
Senatorów, samorządowców. Nie mniej jednak odpowiedź Ministerstwa Finansów
skierowana przez Wiceministra Kapicę niejako w zasadzie daje taką informację, że jest to już
przesądzone. Argumenty jakie tam są poruszane, m.in. mówi się o koncentracji i o
koniecznościach oszczędności itp. Czym jest odział celny w Sanoku, dla powiatu sanockiego i
dla powiatów ościennych, nie musimy się chyba wzajemnie przekonywać. To jest obsługa
kilkudziesięciu tysięcy podmiotów gospodarczych, kilkudziesięciu tysięcy osób
indywidualnych. Wiemy, że jesteśmy tak usytuowani, że południe naszego powiatu to granica
ze Słowacją, kierunek na wschód poprzez powiat bieszczadzki jest również bardzo istotny w
tym wszystkim. Obecnie oddział celny mieści się w Sanoku na ulicy Bema. Jest to obiekt
który wynajmuje Miasto dla oddziału celnego i zatrudnionych jest tam dwadzieścia kilka
osób. Ograniczenie a w zasadzie likwidacja oddziału spowoduje konieczność załatwiania tych
spraw z którymi przedsiębiorcy a nie chodzi już tylko o indywidualnych ale o duże zakłady
pracy o dużych eksporterów jak Stomil jak Pas Stomil jak bardzo wiele zakładów, które
tworzone są, które w tej chwili np. w Zagórzu powstają, będą musiały korzystać z tego typu
usługi. Będzie to utrudnione, będzie to w sposób znaczny w jakiś sposób ograniczenie. Prosił
bym abyśmy się również jako powiat sanocki włączyli, byśmy wyrazili swoje stanowisko,
wystąpili w formie apelu do wszystkich, do kogo można prosić o interwencję w tej sprawie.
Myślę, że taki głos ze strony wszystkich samorządów i powiatowych i gminnych jest tutaj
potrzebny, jest ważny, może odniesie to pozytywny skutek. Ważne jest żeby przekazać
jednolite stanowisko wszystkich samorządów w tej sprawie i o to bardzo gorąco apeluję.
Dziękuję.
Ad. 14 Zamknięcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch słowami: „ Zamykam obrady XXXIII sesji zwyczajnej Rady
Powiatu IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska
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