Protokół
VI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji
z dnia 08 marca 2011r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.

Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie VI 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 19 radnych. Nieobecni usprawiedliwieni
Pan Roman Konieczny i Pan Wacław Krawczyk. Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do
niniejszego protokołu.

Ad 2. Powołanie sekretarza.

Na sekretarza VI 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). Przewodniczący poinformował, że w między czasie do
Przewodniczącego wpłynął wniosek pilności:
- projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na inwestycje drogowe
( druk nr 45).
Jest propozycja aby punkt ten umieścić jako punkt 22 porządku obrad. Dalsze punkty według
kolejności.
Za wprowadzeniem powyższego punktu i zmianą porządku obrad głosowało 19 radnych,
przeciw-0, wstrzymało się-0. Wobec powyższego 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. Komisja spotkała się dwa razy. Zaopiniowano projekty uchwał na
dzisiejszą sesję.
2. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej. Przewodniczący Pan Paweł Czech.
Komisja spotkała się raz. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję.
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. Komisja spotkała się raz.
Zaopiniowano projekty uchwał na sesję.
Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
pan Stanisław Fal. Komisja nie odbyła posiedzenia między sesjami.
5. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Sprawozdanie stanowi zał.
nr 3 do protokołu.
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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 4 do protokołu.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Sanockiego w okresie od 15 lutego 2011r. do
08 marca 2011r., stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Starosty między sesjami stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Pan Starosta poinformował również iż w dniach 28-31 marca weźmie udział w wystawie
Expo Karpaty w Brukseli. Wystawa ta jest organizowana przez Fundację Karpacką.
Pan Robert Pieszczoch - czy ktoś z Pań i Panów radnych ma pytania do przedstawionego
sprawozdania?
Pan Waldemar Szybiak - ja mam pytanie dot. MDK czy mógłbym się dowiedzieć do kiedy
Pani Sudykowska ma powierzoną funkcję?
Pan Starosta, Sebastian Niżnik - do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Pan Waldemar Szybiak - ale w umowie jest tak sprecyzowane?
Pan Starosta - w uchwale.
Pan Waldemar Szybiak - ale umowę jakąś dostała do ręki. Zazwyczaj umowę o pracę się
dostaje. I tym razem też tak było. Więc do kiedy jest ta umowa?
Pan Starosta - do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Pan Waldemar Szybiak - nie ma takich zapisów w umowie o pracę, że do dnia rozstrzygnięcia
konkursu, musi być np. 30 kwietnia, 30 czerwca. Pytanie jest proste bez żadnych podtekstów,
po prostu chcę wiedzieć.
Pan Starosta, Sebastian Niżnik - sprawdzę i odpowiem.
Pan Waldemar Szybiak - dobrze. A czy Pan Starosta mógłby powiedzieć kiedy zostanie
rozstrzygnięty konkurs. Jaki jest termin?
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - dzisiaj na Zarządzie, który zamierzamy odbyć po sesji
jednym z punktów jest powołanie komisji konkursowej.
Pan Waldemar Szybiak - ale konkurs rozumiem już został ogłoszony?
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - konkurs jest ogłoszony. Wpłynęło 5 ofert.
Pan Waldemar Szybiak - i rozstrzygnięcie jeszcze Państwo nie wiecie?
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - jeszcze nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
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Pan Waldemar Szybiak - a proszę mi powiedzieć, czy Pan Starosta mógłby się odnieść w
kilku słowach do pisma, które skierowała do Pana Pani Małgorzata Harna i które wszyscy
radni otrzymali, mówię o tym piśmie uniemożliwiającym Pani Harnie występowanie w
konkursie ze względów proceduralnych, Zarząd ma oczywiście prawo do ustalenia swoich
kryteriów.
Pan Starosta -Panie radny, Zarząd nie ustala kryteriów, kryterium ustalane jest przez ustawę,
która obowiązuje. Jest to placówka oświatowa, Zarząd nie ustalił żadnego kryterium, które by
eliminowało dodatkowo Panią Harnę. Stosujemy tylko i wyłącznie ustawowe przepisy.
Pan Waldemar Szybiak - ale rozumiem, że jakaś odpowiedź była na to pismo. Tak? By my
jako radni dostaliśmy takie pismo i to jest skierowane do Pana Starosty więc dlatego pytam
czy osoba, której Państwo powierzyliście funkcję kierowania placówką myślę, że powinna
taką odpowiedź otrzymać.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - Pani Harna również może wziąć udział w konkursie.
Pan Waldemar Szybiak - dziękuję bardzo.
Pan Józef Baszak - do ostatniego pobytu w Sanoku Pana Marszałka Karapyty, który m.in.
wizytował stary szpital. Był zaniepokojony warunkami, które tam panują w oddziale
neurologii i laryngologii. Powiedział, że to urąga jakiemukolwiek godnemu ludzkiemu
przechowaniu. W tej sytuacji zaproponował aby Starostwo wystąpiło do woj. podkarpackiego
z prośbą o dotowanie kwoty, która by pozwoliła przenieść te dwa ostatnie oddziały na teren
nowego szpitala w zamian za działkę oraz budynek który pozostanie na ulicy Konarskiego
dla potrzeb po prostu marszałkowskiego. Czy wyszło takie wystąpienie od Starostwa?
Pan Starosta - tak, pismo zostało przygotowane przez wydział, podpisałem, wiem, że już
dotarło do urzędu marszałkowskiego będzie przedmiotem obrad Zarządu urzędu
marszałkowskiego.
Pan Józef Baszak - dla pozostałych radnych oświadczam, że to pismo opiewało na 4.500.000
zł które pozwoli na przeniesienie tych dwóch oddziałów.

Ad. 6 Podjęcie uchwały Nr 33 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w
Sanoku ( druk nr 29).
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt w/w uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało
się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 33 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w
Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr 34 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ( druk
nr 30).
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Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt w/w uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymał
się-1 radny.
Wobec powyższego uchwała Nr 34 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
została podjęta i stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Ad. 8 Podjęcie uchwały Nr 35 w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 69. 416 zł na
realizację projektu „ PSeAP - Podkarpacki System e- administracji Publicznej” ( druk
nr 31).

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt w/w uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało
się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 35 w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 69. 416 zł
na realizację projektu „ PSeAP - Podkarpacki System e- administracji Publicznej”, została
podjęta i stanowi zał. nr 9 do protokołu.

Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr 36 w sprawie wprowadzenia kwoty 1.543.000 zł ( promesa)
na zadanie pn. „Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową drogi powiatowej nr
2235R Sanok-Dobra na odcinku od km 7+ 771,58 do km 7+893,61 w m. Międzybrodzie’
realizowanego w ramach zadania finansowanego pn. „Likwidacja przyczyn
powstawania osuwiska oraz odbudowa drogi powiatowej nr 2235R Sanok -Dobra w m.
Międzybrodzie” ( druk nr 32).

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt w/w uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało
się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 36 w sprawie wprowadzenia kwoty 1.543.000 zł ( promesa)
na zadanie pn. „Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2235R
Sanok-Dobra na odcinku od km 7+ 771,58 do km 7+893,61 w m. Międzybrodzie’
realizowanego w ramach zadania finansowanego pn. „Likwidacja przyczyn powstawania
osuwiska oraz odbudowa drogi powiatowej nr 2235R Sanok -Dobra w m. Międzybrodzie”,
została podjęta i stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Ad. 10 Podjęcie uchwały Nr 37 w sprawie zabezpieczenia kwoty 50.000 zł na
dokumentację techniczną dla zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w
ciągu drogi powiatowej nr 2241R ul. Rymanowska, 2233R ul. Kościuszki, 2252R ul.
Jagiellońska w Sanoku.” ( druk nr 33).
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Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt w/w uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało
się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 37 w sprawie zabezpieczenia kwoty 50.000 zł na
dokumentację techniczną dla zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi
powiatowej nr 2241R ul. Rymanowska, 2233R ul. Kościuszki, 2252R ul. Jagiellońska w
Sanoku,” została podjęta i stanowi zał. nr 11 do protokołu.

Ad. 11 Podjęcie uchwały Nr 38 w sprawie zabezpieczenia kwoty 292.004 zł na
opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz kwotę 82.996 zł na zadania służące
ochronie środowiska ( druk nr 34).

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt w/w uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało
się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 38 w sprawie zabezpieczenia kwoty 292.004 zł na
opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz kwotę 82.996 zł na zadania służące ochronie
środowiska, została podjęta i stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Ad. 12 Podjęcie uchwały Nr 39 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w
wysokości 67.190 zł na zadanie „ Rozbiórka budynku warsztatów i przełożenie instalacji
wodnej w ZS Nr 2 w Sanoku”. ( druk nr 35).

Pan Adam Drozd - Panie Przewodniczący tutaj jest wniosek komisji rewizyjnej o to aby zdjąć
z porządku obrad projekt uchwały do momentu wykonania ekspertyzy stanu technicznego
budynku potwierdzającej czy budynek nadaje się do rozbiórki czy ewentualnie do remontu.
Pan Robert Pieszczoch - tak jest Panie Przewodniczący, ja widziałem ten wniosek, on
wpłynął do Zarządu ale z Zarządu do Prezydium Rady nie wpłynął żaden wniosek o
wycofanie projektu uchwały tak że będziemy uchwałę procedować. Pan w stosownym
momencie będzie mógł zadać pytania i złożyć wniosek o przełożenie tego. Także będziemy
procedować uchwałę.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Pan Robert Pieszczoch - kto z Pań i Panów radnych ma pytania, wnioski do proponowanej
uchwały?
Pan Adam Drozd - Panie Przewodniczący, przed chwilą przedstawiłem wniosek komisji
rewizyjnej, który myślę, jak najbardziej jest zasadny żeby zdjąć z porządku obrad projekt tej
uchwały. Po wyjaśnieniach naczelnika Architektury Pana Tomczewskiego wynika, że
dostaliśmy jakiś projekt wyburzenia tego budynku warsztatów, jednak w projekcie uchwały
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mamy mowę o wyburzeniu i przeniesieniu instalacji wodnej, natomiast niezbędne jest
również uzgodnienie z zakładem energetycznym o przeniesieniu instalacji elektrycznej i tam
w tym budynku jeszcze pozostała stacja trafo, co też nie jest ujęte w uchwale i to może
podnieść koszty rozburzenia i przeniesienia instalacji elektrycznej. A także nie ma uzgodnień
przeniesienia instalacji ciepłowniczej, która nadal funkcjonuje w tym budynku. Z informacji
dyrektora RCRE, dowiedziałem się, że przez ten budynek miesięcznie strata finansowa na
energię cieplną wynosi około 2 tys zł. Myślę, że też powinna być jakaś dokumentacja
dotycząca zlikwidowania tej infrastruktury cieplnej.
Pan Robert Pieszczoch -dziękuję Panie Przewodniczący, proszę o sprecyzowanie wniosku.
Pan Adam Drozd - wnioskuję o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad do momentu
ustalenia wszelkich szczegółów dot. wyburzenia tego budynku i przeniesienia wszystkich
instalacji znajdujących się w tym budynku.
Pan Robert Pieszczoch - czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania ? Pan Starosta proszę.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - ja chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. Zarząd zajmował
się sprawą od dłuższego czasu. Uczestniczył w naszych spotkaniach też Pan Dyrektor.
Procedurę przygotowaliśmy właściwie tak jak powinna być przygotowana. W mapkach, które
otrzymaliście Państwo jest określone, że niestety ale transformator nie znajduje się na terenie,
który jest objęty rozbiórką. Dlatego wnioskujemy, aby przegłosować uchwałę i poradzić sobie
z tym problemem, szczególnie, że dyrektor Kuzicki prosi cały czas żeby rozstrzygnąć ten
problem.
Pan Adam Drozd - ja chcę przypomnieć, że w zeszłym roku wyasygnowaliśmy kwotę 30.000
zł na zabezpieczenie dachu, który przeciekał do sali gimnastycznej. Pieniądze ze Starostwa na
zabezpieczenie wyszły, natomiast dach nie został zabezpieczony. Tutaj dlatego te wnioski
dyrektora Kuzickiego o niszczeniu sali gimnastycznej.
Pan Piotr Uruski - ja tylko przypomnę, że właśnie na Komisji Oświaty też mieliśmy dość
długą dyskusję i ta uchwała przeszła, uwierzyliśmy w te dobre intencje Zarządu i w to, że
sprawę trzeba rozstrzygnąć. Jak Państwo pamiętacie w ubiegłej kadencji ponad 100 tys zł
było zabezpieczone na rozbiórkę tego budynku bez kosztów przeniesienia przyłączy. Teraz
jest 67 tys zł, razem z przyłączem wody i to jakby się kłóci z sobą. Bo tutaj kwoty są
znacząco niższe dlaczego wtedy były takie duże. Poza tym jest jeszcze jedna sprawa, która się
przy okazji objawiła, ponieważ zapytano o to czy udało się zakończyć zrobienie kominów.
Okazuje się, że kolejne przesuwane terminy są, pieniądze są wydatkowane i kominy w
ZS Nr 2 nie zostały zrobione. To w pewnym sensie jakby też poddaje w wątpliwość swego
rodzaju zgłaszanie kolejnych problemów a jeszcze nie zrobione są wcześniejsze. A
uzyskaliśmy informacje, że to jest sytuacja, która grozi naruszeniem dyscypliny budżetowej.
Pan Robert Pieszczoch - Panie Przewodniczący ja rozumiem, że Pana komisja opiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
Pan Piotr Ursuski - tak.
Pan Robert Pieszczoch - dziękuję jeszcze Pan radny Baszak.
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Pan Józef Baszak - Fundacja Zdrowia przez kolejne lata była użytkownikiem tych
pomieszczeń magazynowych przy ZS Nr 2. Robiliśmy wszystko na koszt własny, żeby w
jakiś sposób utrzymać te pomieszczenia w takim stanie żeby nam ten sprzęt nie zamókł, żeby
mogła być realizacja tego przedsięwzięcia. W tym temacie były różne niespodzianki jak
zawalenie się części dachu, jak jeszcze inne tematy jak i gzymsy które na całej długości
swoich 60 m były już po prostu spadające. Fundacja na własny koszt usunęła te spadające
gzymsy przez firmę budowlaną ale i tak to nie pomogło. Dwa lata temu dyrektor tego Zespołu
szkół zgłosił i zrobił ekspertyzę. Ekspertyzę zrobił Pan inż. Janowski, który orzekł
jednoznacznie, że obiekt ten musi być natychmiast rozebrany gdyż na całej całości grozi
zawaleniem. I tak to też było bo pewnej niedzieli myśmy przyszli a dwa pomieszczenia
następne spadły łącznie z sufitem. Bezspornym faktem jest, że dach został źle zrobiony w
związku z tym cała woda spływała na ścianę szczytową sali gimnastycznej technikum. Ta sala
w tej chwili zagrzybiała jest do wysokości pierwszego piętra. Na dzień dzisiejszy to jest
kolejne zabezpieczenie, kolejna katastrofa, która wisi w powietrzu. Na dzień dzisiejszy które
kosztorysy opiewały na różne kwoty m.in. to żeby ktoś to rozebrał za materiały pozyskane z
tego tematu były nie do przyjęcia. Bo tam się nie da nic pozyskać. Dlatego też uważam, że
koszt tych 67. 190 zł jest oszacowany najniżej jaki może być za jego usunięcie. Dlatego będę
proponował żeby to zrobić i uwolnić obiekt technikum sali gimnastycznej od kolejnej
katastrofy.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - jeżeli chodzi o samą procedurę skąd ta kwota się pojawiła,
ponieważ mówimy o 160.000 zł, o 100.000 zł ostatecznie jest 67.190 zł. My odwróciliśmy
zapytanie, wysłaliśmy zapytanie do firm za ile zrobią zakres tych robót. Otrzymaliśmy taką
odpowiedź. Jest to szacunek firmy i dlatego ta propozycja którą złożyliśmy jest na taką
kwotę.
Pan Adam Drozd - ja tutaj dowiaduje się, że jest ekspertyza tego budynku o której nie
wiedzieliśmy. Gdybyśmy wiedzieli o tej ekspertyzie to może tego wniosku komisja by nie
składała.
Pan Robert Pieszczoch - Panie Przewodniczący czy Pan podtrzymuje swój wniosek.
Pan Adam Drozd - przegłosować musimy.
Pan Robert Pieszczoch - to proszę o sprecyzowanie i będziemy głosować.
Pan Adam Drozd - Komisja Rewizyjna wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad projektu
uchwały dot. rozbiórki budynku warsztatów szkolnych przy ZS Nr 2 do momentu wykonania
ekspertyzy stanu technicznego budynku potwierdzającej czy budynek nadaje się do
wyburzenia czy może zostać poddany remontowi.
Pan Robert Pieszczoch - dziękuję. Jeszcze Pan radny Och.
Pan Waldemar Och - Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Miałem nie zabierać głosu
w tej sprawie ale to co tutaj słyszę troszeczkę mnie niepokoi. Mianowicie już na samym
wstępie w sprawozdaniu Komisji rewizyjnej to miało charakter taki iście prokuratorski.
Brakowało mi jeszcze dwóch elementów. Kto za te wszystkie uchybienia, kto za te
zaniechania, niegospodarność zawinił i ostateczne postawienie wniosków w postaci wyroku.
Proszę Państwa od wielu lat tym problemem poprzedniej kadencji Zarząd się zajmował,
zajmowała się Rada i problem nie został rozwiązany. Ja całkowicie popieram wniosek idący
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w kierunku rozwiązania tego problemu poprzez wyburzenie istniejących warsztatów, których
stan techniczny jest na tyle opłakany, że jakiekolwiek dotychczasowe działania i następne w
postaci robienia dodatkowych kosztorysów, ekspertyz to będzie wyrzucanie pieniędzy w
przysłowiowe błoto. Tutaj Pan radny Baszak znakomicie sprawę oddał. Był użytkownikiem
części tych pomieszczeń, bywaliśmy tam przy okazji różnych sytuacji, widzieliśmy jak
wygląda stan techniczny tych urządzeń. Natomiast zupełnie nie rozumiem zarzutu takiego, że
przed rokiem ekspertyza, wycena ekspertyzy opiewała na sto kilkadziesiąt tysięcy a dziś na
sześćdziesiąt kilka tysięcy. Czy z tego powodu mamy się tłumaczyć, że robimy coś taniej? Bo
to jest de facto dwa razy taniej w stosunku do poprzedniej wersji kosztorysowej. Jeżeli ktoś
kto złożył ofertę, odpowiedział, że zrobi za te pieniądze to jaki mamy tytuł do tego, żeby
poddawać to w wątpliwość? Dziękuję bardzo.
Pan Robert Pieszczoch - dziękuję Panie radny. Poddaję wniosek Pana radnego Drozda pod
głosowanie. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku.?
Za - 2 radnych, przeciw-12, wstrzymało się -3 radnych. Wniosek nie przeszedł.
Następnie projekt w/w uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-1, wstrzymało
się-4 radnych.
Przy 13 głosach za, uchwała Nr 39 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w
wysokości 67.190 zł na zadanie „ Rozbiórka budynku warsztatów i przełożenie instalacji
wodnej w ZS Nr 2 w Sanoku”, została podjęta i stanowi zał. nr 13 do protokołu.

Ad. 13 Podjęcie Uchwały Nr 40 w sprawie wprowadzenia środków finansowych w
wysokości 1.026.000 zł na zadanie „Moje Boisko-Orlik 2012 przy I LO w Sanoku”.
( druk nr 36).

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt w/w uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało
się-0.
Przy 18 głosach za, Uchwała Nr 40 w sprawie wprowadzenia środków finansowych w
wysokości 1.026.000 zł na zadanie „Moje Boisko-Orlik 2012 przy I LO w Sanoku”, została
podjęta i stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch ogłosił 10 min. przerwy. ( 1030 - 1040).

Ad. 14 Podjęcie uchwały Nr 41 w sprawie zabezpieczenia kwoty 18.450 zł na
opracowanie audytów energetycznych dla ZS Nr 2, ZS Nr 4, ZS Nr 5, RCRE, SOSW
oraz Bursy Szkolnej w Sanoku ( druk nr 37).

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
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Pan Jan Cyran - ponieważ na ostatniej sesji nie otrzymaliśmy wyjaśnień dot. tego punktu to
prosimy o wyjaśnienia dlaczego ponownie opracowujemy te audyty i projekty?
Pan Robert Pieszczoch - bardzo proszę Pan Starosta.
Starosta Pan Sebastian Niżnik -w 2008 roku gdy były opracowywane audyty były
przygotowywane pod konkurs do RPO. Mamy 2011 rok i część prac remontowych na
terenach szkół zostało wykonanych co wpływa na opracowanie audytów dlatego jest
potrzebny kolejny audyt do opracowania poza tym budynki się starzeją to ma też wpływ.
Żebyśmy mogli osiągnąć zakładane wskaźniki które były wskazane w 2008 roku w audycie
opracowujemy nowe audyty. Poza tym jeżeli chodzi o różnice to są zasadnicze apropo
składanych programów. Przypomnę, że my teraz składamy wnioski o termomodernizację do
NFOŚiGW, tam są inne wymagania. M.in. wymaganiem jest 30% efekt. Jest tam założenie,
że musimy wymienić centralne ogrzewanie wcześniej to nie było wymagane. Dlatego
względy formalne dot. programu do którego będziemy aplikować oraz starzenie się
budynków i remonty, które do tej pory były przeprowadzone w danych obiektach zmuszają
nas do tego aby podjąć od nowa całą procedurę, żeby móc złożyć wniosek w najbliższym
konkursie, który jest planowany do ogłoszenia.
Pan Waldemar Och - jak można jeszcze dodać do tego co mówił Pan Starosta jest też inny
mechanizm finansowania. Bo tutaj jest kryterium takie, że projekty są przyjmowane na kwotę
ni mniejszą niż 2 mln zł, a montaż finansowy polega na 60% pożyczce, 30% dotacji 10%
wkładzie własnym. Byłem w ubiegłym tygodniu na Związku Miast Polskich i rzeczywiście
Narodowy Fundusz zachęca samorządy, żeby sięgnąć po te środki, ponieważ tutaj nie tylko
efekt cieplny jako efekt termomodernizacyjny jest brany po uwagę ale i możliwość wymiany
urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych łącznie nawet z oświetleniami zewnętrznymi
tzw. energooszczędnymi.
Pan Jan Cyran - chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, po prostu tego pytania by nawet
może nie było gdyby uzasadnienie do projektu uchwały zawierało więcej informacji. Tak
byśmy prosili na przyszłość.
Następnie projekt w/w uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało
się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 41 w sprawie zabezpieczenia kwoty 18.450 zł na
opracowanie audytów energetycznych dla ZS Nr 2, ZS Nr 4, ZS Nr 5, RCRE, SOSW oraz
Bursy Szkolnej w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Ad. 15. Podjęcie Uchwały Nr 42 w sprawie zabezpieczenia 100.000 zł na opracowanie
projektów budowlanych dla ZS Nr 2, ZS Nr 4, ZS Nr 5, RCRE, SOSW, oraz Bursy
Szkolnej w Sanoku ( druk nr 38).
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie projekt w/w uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało
się-0.
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Przy 18 głosach za, uchwała Nr 42 w sprawie zabezpieczenia 100.000 zł na opracowanie
projektów budowlanych dla ZS Nr 2, ZS Nr 4, ZS Nr 5, RCRE, SOSW, oraz Bursy Szkolnej
w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 16 do protokołu.
Ad. 16 Podjęcie Uchwały Nr 43 w sprawie zwrotu odprowadzonych dochodów przez
szkoły i placówki oświatowe. ( druk nr 39).

Projekt w/w uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało
się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 43 w sprawie zwrotu odprowadzonych dochodów przez
szkoły i placówki oświatowe, została podjęta i stanowi zał. nr 17 do protokołu.

Ad. 17 Podjęcie Uchwały Nr 44 w sprawie określenia zadań i wysokości środków
PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2011 roku ( druk nr 40).

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie projekt w/w uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało
się-0.
Wobec powyższego Uchwała Nr 44 w sprawie określenia zadań i wysokości środków
PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2011 roku, została podjęta i stanowi zał. nr 18 do
protokołu.

Ad. 18 Podjęcie Uchwały Nr 45 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu części lokalu biurowego, znajdującego się w budynku biurowousługowym w Sanoku przy ul. Kościuszki ( druk nr 41).

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie projekt w/w uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało
się-0.
Przy 18 głosach za, Uchwała Nr 45 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu części lokalu biurowego, znajdującego się w budynku biurowo-usługowym w Sanoku
przy ul. Kościuszki, została podjęta i stanowi zał. nr 19 do protokołu.

Ad. 19 Podjęcie uchwały Nr 46 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku. ( druk nr 42)
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Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Pan Adam Drozd - na komisji rewizyjnej dyskutowaliśmy ten projekt uchwały i z komisji
wyszedł wniosek o zdjęcie tego z porządku obrad, jednak wczoraj nie miał kto wyjaśnić
różnic jakie zaszły w tym statucie, szczegółów dot. funkcjonowania CDN-u, więc tutaj ta
przyczyna tego wniosku. Natomiast jest tutaj widzę Panią Dyrektor, myślę, że wyjaśni te
niejasności. I nasz wniosek nie będzie musiał być głosowany.
Pan Starosta, Sebastian Niżnik - kontynuując myśl, ze swojego sprawozdania, chciałem
powiedzieć jedną ważną istotną rzecz. Planowane zmiany przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Edukacji zakłada połączenia placówek
m.in. CDN i przede wszystkim Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W przypadku
naszego województwa ponieważ to spotkanie dotyczyło tylko i wyłącznie województwa
podkarpackiego, była prezentowana mapa na terenie całego Podkarpacia w każdym powiecie
są przynajmniej te dwie jednostki czyli CDN i Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Jest
kwestia tego typu, że w ramach tych programów, które mają być realizowane w latach 2012 2015 gro środków z europejskiego funduszu społecznego to są przypomnę projekty miękkie,
dotyczyć będzie działań miękkich i w tym przypadku te pieniądze, które my będziemy mogli
jako powiat pozyskać, dotyczą przede wszystkim pracy CDN. Jeżeli chodzi o Poradnie
Psychologiczno-Pedagogiczne tutaj kwestia pozostaje subwencji. Dalej będzie to
subwencjonowane. W naszym przypadku chciałem zwrócić uwagę zasadnym jest dalej
prowadzenie CDN-u, zasadnym jest prowadzenie Poradni, do tego wchodzą jeszcze biblioteki
pedagogiczne. W naszym przypadku na terenie Sanoka mamy bibliotekę filialną. Żebyśmy
myśleli o tym, aby połączyć tą bibliotekę to kroki musiał by podjąć Marszałek aby to
wydzielić. Także przy naszym założeniu myślę, że pierwszy projekt jaki będzie złożony,
będzie dotyczył tych dwóch placówek z wyłączeniem bibliotek. Biblioteki mogą dołączyć na
ostatnim etapie czyli w 2015 roku. Dlatego, że projekty przewidują pieniądze dla poradni, dla
CDN-u, nie przewidują pieniędzy dla bibliotek.
Pani Marta Muszyńska, dyrektor CDN w Sanoku - dzień dobry Państwu. Nazywam się Marta
Muszyńska jestem nauczycielem CDN, również powierzono mi funkcje dyrektora.
Poproszono mnie o kilka słów nie wiem jak to zawęzić.
Pan Robert Pieszczoch - Pani Dyrektor bardzo bym prosił aby tylko ustosunkować się do tego
wniosku bo jako Rada jesteśmy zaznajomieni z proponowanym projektem uchwały. Prosił
bym aby Przewodniczący komisji przedstawił pytania i Pani na nie odpowiedziała.
Pan Adam Drozd - podczas komisji padały pytania dot. zmian w statucie. Na czym one
polegają bo nie są ani wytłuszczone ani nie są opisane. Czy te zmiany załatwią wszystkie
dotychczasowe niedoskonałości, czy są zgodne z właściwościami funkcjonowania tej
placówki czy proponowane zmiany nie ograniczą współpracy z innymi samorządami.
Pani Marta Muszyńska - proszę Państwa 19 listopada 2009r. zmieniło się Rozporządzenie w
sprawie placówek doskonalenia nauczycieli w obszarze, który nie dotyczył naszej palcówki.
Jednocześnie proces zmiany podstawy prawnej jest taki, że jednocześnie powinna nastąpić
zmiana w statucie a mianowicie pierwsza zmiana która została dokonana w naszym Statucie a
mianowicie zmiana podstawy prawnej czyli numer dziennika urzędowego i numer
rozporządzenia. Jednocześnie w § 26 tego rozporządzenia przygotowałam dla Państwa to jest
zakreślone ( Pani dyrektor rozdała materiały radnym) Ministerstwo zobowiązało organ
prowadzący placówkę w ciągu trzech miesięcy dokonać zmian w Statucie. Czyli trzeba było
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po prostu wykreślić tamto rozporządzenie wpisać nowe numery. Termin minął 19 lutego
2010r. Jeśli chodzi o nowy statut, który macie Państwo udostępniony jest w nim jeszcze jedna
zmiana, ponieważ na skutek pytania Przewodniczącego komisji oświaty poprzedniej kadencji
Pana Tadeusza Nabywańca zostało zadane pytanie kto zastępuje dyrektora w przypadku 30
dniowej nieobecności. Ustawa o systemie oświaty art. 39 mówi na ten temat tak, że w takiej
sytuacji organ prowadzący wyznacza kogoś zastępującego. I to zdanie z ustawy zostało
naniesione do nowego statutu. Tyle zmian.
Pan Adam Drozd - co w przypadku gdy Pani dyrektor nie ma 25 dni?
Pan Starosta -w każdym przypadku gdy jest podejrzenie dłuższej nieobecności Zarząd, to są
kompetencje wynikające z ustawy, może taką decyzję i zastępstwo ustalić.
Pan Adam Drozd - czy te zmiany w statucie nie ograniczą współpracy CDN-u z innymi
powiatami ?
Pani Marta Muszyńska - placówka funkcjonuje od 10 lat i pracuje na tym statucie. Był
zmieniony też w podobnej sytuacji odnośnie rozporządzenia w 2003 roku. Nigdy nie
ograniczało współpracy. Współpracujemy z 15 jednostkami samorządu terytorialnego w
związku z tym nie widzę przeszkód skoro do tej pory było to wszystko parafowane przez
radców prawnych.
Pan Adam Drozd- jeszcze ostanie pytanie. Myślę, że najistotniejsze, finansowanie CDN-u.
Pan Starosta - ja przepraszam ale to nie dotyczy uchwały.
Pan Adam Drozd - to też było dyskusją na…
Pan Robert Pieszczoch - ale Panie Przewodniczący ja udzielam głosu także bardzo bym
prosił. Czy pani Dyrektor jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Pani Marta Muszyńska - jestem przygotowana również mam materiały. Ponieważ ta sprawa
wraca jak bumerang co jakiś czas pozwoliłam sobie do MEN o interpretację. Mam
przygotowane dla Państwa materiały dot. finansowania placówek CDN. ( Pani dyrektor
rozdała materiały radnym).
Pan Robert Pieszczoch -Pani Dyrektor jeżeli ma to Pani w formie pisemnej proszę Pan
Tadeusz rozda, na tym zakończymy i będziemy poddawać uchwałę, bo to rzeczywiście nie
dotyczy uchwały, każdy z radnych się zapozna. Każdy z Przewodniczących Komisji
merytorycznych będzie mógł zaprosić Panią Dyrektor na swoje posiedzenie. Także ja Pani
bardzo dziękuję.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 46 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 20 do
protokołu.
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Ad. 20 Złożenie informacji Radzie Powiatu w Sanoku o zamiarze nabycia nieruchomości
Powiatu Sanockiego ( druk nr 43).
Informację o zamiarze nabycia nieruchomości Powiatu Sanockiego odczytał Pan Marian
Czubek. ( informacja stanowi zał. nr 21)
Pan Waldemar Szybiak - mam pytanie dotyczące tego jakie będzie przeznaczenie tego
budynku. Na komisji finansowej otrzymaliśmy informację, że na archiwum powiatowe.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - nie ma takich decyzji.
Pan Waldemar Szybiak - to w takim razie na co przeznaczymy?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - na razie skomunalizujemy te pomieszczenia, nie ma
przeznaczenia ponieważ nie są jeszcze naszą własnością.
Pan Waldemar Szybiak - to proszę w takim razie jeżeli ktoś przychodzi na komisję i udziela
takich informacji to nie wiem co się zmieniło od tego czasu. Bo wyraźnie nam powiedziano,
że będzie to przeznaczone na archiwum powiatowe.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - ode mnie informacja ani od Zarządu nie wyszła.
Pan Robert Pieszczoch - Panie Starosto ja bym proponował aby tutaj rzeczywiście jeżeli taka
informacja była przedstawiona na komisji aby tutaj to sprostować.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - właśnie dementuję tą informację.
Pan Waldemar Szybiak - to następne pytanie jeżeli można. Jeżeli się nie ma planu
przeznaczenia to po co się o niego staramy?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta - jeżeli chodzi o tą kwestię, jest to budynek Skarbu Państwa,
myślę, że każda nieruchomość położona w centrum miasta w atrakcyjnej lokalizacji zwiększa
zasób majątkowy starostwa. W naszym przypadku myślę, że była by to niegospodarność
gdybyśmy nie skorzystali z tej możliwości. Są rozważane różne możliwości jeżeli chodzi o
zagospodarowanie tych pomieszczeń ale nie ma konkretnych rozstrzygnięć. Na Zarządzie nie
podjęliśmy jeszcze decyzji.
Pan Waldemar Szybiak - Panie Starosto. Na przedostatniej sesji, bo jednak muszę nawiązać
do tej informacji które Pan zdementował ale które były na komisji finansowej. Pan na
przedostatniej sesji osobiście powiedział, że zajmie się tematem budynku na ul. Sienkiewicza
5 czyli po byłej policji. Na komisji finansowej przekazano nam, że będzie to na archiwum
powiatowe. Chciałem poinformować Pana Starostę i Szanowną Radę już po raz kolejny, że
jest zrobiona pełna dokumentacja na budynek policji i w tym budynku miało się właśnie
mieścić archiwum powiatowe. Wiem też z rozmowy z Burmistrzem Wojciechem
Blecharczykiem, że będzie się starał także o ten budynek. Zresztą starał się aby archiwum
Państwowe, chyba nawet miasto, Panie Sekretarzu proszę mnie poprawić, na Sadowej ulicy
przekazało na archiwum i chce też odzyskać ten budynek. Poza tym jest jeszcze w tym
wszystkim bardzo ważny samorząd gminny i Wójt Szmyd, który wiem że od kilku lat chce
wykupić od nas V piętro co jest zresztą bardzo dobrym pomysłem tam mamy to archiwum.
Więc najlepiej by było zająć się budynkiem po byłej policji, przenieść tam Starostwo
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umieścić tam archiwum, Burmistrzowi Blecharczykowi dać pierwszeństwo w wykupie czy
przekazanie tego budynku, który jest w okolicach urzędu, sprzedać Wójtowi Szmydowi V
piętro i za te pieniądze plus sprzedaż Miastu III piętro i geodezji, wyremontować budynek po
byłej policji. Taka była ogólna konstrukcja. Dziękuję.
Pan Waldemar Och - zostałem niejako wywołany do tablicy. Trochę czuję się niezręcznie,
ponieważ z jednej strony uczestniczyłem przed kilkoma laty w sprawie dot. pozyskania przez
archiwum państwowe innego budynku i chcę przypomnieć Państwu, że Miasto na ten cel
przeznaczyło tzw. przewiązkę przy ul. Sadowej, przekazało na własność na siedzibę
obecnego archiwum państwowego. Ustalenia ówczesne mówiły o tym, że ten budynek będzie
miał konkretne przeznaczenie a tym konkretnym przeznaczeniem jest projekt, który od kilku
lat funkcjonuje w sferze pewnych doprecyzowań dot. ulokowania Muzeum Żydowskiego. W
tej chwili trwa sprawa związana z przygotowaniem pewnego montażu finansowania tej
placówki. Była by to placówka oświatowa co do której obecny ambasador Izraela
wypowiedział się że jak najbardziej udziela wsparcia takim działaniom i przed dwoma laty i
będzie po prostu zabiegał o pomoc finansową. Wydaje mi się, że to co powiedział Pan
Starosta, że obaj Panowie i Pan Burmistrz i Pan Starosta powinni na ten temat porozmawiać i
ustalić ostateczne przeznaczenie tego obiektu.
Pan Robert Pieszczoch - dziękuję i zamykam punkt 20. Przechodzimy do punktu 21.

Ad. 21 Podjęcie uchwały Nr 47 w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej
w SPZOZ w Sanoku ( druk nr 44).

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Pan Józef Baszak - na Komisji Zdrowia wnioskowaliśmy o to aby nie zaniechać takiej
sytuacji jak Przewodniczący Komisji Zdrowia zawsze był również uczestnikiem Społecznej
Rady szpitala.
Pan Robert Pieszczoch - tak Panie radny ja mam ten wniosek i ja go przedstawię.
Pan Józef Baszak - dobrze dziękuję.
Pan Robert Pieszczoch - Panie i Panowie radni do Prezydium Rady wpłynął wniosek Komisji
Zdrowia, Rodzi i Polityki Socjalnej, wnioskują aby skład Społecznej Rady SP ZOZ
uzupełnić o Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej Pana Pawła
Czecha. Taki wniosek poddaję pod głosowanie.
Za powyższym wnioskiem głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wniosek przeszedł. W tym momencie poddaję uchwałę pod głosowanie poszerzoną o Pana
Pawła Czecha.
Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1 radny.
Wobec powyższego uchwała Nr 47 w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej
w SPZOZ w Sanoku, została podjęta i stanowi zał. nr 22 do protokołu.
Wniosek pilności
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Ad. 22 Podjęcie uchwały Nr 48 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
inwestycje drogowe. ( druk 45).

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie projekt w/w uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało
się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 48 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
inwestycje drogowe, została podjęta i stanowi zał. nr 23 do protokołu.

Ad. 23 Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Tadeusz Nabywaniec - Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni, Panie Starosto.
mam jedno pytanie. Chciałem zapytać, oddając się lekturze informacji w BIP, również
natrafiłem na informacje o ogłoszeniu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w wydziale
spraw obywatelskich i obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Sanoku. Chciałem
zapytać jakie ostateczne kryteria decydowały o rozstrzygnięciu tego konkursu?
Starosta Pan Sebastian Niżnik - przygotuję odpowiedź, na następnej sesji udzielę.
Pan Tadeusz Nabywaniec - dobrze, dziękuję.

Ad. 24. Wnioski i oświadczenia.
Pan Tadeusz Nabywaniec - mam prośbę, którą zamienię jakby we wniosek, bardzo bym
prosił, ponieważ Biuletyn Informacji Publicznej jest bardzo ważnym źródłem informacji stąd
jakby moja prośba czy wniosek skierowany do Pana Starosty czy Zarządu aby troszeczkę w
szybszym terminie niż dotychczas ukazywały się Protokoły posiedzenia Zarządu Powiatu
gdyż dla mnie osobiście stanowi to ważną informację nad jakimi ważnymi sprawami
powiatowymi Zarząd proceduje.
Pan Adam Drozd - ja chciałem odpowiedzieć Panu radnemu Ochowi gdyż nie chciałem
dyskutować przy podejmowaniu uchwały, na temat sprawozdania z posiedzenia komisji
rewizyjnej. Otóż to sprawozdanie daleko myślę odbiega od zarzutów prokuratorskich o czym
powiedział tutaj Pan radny Och. Natomiast każdy z radnych dostał plan pracy komisji
rewizyjnej na ten rok i tam jest dokładnie zapisane co jest przedmiotem działania komisji. Ta
dyskusja to nie był głos jednego członka komisji tylko tu komisja te decyzje i wnioski
podejmowała jednogłośnie. Myślę, że na tym polega praca aby o pewnych złych rzeczach
komisja mówiła i się zajmowała. Dziękuję.
Pan Waldemar Och - ad wocem. Przepraszam za to porównanie ale tak mi się akurat
skojarzyło, przyszło na myśl, bo rzeczywiście tam takie uwagi padały, sformułowania
niegospodarność, zaniechanie itd. Jeżeli uraziłem Pana radnego to bardzo przepraszam.
Pan Waldemar Szybiak - ja mam krótki wniosek o wyremontowanie chodnika przy ul.
Kościuszki w rejonie od ul. Daszyńskiego do ul. Jagiellońskiej. ( wniosek w zał. nr 24).
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Ad. 25 Zakończenie obrad sesji.

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

Protokołowała
Joanna Jankowska
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