Protokół
LVIII sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku
IV kadencji
z dnia 29 września 2014r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie
LVIII 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 18 radnych. Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do
niniejszego protokołu.
Ad 2. Powołanie sekretarza.
Na sekretarza LVIII sesji zwyczajnej, został powołany według kolejności Radny, Pan Jan
Cyran.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poinformował, że radni otrzymali porządek
dzisiejszych obrad (zał. nr 2).
Zapytał czy ktoś z Pań i Panów radnych ma jakieś propozycje do porządku obrad?
Nie zgłoszono.
Pan Robert Pieszczoch poddał porządek obrad pod głosowanie.
Za porządkiem obrad głosowało 17 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 Komisji
Pan Marian Futyma. Sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu.
2. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Przewodniczący Pan Paweł Czech.
Sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do protokołu.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski. Komisja
obradowała w dniu 24 września br. Zaopiniowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Przewodniczący Pan Marek Szpara. Sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do
protokołu.
5. Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
Pan Stanisław Fal. W okresie między sesjami zwyczajnymi komisja odbyła 3
posiedzenia. Pierwsze w dniu 18 sierpnia 2014r, drugie 4 września br., sprawozdania
z tych posiedzeń zostały przedstawione na sesjach nadzwyczajnych. Trzecie
posiedzenie w dniu 29 września br. W trakcie tego posiedzenia komisja zaopiniowała
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projekty uchwał na dzisiejszą sesję. W trakcie wolnych wniosków Komisja wystąpiła
z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Sanoku o przedłożenie szczegółowej informacji
w formie pisemnej dot. złożonych wniosków w ramach RPO o dofinansowanie zadań
w szpitalu specjalistycznym w Sanoku. W ramach tego wniosku został złożony
dodatkowy wniosek ponadregionalny dotyczący szpitala leskiego, sanockiego i
bieszczadzkiego. Ostatnie doniesienia medialne powodują pewien niepokój bo w
ramach tego zbiorowego wniosku, szpital sanocki zyskuje najmniej. W związku z
tym, ten wniosek komisji, członkowie uważają za zasadny i proszą o szczegółową
informację pisemną w tej materii.
6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Komisja odbyła posiedzenie
w dniu 29 wrzesień 2014r. Tematem, którym zajmowała się komisja była skarga Państwa
Bożeny, Henryka i Katarzyny Szeruga oraz Państwa Lucyny i Andrzeja Moskwa na
uciążliwą działalność myjni samochodowej przy ul. Rymanowskiej działającej 24h na
dobę. Kolejnym tematem było pismo dyrektora SPZOZ w Sanoku dot. problemów z
tomografem. Również informacja o wnioskach złożonych do różnych projektów, które to
wnioski do dnia dzisiejszego nie zostały rozstrzygnięte co bardzo poważnie utrudnia
funkcjonowanie sanockiego szpitala. Dyrektor szpitala prosi radnych i zarząd powiatu o
wsparcie w tej kwestii. Kolejne posiedzenie ustalono na 10 października br.
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 w Sanoku stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Starosty między sesjami stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – uczestniczyłem wspólnie z delegacją powiatu sanockiego w
obchodach 25-lecia fundacji wzajemnej pomocy Barka, które odbyły się 11 i 12 września pod
patronatem prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego oraz Marszałka Województwa Marka
Woźniaka. Działalność Barki określa się jako filar strategii Europa 2020 zakładającej
zmniejszenie ubóstwa i poprawę integracji społecznej.
11 września odbyła się też konferencja partnerstwa Lokalne i rozwój przedsiębiorczości
społecznej. Perspektywy rozwoju wspólnot solidarnych w Polsce. Przypomnę, że jesteśmy
członkiem partnerstwa organizując i prowadząc Centrum Integracji Społecznej w Sanoku.
Powiat sanocki zaprasza na wystawę plenerową poświęconą bohaterom książki „Tutaj drzwi
trzeba otwierać powoli”. Wystawę można oglądać jeszcze przez ten tydzień na ogrodzeniu
poniżej PWSZ w Sanoku przy ul. Mickiewicza. „Tutaj drzwi trzeba otwierać powoli” to
wystawa objazdowa, która podróżuje przez całą Polskę. Jest to 10 fotograficznych reportaży o
liderach lokalnych, którzy zarażają swoją pasją i zmieniają otaczającą ich rzeczywistość. To
opowieść o ludziach o których mało się mówi i rzadko pisze. Wystawa ma inspirować do
działania na rzecz wprowadzenia zmiany w swoim środowisku.
Sukcesem urzędników powiatu sanockiego zakończył się udział na ogólnopolskim turnieju w
Toruniu. Podczas mistrzostw Polski samorządowców, nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce.
W dniach 20 -21 września w Toruniu odbyła się szósta już edycja Mistrzostw Polski
samorządowców w piłce nożnej. Do rywalizacji zgłosiło się 23 drużyny reprezentujące swoje
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samorządy z całej Polski. Po dwudniowej rywalizacji tytuł mistrzowski wywalczyła drużyna
powiatu sanockiego, która w finale pokonała powiat pszczyński. Wyjazd i pobyt drużyny
powiatu sanockiego finansowany był przez sponsorów oraz przez samych zawodników.
Pan Starosta zabrał głos w związku z publikacjami dotyczącymi wniosku złożonego przez
powiat sanocki wraz z powiatami –leskim i bieszczadzkim. Wystąpienie stanowi zał. nr 8a do
protokołu. Pan Starosta odczytał również pismo z dnia 20.08.2014r. kierowane do
Departamentu Zarzadzania RPO Urzędu Marszałkowskiego woj. Podkarpackiego oraz
odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego (pisma w zał. do protokołu).
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – z punktu widzenia tego co Państwu przeczytałem i
przytoczyłem, my jako Powiat mogliśmy złożyć tylko jeden wniosek. Sami. Dzięki temu, że
działamy w partnerstwie, możemy nasze szanse zwiększyć o kolejny projekt dodatkowy. Na
blok operacyjny złożyliśmy wniosek na 23.500.000 zł. Na położnictwo, ginekologię,
neonatologię dodatkowe 4.500.000 zł. Jeżeli się uda jakikolwiek projekt wprowadzić, będzie
na liście strategicznej. Do tego należy złożyć wniosek wraz ze studium wykonalności z
finansowaniem i wówczas dopiero będziemy mogli przekonać się, poznając zasady programu,
jakie koszty są kwalifikowalne, co możemy wpisać itd. Czyli gdybyśmy zsumowali nasz
projekt, łatwo policzyć, że to jest blisko 30 mln zł. Te kwoty, które podaliśmy we wnioskach,
niczym nie obligują. Bo tak jak Państwu przeczytałem są to tylko propozycje. Myślę, że
zwiększając swoją szansę po raz kolejny, bo ten temat jest znany od dłuższego czasu, to nie jest
żadna nowość, postąpiliśmy słusznie a jak Państwo słyszeliście na początku, sesję mieliśmy 30
czerwca a dzisiaj mamy 29 września. Była przerwa wakacyjna. Wcześniej składaliśmy, w
ubiegłym roku 2013, wówczas została też podjęta uchwała Sejmiku, podobny projekt, tyle że
do programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, gdzie podobne zakresy są. Wówczas
złożyliśmy też w partnerstwie. W partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w partnerstwie z
powiatem stalowowolskim i w partnerstwie z powiatem jasielskim. To są rzeczy normalne, to
jest normalny system pracy i normalne jego efekty, ponieważ jak Państwo wiecie, dzisiaj też
przeczytałem w swoim sprawozdaniu z realizacji z prac zarządu, wszelkie projekty, które są
składane już w pełnym wymiarze wymagają zgody Rady Powiatu. Musi być uchwała. My na
razie składamy propozycję. Co z nich będzie to się okaże. Myślę, że lepiej jest wysłać los, niż
czekać co się wydarzy. Nie wiem jakie są szanse ponieważ te zmiany następują bardzo
dynamicznie i trzeba bardzo elastycznie reagować na te zmiany, ponieważ jest jak gdyby
podwójna procedura. Procedura prowadzona przez Urząd Marszałkowski dotycząca naboru
propozycji i negocjacji Urzędu Marszałkowskiego woj. Podkarpackiego z Ministerstwem
Rozwoju i Infrastruktury. I te wymogi, które są na dzień ustalone one się zmieniają dlatego że
cały czas Urząd Marszałkowski negocjuje z Ministerstwem a Ministerstwo ma wytyczne z
Brukseli jak te programy mają wyglądać. Jak sami Państwo wiecie żaden projekt dotyczący
województwa nie został notyfikowany. To są cały czas propozycje. I cały czas pozostaje
kwestia otwarta. Myślę, że tych projektów jeszcze kilka w różnych wersjach będziemy musieli
składać, bo te wytyczne będą się zmieniały. Dziękuję bardzo.

Ad. 6 Podjęcie uchwały Nr 583 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 2.294 zł –ŚDS w Zagórzu). (druk 619).
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Projekt powyższej uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady.
Następnie Przewodniczący Rady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 583 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 2.294 zł –ŚDS w Zagórzu), została podjęta i stanowi zał. nr 9
do protokołu.
Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr 584 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego (druk 620).
Projekt powyższej uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady.
Następnie Przewodniczący Rady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 584 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego, została podjęta i stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Ad. 8 Podjęcie uchwały Nr 585 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 50.000 zł) (druk 621).
Projekt powyższej uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady.
Następnie Przewodniczący Rady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 585 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 50.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr 586 w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu
Powiatu Sanockiego (druk 622).
Projekt powyższej uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady.
Następnie Przewodniczący Rady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 586 w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu
Powiatu Sanockiego została podjęta i stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Ad. 10 Podjęcie uchwały Nr 587 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 35.000 zł –ZS Nr 5 w Sanoku) (druk 623).
Projekt powyższej uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady.
Następnie Przewodniczący Rady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 587 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 35.000 zł –ZS Nr 5 w Sanoku), została podjęta i stanowi zał.
nr 13 do protokołu.

5

Ad. 11 Podjęcie uchwały Nr 588 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 23.800 zł –PZD w Sanoku) (druk 624).
Projekt powyższej uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady.
Następnie Przewodniczący Rady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 588 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 23.800 zł –PZD w Sanoku), została podjęta i stanowi zał.
nr 14 do protokołu.

Ad. 12 Podjęcie uchwały Nr 589 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2014 (kwota 56.800 zł) (druk 625).
Projekt powyższej uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady.
Następnie Przewodniczący Rady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 589 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2014 (kwota 56.800 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Ad. 13 Podjęcie uchwały Nr 590 w sprawie podjęcia z Gminą Rymanów wspólnych
działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej (druk 626).
Projekt powyższej uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady.
Następnie Przewodniczący Rady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 590 w sprawie podjęcia z Gminą Rymanów wspólnych działań
dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej, została podjęta i stanowi zał.
nr 16 do protokołu.
Ad. 14 Podjęcie uchwały Nr 591 w sprawie podjęcia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii prawosławnej (druk
627).
Projekt powyższej uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady.
Następnie Przewodniczący Rady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 591 w sprawie podjęcia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii prawosławnej, została
podjęta i stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Ad. 15 Podjęcie uchwały Nr 592 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2014 (kwota 150.000 zł – RCRE w Sanoku) (druk 628).
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Projekt powyższej uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady.
Następnie Przewodniczący Rady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 592 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2014 (kwota 150.000 zł – RCRE w Sanoku), została podjęta i stanowi zał.
nr 18 do protokołu.
Ad. 16 Podjęcie uchwały Nr 593 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 164.700 zł – PUP w Sanoku) (druk 629).
Projekt powyższej uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady.
Następnie Przewodniczący Rady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 593 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 164.700 zł – PUP w Sanoku), została podjęta i stanowi zał.
nr 19 do protokołu.
Ad. 17 Podjęcie uchwały Nr 594 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 9.177 zł – ŚDS w Zagórzu) ( druk 630).
Projekt powyższej uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady.
Następnie Przewodniczący Rady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 594 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 9.177 zł – ŚDS w Zagórzu), została podjęta i stanowi zał.
nr 20 protokołu.
Ad. 18 Podjęcie uchwały Nr 595 w sprawie powierzenia Gminie Besko prowadzenia
zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w
gminy (druk 631).
Przewodniczący Rady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 595 w sprawie powierzenia Gminie Besko prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy, została
podjęta i stanowi zał. nr 21 do protokołu.
Ad. 19 Podjęcie uchwały Nr 596 w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na
terenie w/w gminy (druk 632).
Przewodniczący Rady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
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Przy 17 głosach za, uchwała Nr 596 w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na
terenie w/w gminy, została podjęta i stanowi zał. nr 22 do protokołu.
Ad. 20 Podjęcie uchwały Nr 597 w sprawie powierzenia Gminie Komańcza prowadzenia
zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w
gminy (druk 633).
Przewodniczący Rady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 597 w sprawie powierzenia Gminie Komańcza prowadzenia
zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w
gminy, została podjęta i stanowi zał. nr 23 do protokołu.
Ad. 21 Podjęcie uchwały Nr 598 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn- Odrzechowa
od km 0+390 do km 5+030 oraz od km 6+350 do km 6+600” (druk 634).
Projekt powyższej uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady.
Pan Józef Baszak - uchwała jest źle sprecyzowana. Nie może być w ten sposób, że powiat
sanocki zabezpieczy w 2015 roku w uchwale budżetowej kwotę 1.735.131,53 zł. Powiat ma
zabezpieczyć 433.783,00 zł i tak uchwała powinna brzmieć. A nie inaczej.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – my mamy w planie wydatków zabezpieczyć całą kwotę, czyli
to co zostanie dofinansowane przez gminę Zarszyn, to co będzie dofinansowane z programu i
plus nasz wkład własny. Bo my całą kwotę na inwestycję zabezpieczamy, jako prowadzący
inwestycję.
Następnie Przewodniczący Rady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 14 radnych, przeciw-1 radny, wstrzymało się-2 radnych.
Przy 14 głosach za, uchwała Nr 598 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn- Odrzechowa od km
0+390 do km 5+030 oraz od km 6+350 do km 6+600”, została podjęta i stanowi zał. nr 24 do
protokołu.
Ad. 22 Podjęcie uchwały Nr 599 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 100.000 zł). (druk 635).
Projekt powyższej uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady.
Następnie Przewodniczący Rady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 10 radnych, przeciw-1 radny, wstrzymało się-5 radnych.
Przy 10 głosach za, uchwała Nr 599 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (kwota 100.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 25 do protokołu.
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Ad. 23 Podjęcie uchwały Nr 600 w sprawie uchwalenia programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2015 rok (druk 636).
Projekt powyższej uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady.
Następnie Przewodniczący Rady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się - 0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 600 w sprawie uchwalenia programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2015 rok, została podjęta i stanowi zał. nr 26 do protokołu.
Ad. 24 Złożenie przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Sanoku i Starostę Sanockiego
informacji o analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch odczytał Informację o analizie złożonych
oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu Sanockiego (zał. 27) oraz informację Starosty
Sanockiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych członków Zarządu Powiatu,
sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i osób
wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty (zał. 28).
Ad. 25 Odczytanie informacji Wojewody Podkarpackiego o analizie oświadczeń
majątkowych.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch odczytał Informację Wojewody Podkarpackiego
o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych za 2013 rok Starosty Sanockiego Pana
Sebastiana Niżnika oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego Pana Roberta
Pieszczocha. ( zał. nr 29).

Ad. 26 Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Adam Drozd, radny Powiatu w Sanoku złożył na ręce Przewodniczącego Rady Interpelację
(zał. nr 30 do protokołu).
Ad. 27 Wnioski i oświadczenia.
Pan Józef Baszak radny Powiatu w Sanoku zabrał głos w sprawie sanockiego szpitala.
Wystąpienie stanowi zał. nr 31 do protokołu.
Ad. 28 Zamknięcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch słowami: „ Zamykam obrady LVIII sesji zwyczajnej Rady
Powiatu IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.
Protokołowała
Joanna Jankowska
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