Protokół
IV sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji
z dnia 15 lutego 2011r.

Ad 1. Otwarcie obrad sesji.

Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie IV 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 Tadeusz Nabywaniec i Pan Piotr Uruski. Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do
niniejszego protokołu.

Ad 2. Powołanie sekretarza.

Na sekretarza IV 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). Przewodniczący poinformował, że w między czasie do
Przewodniczącego wpłynęły dwa wnioski pilności:
- projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn.
„Budowa mostu przez rzekę Kalniczka w miejscowości Łukowe w ciągu drogi powiatowej
Nr 2257R Tarnawa-Kalnica w km 5+ 055 wraz z dojazdami”. ( druk nr 24).
- w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn.
„Rewitalizacja wzgórza zamkowego - najstarszej części miasta Sanoka”, w ramach RPO
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 Priorytet VII Spójność
wewnątrzregionalna działanie 7.1. Rewitalizacja miast.” ( druk nr 25).
Jest propozycja aby punkty te umieścić jako punkt 11 i 12 porządku obrad. Dalsze punkty
według kolejności.
Za wprowadzeniem powyższych punktów 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 trzy razy. Na pierwszym spotkaniu zostały
omówione wskaźniki ekonomiczne projektu budżetu. Na drugim posiedzeniu w dniu
27 stycznia br. zostały omówione autopoprawki do projektu budżetu, kontynuacja
omówienia projektu budżetu. W dniu dzisiejszym zaopiniowano projekty uchwał na
dzisiejszą sesję.
2. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej. Przewodniczący Pan Paweł Czech.
Komisja obradowała 25 stycznia 2011r. Tematem obrad było zaopiniowanie
projektu budżetu na 2011 rok. Na komisji obecny był dyrektor SPZOZ Pan Adam
Siembab, który przedstawił najbliższe plany sanockiego szpitala. Zwrócił uwagę na
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problemy z niewypłacaniem przez NFZ należności za usługi medyczne wykonane w
2009 i 2010 roku. Komisja zwróciła się w formie uchwały do Starosty aby podjął
wszelkie możliwe kroki w celu rozwiązania problemu. Na komisji złożono wniosek
o dofinansowanie szpitala sumą 70.000 zł z rezerwy budżetowej oraz przesunięcie
kwoty 30.000 zł z imprezy „Noc Galicyjska” na szpital. Razem 100.000 zł. Kwota ta
zostanie przeznaczona na zlikwidowanie usterek wskazanych przez NIK. Komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały budżetowej na 2011 rok. Ponadto jako
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej byłem członkiem
komisji przetargowej, która odbyła się w dniu 14 stycznia 2011r. Celem komisji
było rozpatrzenie wniosku na zadanie o nazwie „Prowadzenie Domu Pomocy
Społecznej dla osób w podeszłym wieku w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31
grudnia 2015r”. Komisja zaopiniowała pozytywnie jedyną złożoną ofertę przez
Parafię Rzymsko-Katolicką w Zagórzu”. 7 lutego 2011r. uczestniczyłem w
spotkaniu w Sanoku z Marszałkiem Mirosławem Karapytą. Tematem wizyty było
Muzeum Historyczne w Sanoku oraz spotkanie z dyrekcją sanockiego szpitala.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Wiceprzewodniczący Pan Dariusz
Jęczkowski. Komisja spotkała się dwukrotnie. W dniu 26 stycznia komisja zajęła się
opiniowaniem projektu budżetu na rok 2011. Zostały złożone wnioski ( w zał. do
protokołu nr 3). Drugie spotkanie odbyło się w dniu dzisiejszym. Przedmiotem było
zaopiniowanie dwóch projektów uchwał (druk nr 23 i nr 24).
4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. Przewodniczący Pan Marek Szpara. Sprawozdanie stanowi załącznik
nr 4 do protokołu.
5. Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
pan Stanisław Fal. Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 25 stycznia. Wspólnie
z Komisją Rewizyjną. Komisje obradowały według następującego porządku obrad:
wydanie opinii do projektu budżetu na 2011 r. Natomiast już sama Komisja
Regulaminowa w zakresie omówienia i przyjęcia planu pracy komisji
regulaminowej na rok 2011 oraz wolne wnioski i zakończenie. Z projektem budżetu
wraz z autopoprawkami zapoznała Pani Skarbnik Krystyna Chrząszcz. Po
przeprowadzonej dyskusji obu komisji dot. projektu budżetu na 2011r. komisje
złożyły następujące wnioski: zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 70.000 zł i
przeznaczyć na dotację dla SP ZOZ w Sanoku, oraz zmniejszyć o 30.000 zł rozdz.
75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego (kwota 30.000 zł, która jest
przeznaczona na organizację „Galicyjskiej Nocy Kultury,”) i przeznaczyć dla
SPZOZ w Sanoku. Łączna kwota na szpital wynosiła by 150.000 zł. ( 70.000 zł
+30.000 zł + 50.000 zł zapisane w projekcie budżetu);
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w podpunkcie 1) „wydatki
związane z realizacją przez Powiat zadań służących ochronie środowiska” rozpisać
kwoty na poszczególne zadania. Po przyjęciu powyższych wniosków komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2011r.
W dalszej części komisja obradowała sama w trakcie tej części przyjęto plan pracy
komisji regulaminowej na rok 2011. W wolnych wnioskach został zgłoszony wniosek:
Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje do Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ulicy
Zielonej w Sanoku pomiędzy ulicami Prugara Ketlinga a Alejami Wojska Polskiego.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
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6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Sprawozdanie stanowi zał.
nr 5 do protokołu.

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 w okresie od 29 grudnia 2010r
do 15 lutego 2011r., stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Starosty między sesjami stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - jeżeli chodzi o wcześniejsze zapytania apropo oszacowania
kosztów zatrudnienia nowych osób w Starostwie, niestety, ponieważ nie istnieją wzory
dotyczące wyliczenia takich kosztów a nie możemy się zamykać tylko i wyłącznie do kwot
które są przeznaczone na wynagrodzenia tych pracowników, ponieważ jest to związane z ich
pracą z efektami ich pracy. Ponadto składają się też inne czynniki na kwestie związane z
wyliczeniem tych kwot czyli inne działania, które zamierzamy podjąć kadrowe w Starostwie
Powiatowym. Prosił bym o wydłużenie tego terminu abyśmy mogli właściwie przygotować
się do wyliczenia konsekwencji finansowych, podejmowanych decyzji przez Zarząd i Starostę
Powiatu Sanockiego.
Pan Waldemar Szybiak - ta ostatnia informacja dot. budynku policji to jest rozumiem
wstępne przygotowanie pod dyskusję, która się odbędzie tak?
Starosta Pan Sebastian Niżnik - tak. Zbieramy informacje, które będą potrzebne, żebyśmy
mieli pełne informacje.
Pan Waldemar Szybiak - a czy członkowie Zarządu zapoznali się z dokumentacją, która jest
zrobiona przez poprzednią Radę i kosztorysami?
Starosta Pan Sebastian Niżnik - rozmawialiśmy na ten temat.
Pan Waldemar Szybiak - przypominam radnym, tym którzy nie są wprowadzeni, że jest
zrobiona pełna dokumentacja techniczna, wszystkie elementy dokumentacji są przygotowane,
kosztorys jest też zrobiony i to jest kwota 5.160.000 zł brutto. Ja myślę, że to będzie
przedmiotem też obrad komisji i Rady.
Pan Sebastian Niżnik - absolutnie. Przygotowujemy pełną informację aby mogła trafić do
wszystkich radnych.

Ad. 6 Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego na 2011 rok.
( druk nr 16).

Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał Plan Pracy Komisji
Rewizyjnej na 2011 rok pod głosowanie.
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Za przyjęciem Planu Pracy głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 19 głosach za, Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok został przyjęty i stanowi zał.
nr 9 do protokołu.

Ad. 7 Debata nad uchwałą budżetową:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Starostę
lub osobę przez niego wyznaczoną;

Projekt uchwały budżetowej odczytała Pani Krystyna Chrząszcz, Skarbnik Powiatu.
Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2011 rok odczytała Pani Krystyna Chrząszcz.
Uzasadnienie stanowi zał. nr 10 do protokołu.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej;
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej odczytała Pani
Krystyna Chrząszcz. Opinia RIO stanowi zał. nr 11 do protokołu.

c) odczytanie opinii Komisji stałych;
•

Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Marian
Futyma - Panie przewodniczący Wysoka Rado. W imieniu Komisji Budżetu
chciałbym przedstawić opinię do projektu budżetu na rok 2011. Przedstawiony projekt
budżetu na rok 2011 uzupełniony został o autopoprawki uwzględniające opinię RIO
oraz o autopoprawki wypracowane i wniesione przez Zarząd Powiatu do projektu
budżetu. Zgłoszone zostały również wnioski do projektu wypracowane przez Komisje
stałe Rady Powiatu. Wnioski zgłoszone przez Komisje stałe uwzględnione zostały
przez Komisję Budżetu na posiedzeniu w dniu 27 stycznia br. i przekazane zostały do
rozpatrzenia Zarządowi Powiatu. Stanowisko w tej sprawie zostało przez Zarząd
przedstawione. Komisja omówiła podstawowe wskaźniki ekonomiczne zapisane w
projekcie uchwały budżetowej. Sugestia Komisji jest taka, że należy dążyć do
zwiększenia zakresu zadań inwestycyjnych, remontowych w ciągu roku budżetowego.
Takie zadania jak: drogi powiatowe, ulice ich modernizacja i naprawa, dobrze było by
opracować harmonogram tych zadań jak również zakres prac poszczególnych dróg
czy etapów prac. Kolejne zadanie tj. szpital sanocki, kontynuować dalsze prace w
zakresie przeniesienia pozostałych oddziałów ze starego szpitala przy ul. Konarskiego
do szpitala przy ul. 800-lecia oraz dokończyć prowadzone prace remontowe
wynikające z zaleceń NIK-u. Warunkiem realizacji tych prac i zadań jest
pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych z funduszy pomocowych lub
innych źródeł. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt budżetu został
wszechstronnie i szczegółowo przeanalizowany przez wszystkie Komisje Rady w tym
przez Komisję Budżetu. Po wnikliwej analizie budżetu nasuwa się następujący
wniosek; wielkość planowanych dochodów własnych co ściśle wiąże się z wydatkami
wynosi zaledwie ok. 20% wszystkich dochodów w budżecie powiatu. Pozostałe
dochody w budżecie powiatu to dotacje celowe, subwencje, które mają z góry
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wskazane swoje przeznaczenie. Taka struktura dochodów wynika z obowiązującej
ustawy o dochodach powiatu i stanowi problem dla większości powiatów kraju. Warto
zastanowić się wspólnie nad tym problemem i rozważyć czy nie monitować przez
parlamentarzystów, Związek Powiatów Polskich o nowelizację zmiany niekorzystnej
dla powiatów ustawy o dochodach. Wiem, że takie działania w tym zakresie były już
podejmowane, może warto było by wrócić do tego.
Komisja Budżetowa dokonała analizy także poszczególnych działów projektu budżetu
pod kątem zabezpieczenia realizacji ustawowych zadań planowanych w budżecie na
rok 2011. Z planowanych kwot wynika, że na tę porę nie ma zagrożenia jeżeli chodzi
o realizację tych zadań.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W opinii Komisji dla poprawy sytuacji
finansowej powiatu, a w konsekwencji do jego rozwoju poprzez realizację
niezbędnych zadań inwestycyjnych i remontowych powinniśmy :1) starać się o
pozyskiwanie jak największej ilości środków z funduszy pomocowych środków
unijnych, 2) zwracać uwagę na planowane wielkości środków finansowych racjonalne
wydatki w granicach limitu zapisane w budżecie tak aby nie doprowadzić do dalszego
zwiększenia deficytu budżetowego, ponieważ może to zagrozić przekroczeniu
dopuszczalnych wskaźników ekonomicznych, 3) podjąć na szerszą skalę działania
wspólnie z gminami na rzecz realizacji wspólnych zadań przygotowanych przez
powiat.
Panie Przewodniczący Wysoka Rado. Komisja Budżetu po przeanalizowaniu i
uwzględnieniu wniosków i opinii wszystkich stałych Komisji Rady Powiatu
Sanockiego wydała pozytywną opinię do projektu budżetu powiatu sanockiego na rok
2011.
•

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Pan Paweł Czech Komisja na posiedzeniu w dniu 25 stycznia wydała opinię pozytywną do projektu
budżetu powiatu sanockiego na 2011r.

•

Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki, Pan Dariusz Jęczkowski
- opinia Komisji do projektu budżetu powiatu sanockiego na 2011 rok jest pozytywna.

•

Przewodniczący Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska, Pan Marek Szpara - komisja na spotkaniu w dniu 26 stycznia
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2011 rok.

•

Przewodniczący Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego,
Pan Stanisław Fal - ponieważ wszystkie wnioski Komisji Regulaminowej zostały
przyjęte a zatem opinia do projektu budżetu na 2011 rok jest pozytywna.

•

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Adam Drozd - Komisja Rewizyjna po
szczegółowym przeanalizowaniu projektu budżetu i uwzględnieniu przez Zarząd
wniosków Komisji, wprowadzeniu poprawek do projektu budżetu, opiniuje projekt
budżetu pozytywnie.

Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch ogłosił 10 minut przerwy ( 1050 - 1100)
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d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w
opiniach komisji stałych, które może być:
• negatywne lub,
• przychylające się do wniosków w całości lub poszczególnych punktach;

Stanowisko Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach Komisji stałych odczytała
Pani Krystyna Chrząszcz, Skarbnik Powiatu. Stanowisko stanowi zał. nr 12 do protokołu.

e) odczytanie propozycji wniosków zgłaszanych przed rozpoczęciem sesji przez
radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu.

Nikt z radnych nie złożył wniosków przed rozpoczęciem sesji.

f) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu do projektu uchwały
( druk nr 20)

Autopoprawki do projektu budżetu na 2011 rok odczytała Pani Skarbnik Krystyna Chrząszcz.
Autopoprawki stanowią zał. nr 13 do protokołu.

g) dyskusja nad projektem budżetu.

Pan Waldemar Och - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałem przedstawić Państwu
stanowisko Klubu Radnych Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej w sprawie
projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Klub Radnych Towarzystwa Przyjaciół
Sanoka i Ziemi Sanockiej pozytywnie opiniuje projekt budżetu z uwzględnieniem
autopoprawek wprowadzonych na wniosek członków Komisji jak i na wniosek Zarządu.
W szczególności na uznanie zasługuje zmniejszenie kwoty deficytu z kwoty przeszło 8 mln zł
do kwoty 3.075.019 zł. Również pozytywnie oceniamy zamieszczenie kwoty 64.000 zł
przeznaczonej na realizację dofinansowania wniosków w PCPR na środki ochrony na
świadczenia dla ludności i środki wspomagające funkcje życiową. Chciałem przypomnieć, że
tam się nazbierała olbrzymia liczba wniosków na które nie było pokrycia finansowego na
realizację tych wniosków z ubiegłego roku. Również pozytywnie opiniujemy zadania
realizowane na terenie Miasta Sanoka jak i Powiatu Sanockiego w tym kontynuację zadania z
poprzedniej kadencji sfinalizowaną w tym roku. Chodzi o modernizację drogi w ciągu ul.
Mickiewicza, Białogórska - Dobra. Zamyka to jakby to zadanie, które w poprzedniej
kadencji wykonywane zostało wzdłuż ulicy Mickiewicza. Proszę Państwa, myślimy również,
że cała liczba zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie miasta jak i powiatu,
która nie znalazła się w tym momencie w projekcie budżetu ze względu na starania ubiegania
się o środki zewnętrzne, znajdzie się w trakcie roku budżetowego i za tym Klub Radnych
Towarzystwa Sanoka i Ziemi Sanockiej będzie optował by tak się znalazło. Zadania te
wpisują się w cele statutowe naszego Stowarzyszenia i zwiększają możliwości i
uatrakcyjnienie samego Sanoka jak i Powiatu Sanockiego. Jeszcze raz podkreślamy, że nasza
opinia będzie pozytywna w sprawie budżetu.
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Pan Robert Pieszczoch - czy ktoś w tym punkcie jeszcze chciałby zabrać głos?
Nie widzę, więc przechodzimy do punktu następnego.

h) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu.
Pan Robert Pieszczoch poddał autopoprawki do projektu budżetu na 2011r. pod głosowanie.
Głosowanie przebiegało następująco:

Autopoprawki do projektu budżetu na 2011 rok
1) W tabeli nr 5 w wydatkach związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2011 roku w wydatkach
skreśla się słowa modernizacyjnych i inwestycyjnych. Po zmianie 1. Wydatki
związane z realizacją przez Powiat zadań służących ochronie środowiska.
Głosowanie: za - 19, przeciw - 0, wstrzymało się-0.
2) W tabeli nr 3 zostaje skorygowany zapis określający wysokość przychodów
budżetowych: po zmianie „1. Planowany do zaciągnięcia kredyt na sfinansowanie
deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.”
Głosowanie: za - 19, przeciw - 0, wstrzymało się-0.
3) W załączniku nr 1 do projektu budżetu w rozdziale 92605 w wydatkach w wysokości
20.000 zł przeznaczonych na dotacje dla popularyzacji sportu i turystyki wprowadza
się opis taki jak w uzasadnieniu do projektu budżetu.
Głosowanie: za - 18, przeciw - 0, wstrzymało się-0.
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej -169.095 zł ,
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75.708 zł, zastępuje się rozdziałem
80195 w kwocie 169.755 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124.942
zł. Zmiana wynikła z informacji do umowy o dofinansowanie projektów: „Szok i
innowacje zawodowe w ZS nr 5 w Sanoku” oraz „Dziś tworzymy szkołę jutra” w ZS
nr 3 w Sanoku.
Głosowanie: za - 18, przeciw - 0, wstrzymał się-1.
5) W związku z powyższym pkt wprowadza się dochody w rozdziale 80195 – w kwocie
169.755 zł na sfinansowanie powyższych projektów.
Głosowanie: za - 19, przeciw - 0, wstrzymało się-0.
6) W dochodach w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w związku
z dofinansowaniem zadania „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2231R ul.
Mickiewicza, nr 2231R ul. Białogórska, nr 2235R ul. Traugutta, nr 2235R Sanok-
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Dobra” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013 w ramach środków EFRR kwota 4.623.885 zł.
Głosowanie: za - 19, przeciw - 0, wstrzymało się-0.
7) W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie rozstrzygnięciem przetargowym
zmniejsza się plan wydatków zadania „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr
2231R ul. Mickiewicza, nr 2231R ul. Białogórska, nr 2235R ul. Traugutta, nr 2235R
Sanok-Dobra” o kwotę 487.619 zł plan przed zmianą 8.001.368 zł po zmianie
7.513.749 zł.
Głosowanie: za - 19, przeciw - 0, wstrzymało się-0.
8) W tabeli nr 2 w rozdziale 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej” zmiana kwoty wynagrodzenia i składki od nich naliczane, przed zmianą
3.841.533 zł po zmianie 3.847.533 zł.
Głosowanie: za - 19, przeciw - 0, wstrzymało się-0.
9) W tabeli nr 2 w rozdziale 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych zwiększa się wydatki o kwotę 8.220 zł z przeznaczeniem na WTZ
przy ul. Ogrodowej.
Głosowanie: za - 19, przeciw - 0, wstrzymało się-0.
10) W tabeli nr 1 zwiększa się dochody z przeznaczeniem na programy „Uczenie się przez
całe życie” projekty będą realizowane w Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku
- 2010-1-PL1-LEO06-15732 kwota 2.159 zł
- 2010-1-PL1-LEO06-15722 kwota 7.627 zł
Głosowanie: za - 19, przeciw - 0, wstrzymało się-0.
11) W związku z powyższymi projektami wprowadza się w tabeli nr 2 wydatki w kwocie
9.786 zł.
Głosowanie: za - 18, przeciw - 1, wstrzymało się-0.
12) W tabeli nr 2 w rozdziale 85156-Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wprowadza się
dotację na zdania bieżące w kwocie 375 zł w ramach planu w powyższym rozdziale z
przeznaczeniem dla I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.
Głosowanie: za - 19, przeciw - 0, wstrzymało się-0.
13) W tabeli nr 2 wprowadza się wydatki w rozdziale 85218 – Powiatowe centrum pomocy
rodzinie, jako świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 64.311 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów poniesionych na zakup przedmiotów
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ortopedycznych oraz środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych z terenu
Powiatu Sanockiego.
Głosowanie: za - 19, przeciw - 0, wstrzymało się-0.
14) W tabeli nr 2 w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe- zmniejsza się rezerwę
ogólną o kwotę 70.000 zł po zmianie wynosi 130.000 zł.
Głosowanie: za - 19, przeciw - 0, wstrzymało się-0.
15) W tabeli nr 2 w rozdziale 92695 –Pozostała działalność zwiększa się wydatki
majątkowe o kwotę 14.760 zł z przeznaczeniem na dokumentację dla programu
„Moje Boisko – Orlik 2012” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku.
Głosowanie: za - 19, przeciw - 0, wstrzymało się-0.
16) W tabeli nr 2 w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się
wydatki majątkowe o kwotę 6.888 zł z przeznaczeniem na projekt budowlany zadania
„Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII-Rewitalizacja Placu Św. Michała”.
Głosowanie: za - 19, przeciw - 0, wstrzymało się-0.
17) W tabeli nr 2 w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zwiększa się wydatki
bieżące przeznaczone na remont o kwotę 20.000 zł.
Głosowanie: za - 18, przeciw - 0, wstrzymał się-1.
18) W tabeli nr 2 w rozdziale 75075-Promocja jst z wydatków bieżących kwotę 10.000 zł
przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wynagrodzenia po zmianie
wynoszą 11.000 zł.
Głosowanie: za - 18, przeciw - 0, wstrzymał się-1.
19) W tabeli nr 8 dotyczącej wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60014 zadanie
inwestycyjne „Sporządzenie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Wykonanie
nowego mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska – Puławy
w miejscowości Pastwiska na rzece Wisłok” zostaje zmniejszone do kwoty 59.000 zł
pozostała kwota 241.000 zł zostaje przeznaczona na zakupy inwestycyjne dla
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.
Głosowanie: za - 19, przeciw - 0, wstrzymało się-0.
20) W tabeli nr 2 w rozdziale 85111-Szpitale ogólne zwiększa się dotację dla SPZOZ
w Sanoku o kwotę 100.000 zł. z przeznaczeniem na remont i inwestycje w związku
z wnioskami pokontrolnymi NIK (realizacja zaleceń ppoż.)
Głosowanie: za - 19, przeciw - 0, wstrzymało się-0.
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i) głosowanie wniosków komisji stałych Rady Powiatu nie uwzględnionych przez
Zarząd Powiatu w autopoprawce oraz pozostałych zgłaszanych wniosków.
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał wnioski Komisji stałych
Rady Powiatu nie uwzględnione przez Zarząd Powiatu w autopoprawce.
•

w projekcie budżetu uwzględnić dofinansowanie dla komendy Hufca ZHP Ziemi
Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego obchodów 100-lecia harcerstwa w
kwoce 3.000 zł - nie przyjęty, zostanie uwzględniony w trakcie roku budżetowego.

Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy wniosek pod głosowanie.
Za w/w wnioskiem głosowało 3 radnych, przeciw-13, wstrzymało się-3 radnych. Wniosek nie
przeszedł.
•

W projekcie budżetu na 2011 rok w dz. 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa
Kulturowego dopisać zadanie „ Przegląd piosenki religijnej” - kwota 1.000 zł wniosek nie przyjęty, ponieważ
Zarząd podjął decyzję o dofinansowanie
Archidiecezjalnego Spotkania Młodych w dniach 15-17 kwietnia.

Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy wniosek pod głosowanie.
Za w/w wnioskiem głosowało 4 radnych, przeciw-14, wstrzymał się-1 radny. Wniosek nie
przeszedł.
•

W projekcie budżetu na 2011 rok w rozdz. 92605 -„ Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu” dopisać zadanie „ Bieg uliczny”. - kwota 2.500 zł.

Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy wniosek pod głosowanie.
Za w/w wnioskiem głosowało 3 radnych, przeciw-13, wstrzymało się-2 radnych. Wniosek nie
przeszedł.

Ad. 8 Podjęcie Uchwały Nr 26 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2011-2018 ( druk nr 21).
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt w/w uchwały został poddany pod głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-2
radnych.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 26 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2011-2018 została podjęta i stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Ad. 9 Podjęcie Uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok ( druk nr 22)
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w uchwałą głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się- 2 radnych.
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Wobec powyższego uchwała budżetowa Powiatu Sanockiego na 2011 rok Nr 27 została
przyjęta i stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Ad. 10 Podjęcie uchwały Nr 28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku oraz źródeł
dochodów i ich przeznaczenia. ( druk nr 23).
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek. Następnie
projekt w/w uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało
się-0.
Przy 19 głosach za, uchwała Nr 28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku oraz źródeł
dochodów i ich przeznaczenia została podjęta i stanowi zał. nr 16 do protokołu.
Wnioski pilności
Ad. 11 Podjęcie uchwały Nr 29 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę Kalniczka w miejscowości Łukowe w
ciągu drogi powiatowej Nr 2257R Tarnawa -Kalnica w km 5+055 wraz z dojazdami.”
( druk nr 24).
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, wstrzymał
się-1 radny.
Wobec powyższego uchwała Nr 29 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę Kalniczka w miejscowości Łukowe w
ciągu drogi powiatowej Nr 2257R Tarnawa -Kalnica w km 5+055 wraz z dojazdami,” została
podjęta i stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Ad. 12 Podjęcie uchwały Nr 30 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację projektu pn. „Rewitalizacja wzgórza zamkowego -najstarszej części miasta
Sanoka” w ramach RPO woj. podkarpackiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Spójność
wewnątrzregionalna działanie 7.1. Rewitalizacja Miast.” ( druk nr 25).
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek. Następnie
projekt w/w uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało
się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 30 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację projektu pn. „Rewitalizacja wzgórza zamkowego -najstarszej części miasta Sanoka”
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w ramach RPO woj. podkarpackiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Spójność
wewnątrzregionalna działanie 7.1. Rewitalizacja Miast,” została podjęta i stanowi zał. nr 18
do protokołu.
Ad. 13 Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Waldemar Szybiak - ja tylko krótkie pytanie do Pana Starosty. Pojawiła się informacja w
Pana Sprawozdaniu, że Pani Barbara Bukowska wystąpiła chyba o sprzedaż piwnic i Zarząd
postanowił odrzucić ten wniosek, można poznać motywację?
Pan Starosta Sebastian Niżnik - nie możemy w takim trybie dokonać tej sprzedaży, musimy
jednak sprzedać to poprzez przetarg.
Pan Waldemar Szybiak - czyli rozumiem, że droga otwarta, żeby ta Pani stanęła do przetargu
tak?
Pan Starosta - absolutnie, tak.

Ad. 14 Wnioski i oświadczenia.

Wniosków i oświadczeń brak.

Ad. 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Pan Robert Pieszczoch
słowami:
„ Zamykam obrady IV sesji zwyczajnej Rady Powiatu”, zamknął obrady. Podziękował
wszystkim za udział, zarówno mediom jak i wszystkim radnym.

Protokołowała
Joanna Jankowska
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