Protokół
XXVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku
IV kadencji
z dnia 24 września 2012r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XXVI 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. Lista
obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Powołanie sekretarza.
Na sekretarza XXVI sesji zwyczajnej, został powołany według kolejności Radny, Pan Paweł
Czech.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka poinformował, że radni otrzymali
porządek dzisiejszych obrad (zał. nr 2). Pan Wiceprzewodniczący zapytał czy ktoś z Pań i
Panów radnych ma pytania do przedstawionego porządku obrad?
Nikt nie wniósł uwag.
Wobec powyższego porządek obrad został przyjęty.
Ad. 4 Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Pajestka poprosił Przewodniczących Komisji
o składanie sprawozdań według kolejności:
1. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Przewodniczący Pan
Marian Futyma. Komisja spotkała się raz. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję.
2. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Przewodniczący Pan Paweł Czech.
Komisja spotkała się raz. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję. Komisja
zawnioskowała o ponowne rozpatrzenie wniosku z kwietnia 2012 r.
o dofinansowanie oddziału laryngologii o kwotę 45.000 zł lub zabezpieczenie w/w
kwoty w przyszłorocznym budżecie.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski. Komisja
spotkała się raz. Komisja wydała opinię do projektów uchwał na sesję.
4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Przewodniczący Pan Marek Szpara. Komisja spotkała się raz. Komisja
wydała opinię do projektów uchwał na sesję. Zapoznano się z bieżącą
korespondencją.
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5. Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
Pan Stanisław Fal. Komisja spotkała się raz. Wydano opinię do projektów uchwał.
Komisja zapoznała się z korespondencją skierowaną do komisji.
6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Komisja między sesjami nie
obradowała. Pan Przewodniczący poinformował, że jest w trakcie przygotowywania
materiałów na najbliższą komisję, która będzie w ciągu kilku dni zwołana.

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 3 do protokołu.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Sanockiego stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Starosty między sesjami stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Ad. 6 Złożenie informacji Radzie Powiatu w Sanoku o zamiarze zbycia nieruchomości
Powiatu Sanockiego ( druk 329).
Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku odczytał uchwałę
Nr 199/2012 Zarządu Powiatu w Sanoku z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie złożenia
informacji Radzie Powiatu w Sanoku o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego,
tj. spółdzielczego własnościowego prawa Powiatu Sanockiego do lokalu użytkowego
obejmującego pomieszczenia na V piętrze i jedno pomieszczenie na VI piętrze w budynku
biurowo-usługowym przy ul. Kościuszki 23 w Sanoku. ( uchwała Zarządu Powiatu w zał.
nr 6 do protokołu).
Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr 319 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( kwota 115.788 zł). ( druk 330).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się- 2 radnych.
Przy 15 głosach za, uchwała Nr 319 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( kwota 115.788 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Ad. 8 Podjęcie uchwały Nr 320 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Powiatu Sanockiego hipoteką. ( druk 331).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
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Za projektem w/w uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się- 0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 320 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Powiatu Sanockiego hipoteką, została podjęta i stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr 321 w sprawie podjęcia z Powiatem Bieszczadzkim
wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej ( druk
332).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się- 0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 321 w sprawie podjęcia z Powiatem Bieszczadzkim
wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej, została
podjęta i stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Ad. 10 Podjęcie uchwały Nr 322 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2012 ( kwota 44.000 zł) ( druk 333).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się- 0.
Przy 19 głosach za, uchwała Nr 322 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2012 ( kwota 44.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Ad. 11 Podjęcie uchwały Nr 323 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2012 ( kwota 3.710 zł –ZS Nr 2 w Sanoku, i kwota 18.601 zł - Dom
Dziecka w Sanoku) ( druk 334).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się- 0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 323 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2012 ( kwota 3.710 zł –ZS Nr 2 w Sanoku, i kwota 18.601 zł - Dom
Dziecka w Sanoku), została podjęta i stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Ad. 12 Podjęcie uchwały Nr 324 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2012 (projekt PSeAP). ( druk 335).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się- 0.
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Przy 18 głosach za, uchwała Nr 324 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2012 (projekt PSeAP), została podjęta i stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Ad. 13 Podjęcie uchwały Nr 325 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sanockiego na lata 2012-2023 ( druk 336).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Następnie projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się- 2 radnych.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 325 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sanockiego na lata 2012-2023, została podjęta i stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Ad. 14 Podjęcie uchwały Nr 326 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2012 ( kwota 60.000 zł). ( druk 337).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się- 0.
Przy 19 głosach za, uchwała Nr 326 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2012 ( kwota 60.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Ad. 15 Podjęcie uchwały Nr 327 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/310/2012 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2012 rok ( druk 338).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się- 0.
Przy 19 głosach za uchwała Nr 327 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/310/2012 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2012 rok, została podjęta i stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Ad. 16 Podjęcie uchwały Nr 328 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2012 (ustalenie rocznych limitów) (druk 339).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymał się- 1 radny.
Wobec powyższego uchwała Nr 328 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2012 (ustalenie rocznych limitów), została podjęta i stanowi zał. nr 16 do
protokołu.
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Ad. 17 Podjęcie uchwały Nr 329 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie
zadania pn. „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego”. ( druk 340).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-1 radny, wstrzymało się- 0.
Wobec powyższego uchwała Nr 329 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania
pn. „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego”, została podjęta i stanowi
zał. nr 17 do protokołu.
Ad. 18 Podjęcie uchwały Nr 330 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Miasta Sanoka z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg –
ul. Wyspiańskiego, ul. Witkiewicza, ul. Korczaka” ( druk 341).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymał się- 1 radny.
Wobec powyższego uchwała Nr 330 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta
Sanoka z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg - ul. Wyspiańskiego,
ul. Witkiewicza, ul. Korczaka”, została podjęta i stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Ad. 19 Podjęcie uchwały Nr 331 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych
nr 2241R ul. Rymanowska, nr 2233R ul. Kościuszki, nr 2252R ul. Jagiellońska w
Sanoku” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II
Bezpieczeństwo –Dostępność - Rozwój na lata 2012-2015”. ( druk 342).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Pan Waldemar Och – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Przypominam sobie, że
wielokrotnie rozmawialiśmy podczas Zarządów w sprawie modernizacji ulicy Rymanowskiej,
ulicy Kościuszki i ul. Jagiellońskiej i również w ten odcinek włączona była cała ulica
Podgórze. Dzisiaj dowiedziałem się na Zarządzie z jakich przyczyn ulica Podgórze nie jest i
to wytłumaczenie jest logiczne. Chodzi o to też, że nie stanowi ona jednego ciągu drogi.
Natomiast ze względu na ważność ulicy Podgórze, która ma charakter drogi średnicowej,
drogi przy której jest tak ważna instytucja jak szkoła muzyczna, często odwiedzana przez
władze państwowe, różnego rodzaju oficjeli a biorąc pod uwagę również lokalizację po
drugiej stronie potoku płowieckiego w najbliższym czasie centrum handlowego LIDL–a
i planowane połączenie, przerzucenie połączenia wyjazdu z ul. Kochanowskiego poprzez
centrum handlowe LIDL do ulicy Podgórze chciałem się zapytać jakie plany odnośnie
modernizacji tej drogi, ponieważ już w poprzedniej kadencji miała być wspólnie realizowana
z Miastem, wówczas również się nie znalazła z innych przyczyn. Na dzień dzisiejszy stan tej
drogi jest opłakany. Brakuje normalnego ciągu jezdnego, ciąg pieszy jest też w stanie bardzo
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złym technicznie. Ja mam do Państwa prośbę, również do Zarządu do pozostałych członków
Zarządu o to abyśmy nie tracili z oczu tej drogi i przy pojawiających się możliwościach
finansowych zwrócili uwagę na konieczność zmodernizowania tym bardziej, że ona będzie
stanowiła ważny odcinek od modernizowanego węzła skrzyżowania ulicy Daszyńskiego,
ul. Jagiellońskiej, ul. Podgórze aż do ul. Królowej Bony.
Pan Wojciech Pajestka – dziękuję bardzo. Przechodzimy więc do głosowania. Czy może Pan
Starosta się odniesie do tego?
Starosta, Pan Sebastian Niżnik – zgadzam się z kolegą radnym.
Następnie Pan Wojciech Pajestka poddał projekt powyższej uchwały pod głosowanie.
Za przyjęciem w/w projektu uchwały głosowało 18 radnych, przeci-0, wstrzymał się -1 radny.
Wobec powyższego uchwała Nr 331 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych nr
2241R ul. Rymanowska, nr 2233R ul. Kościuszki, nr 2252R ul. Jagiellońska w Sanoku” w
ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność - Rozwój na lata 2012-2015”, została podjęta i stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Ad. 20 Podjęcie uchwały Nr 332 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/156/2011 w sprawie
utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji
Społecznej w Sanoku” i nadania statutu zakładowi. ( druk 343).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-1 radny, wstrzymał się- 1 radny.
Wobec powyższego uchwała Nr 332 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/156/2011 w sprawie
utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej
w Sanoku” i nadania statutu zakładowi, została podjęta i stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Ad. 21 Złożenie przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Sanoku i Starostę Sanockiego
informacji o analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał Informację
Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych
Radnych Powiatu Sanockiego ( zał. nr 21 do protokołu).
Pan Wojciech Pajestka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał 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. nr 22 do
protokołu.)

7

Ad. 22 Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Wojciech Pajestka poinformował, że na ręce Przewodniczącego wpłynęła odpowiedź na
Interpelację radnego Pana Tadeusza Nabywańca (zał. nr 23 do protokołu) w sprawie
efektywności wydatkowania środków na promocję, promocję kultury i promocję sportu przez
powiat w 2011r. Pan Wojciech Pajestka zapytał Pana Tadeusza Nabywańca czy przedstawiać
całą interpelację gdyż jest to zestawienie tabelaryczne, jeżeli jest taka wola to oczywiście.
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jestem za tym żeby nie
czytać, jest tych kartek sporo. Natomiast jeśli można bardzo bym prosił ile liczbowo
podmiotów otrzymało takie wsparcie finansowe z powiatu i jaka to była kwota?
Pan Wojciech Pajestka - Szanowni Państwo, na podstawie przedstawionej odpowiedzi na
interpelację przez Pana Naczelnika Piotra Mazura mogę powiedzieć, że o taką pomoc
finansową ubiegało się 87 instytucji i organizacji. Nie wszystkie otrzymały dofinansowanie,
łączna kwota wydana na ten cel to 100.975, 24 zł.
Ad. 23 Wnioski i oświadczenia.
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Została wyremontowana
ulica Mickiewicza, Białogórska i ul. Traugutta, i przy ulicy Białogórskiej został bardzo
dobrze zrobiony przystanek –zatoczka autobusowa ale brakuje tam wiaty przystankowej. Za
chwilę rozpocznie się jesień, szaruga, wiatry, zimno, mieszkańcy którzy wracają z działek, są
to często starsze osoby nie mają się gdzie schronić. Wnioskował bym aby na tym przystanku
ustawić wiatę. Dziękuję.
Ad. 24 Zamknięcie obrad sesji.
Pan Wojciech Pajestka słowami: „ Zamykam obrady XXVI sesji zwyczajnej Rady
Powiatu IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.
Protokołowała
Joanna Jankowska
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