Protokół
XIV sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji
z dnia 23 września 2011r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XIV sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. Powitał radnych. Na
podstawie listy obecności jest wystarczająca ilość radnych do podejmowania prawomocnych
uchwał, bowiem na 21 radnych w sesji udział bierze 17 radnych. Nieobecni usprawiedliwieni.
Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Powołanie sekretarza.
Na sekretarza XIV 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).
Pan Robert Pieszczoch poinformował, że w między czasie Zarząd Powiatu zgłosił 4
dodatkowe punkty ( projekty uchwał druk nr 156, 157, 158, 159. Zaproponował aby umieścić
w punktach: 29 – druk nr 156, punkt 30 - druk nr 157, punkt 31 - druk nr 158, punkt 32 – druk
159). Dalsze punkty kolejno.
Wobec braku uwag Pan Robert Pieszczoch poddał porządek obrad pod głosowanie.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0 radnych.
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. Sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu.
2. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej. Przewodniczący Pan Paweł Czech.
Komisja spotkała się raz. Komisja zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
Komisja rozpatrzyła również skargę dot. zastrzeżeń do opieki nad chorym w tym w
szczególności zastrzeżeń do pracy i postawy etycznej lekarza zatrudnionego w
SPZOZ w Sanoku. (Pan Paweł Czech odczytał wniosek złożony do Starosty Powiatu
w Sanoku w tej sprawie - zał. nr 4 do protokołu).
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3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski. Komisja
spotkała się raz. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję. Rozpatrzono pisma
skierowane do komisji.
4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. Przewodniczący Pan Marek Szpara. Komisja odbyła jedno posiedzenie.
Zaopiniowano projekty uchwał na sesję. Na spotkaniu poruszono również sprawy
bieżące.
5. Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
pan Stanisław Fal. Komisja odbyła trzy posiedzenia. ( 9 wrzesień, 21 wrzesień i 23
wrzesień). Zaopiniowano projekty uchwał na sesję.
6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Komisja między sesjami
odbyła jedno posiedzenie w dniu 22 września 2011r. Posiedzenie dotyczyło kontroli
wewnętrznej w Placówce Socjalizacyjnej. Chodzi o zadanie inwestycyjne w zakresie
osiągania wymaganych standardów w Placówkach Socjalizacyjnych, chodzi o PPS
w Sanoku. Dyskutowano również na temat sanockiego szpitala jak również szkół
ponadgimnazjalnych podległych Starostwu Sanockiemu. Komisja podjęła decyzję o
wizytach w Powiatowej Placówce Socjalizacyjnej i w sanockim szpitalu. Na tym
posiedzenie zakończono.
Ad. 5 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał
Rady Powiatu.
Głos zabrał Starosta Powiatu Pan Sebastian Niżnik.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Sanockiego stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Starosty między sesjami stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Pan Waldemar Szybiak – ja chciałem zapytać Pana Starostę bo wymienił Pan, że budynek
policji będzie sprzedawany, tak? Dobrze zrozumiałem?
Pan Starosta, Sebastian Niżnik – tak.
Pan Waldemar Szybiak – za jaką kwotę?
Pan Starosta, Sebastian Niżnik - 2.950.000 zł.
Pan Waldemar Szybiak - a proszę mi powiedzieć bo poprzednia Rada ten temat przerabiała.
Zwracaliśmy się o opinię prawną do urzędu powiatowego. Później ja osobiście wystosowałem
pismo do Wojewody Podkarpackiego ale odpisała Pani Małgorzata Chomycz. Decyzja
zgodnie z prawem była taka, że tego nie możemy sprzedać. Czy Pan Starosta dysponuje
jakimiś nowymi dokumentami, które by mógł przedstawić Radzie?
Pan Starosta, Sebastian Niżnik - tak, jak najbardziej.
Pan Waldemar Szybiak – ma Pan to dzisiaj?
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Pan Starosta, Sebastian Niżnik – nie. Nie noszę dokumentów przy sobie.
Pan Waldemar Szybiak – Pan kiedyś obiecywał, pół roku temu, że będzie to przedmiotem
jakiejś debaty, dyskusji, itd., a Pan później wymienia rzecz dosyć ważną dla powiatu gdzieś
tam między jednym a drugim drobiazgiem. Nie wiem czy specjalnie Pan to robi żeby ukryć tą
sprawę. Jeżeli Pan dysponuje dokumentem podpisanym rozumiem teraz przez Panią
Małgorzatę Chomycz Wojewodę Podkarpackiego to proszę Radzie przedstawić, że można to
sprzedać bo stan prawny na dzisiaj jest taki przynajmniej takim ja dysponuję, jeżeli Pan wie
coś innego to proszę to ujawnić i proszę nie mówić, że Pan nie nosi dokumentów, oczywiście
że Pan nie nosi ale biuro jest na górze więc proszę przynieść pismo z którego by wynikało, że
Wojewoda pozwala nam sprzedać ten budynek.
Pan Starosta, Sebastian Niżnik – informacje, które otrzymałem od Wojewody jak najbardziej
Państwu dostarczę. Przypomnę, że właścicielem budynku jest powiat sanocki.
Pan Waldemar Szybiak – tak Panie Starosto, ale w jakiej formie Pan dostarczy i kiedy?
Pan Starosta, Sebastian Niżnik – w formie kserokopii i postaram się dzisiaj dostarczyć.
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Panie Starosto informował
Pan o tym że Zarząd przeznaczył pieniądze z zakresu promocji. Jedne podmioty otrzymały te
pieniądze inne nie. Chcę zapytać jaki był powód, że Liga Ochrony Przyrody jak i Jednostka
Strzelec nie otrzymały choćby najmniejszej pomocy choć jak widać te zadania które chciały
wykonać jak najbardziej służą dzieciom i młodzieży. Jaki był powód?
Pan Starosta, Sebastian Niżnik – powód - ograniczona ilość środków w budżecie sanockim i
decyzja Zarządu.
Pan Tadeusz Nabywaniec – rozumiem Panie Starosto, że w kolejnych sprawozdaniach już nie
będzie Pan informował, że inne podmioty dostały pieniądze ponieważ budżet powiatu nie ma
takich pieniędzy.
Pan Starosta, Sebastian Niżnik – z uwagi na ograniczone środki budżetowe nie możemy
dofinansowywać wszystkich imprez i wszystkich wniosków które są składane do starostwa
powiatowego. Musimy dokonywać wyboru. I w tym wypadku Zarząd dokonał takiego
wyboru.
Ad. 6 Podjęcie uchwały Nr 135 w sprawie wydatków związanych z realizacją
statutowych zadań w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sanoku ( druk 128).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 135 w sprawie wydatków związanych z realizacją
statutowych zadań w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sanoku została podjęta i stanowi zał.
nr 8 do protokołu.
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Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr 136 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2011 w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w roku 2011 ( druk 131).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 136 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2011 w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w roku 201, została podjęta i stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Ad. 8 Podjęcie uchwały Nr 137 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( kwota 17.000 zł). ( druk 134).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 137 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( kwota 17.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr 138 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem
Bieszczadzkim ( druk 135).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1 radny.
Wobec powyższego uchwała Nr 138 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem
Bieszczadzkim została podjęta i stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Ad. 10 Podjęcie uchwały Nr 139 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionej Młodzieży Powiatu Sanockiego ( druk 136).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 15 głosach za, uchwała Nr 139 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionej Młodzieży Powiatu Sanockiego została podjęta i stanowi zał. nr 12 do
protokołu.
Ad. 11 Podjęcie uchwały Nr 140 w sprawie utworzenia Gimnazjum dla Dorosłych w
Sanoku i włączenia tej szkoły do Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku
( druk 137).
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Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-1, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 140 w sprawie utworzenia Gimnazjum dla Dorosłych w
Sanoku i włączenia tej szkoły do Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku,
została podjęta i stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Ad. 12 Złożenie informacji Radzie Powiatu w Sanoku o zamiarze zbycia nieruchomości
Powiatu Sanockiego ( druk 138).
Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku odczytał Uchwałę Nr
216/2011 Zarządu Powiatu w Sanoku z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie złożenia informacji
Radzie Powiatu w Sanoku o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego.
Uchwała stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Ad. 13 Podjęcie uchwały Nr 141 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości Powiatu Sanockiego ( nieruchomość w Dołżycy). ( druk 141).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 141 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości Powiatu Sanockiego ( nieruchomość w Dołżycy), została podjęta i stanowi zał.
nr 15 do protokołu.
Ad. 14 Podjęcie uchwały Nr 142 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości Powiatu Sanockiego ( nieruchomość w Łukowem). ( druk 142).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 142 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości Powiatu Sanockiego ( nieruchomość w Łukowem), została podjęta i stanowi
zał. nr 16 do protokołu.
Ad. 15 Podjęcie uchwały Nr 143 w sprawie powierzenia Gminie Bukowsko prowadzenie
zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w
gminy ( druk 143).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
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Wobec powyższego uchwała Nr 143 w sprawie powierzenia Gminie Bukowsko prowadzenie
zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w
gminy, została podjęta i stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Ad. 16 Podjęcie uchwały Nr 144 w sprawie powierzenia Gminie Besko prowadzenie
zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w
gminy ( druk 144).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 144 w sprawie powierzenia Gminie Besko prowadzenie
zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w
gminy, została podjęta i stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Ad. 17 Podjęcie uchwały Nr 145 w sprawie powierzenia Gminie Komańcza prowadzenie
zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w
gminy ( druk 145).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 145 w sprawie powierzenia Gminie Komańcza prowadzenie
zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w
gminy, została podjęta i stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Ad. 18 Podjęcie uchwały Nr 146 w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska
prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych
na terenie w/w gminy ( druk 146).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 146 w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska
prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na
terenie w/w gminy, została podjęta i stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Ad. 19 Podjęcie uchwały Nr 147 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok – 119.858 zł z przeznaczeniem na wydatki w jednostkach
oświatowych ( druk 147).
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Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 147 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok – 119.858 zł z przeznaczeniem na wydatki w jednostkach
oświatowych, została podjęta i stanowi zał. nr 21 do protokołu.
Ad. 20 Podjęcie uchwały Nr 148 w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu
Powiatu Sanockiego ( druk 148).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 148 w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu
Powiatu Sanockiego została podjęta i stanowi zał. nr 22 do protokołu.
Ad. 21 Podjęcie uchwały Nr 149 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( kwota 96.000 zł). ( druk 149).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch zapytał czy są pytania do przedstawionego
projektu uchwały?
Pan Adam Drozd – ja mam tylko pytanie czy po dokończeniu tej inwestycji ta instalacja
będzie na pewno funkcjonować dobrze i będzie działać. Jeśli tak, to oczywiście poprę
zakończenie tej inwestycji.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik – taka jest intencja tej uchwały. Ogłaszając przetarg będziemy
chcieli że jeżeli zgłosi się firma żeby podłączyła tą instalację i żeby ta instalacja według
wskazań raportu przedstawionego przez KAPE funkcjonowała i zminimalizowała stratę,
którą poniesie powiat sanocki.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-2
radnych.
Wobec powyższego uchwała Nr 149 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011 rok ( kwota 96.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 23 do protokołu.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 15 min. przerwy ( 1035 -1050).
W związku z tym, że zmianie uległ projekt uchwały druk nr 156, nowy projekt uchwały ma
druk 156A,Przewodniczący Rady poprosił aby stosowne komisje zaopiniowały w przerwie
powyższy projekt uchwały.

8

Ad. 22 Podjęcie uchwały Nr 150 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/2011 Rady
Powiatu z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/48/2011 Rady
Powiatu w Sanoku z dnia 8 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2011r. ( druk 150).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 150 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/2011 Rady
Powiatu z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/48/2011 Rady Powiatu
w Sanoku z dnia 8 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2011r., została podjęta i stanowi zał. nr 24 do protokołu.
Ad. 23 Podjęcie uchwały Nr 151 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako
części wkładu własnego na realizację projektu pn. „Współpraca transgraniczna polskoukraińska pomiędzy Miejskim Pałacem Kultury im Hnata Chotkiewicza we Lwowie a
MDK w Sanoku.” ( druk 151).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 151 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako
części wkładu własnego na realizację projektu pn. „Współpraca transgraniczna polskoukraińska pomiędzy Miejskim Pałacem Kultury im Hnata Chotkiewicza we Lwowie a MDK
w Sanoku,” została podjęta i stanowi zał. nr 25 do protokołu.
Ad. 24 Podjęcie uchwały Nr 152 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r. ( kwota 5.000 zł) ( druk 152).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 152 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r. ( kwota 5.000 zł) została podjęta i stanowi zał. nr 26 do protokołu.
Ad. 25. Podjęcie uchwały Nr 153 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r. ( kwota 4.300 zł – ŚDS w Zagórzu ) ( druk 153).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 153 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r. ( kwota 4.300 zł – ŚDS w Zagórzu ), została podjęta i stanowi zał. nr
27 do protokołu.
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Ad. 26 Podjęcie uchwały Nr 154 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r. - kwota 2.000 zł ( druk 154).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 154 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2011r. - kwota 2.000 zł, została podjęta i stanowi zał. nr 28 do protokołu.
Ad. 27 Podjęcie uchwały Nr 155 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2207R PisarowceNowotaniec.” ( druk 155).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Wobec powyższego uchwała Nr 155 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2207R Pisarowce-Nowotaniec”,
została podjęta i stanowi zał. nr 29 do protokołu.
Ad. 28 Złożenie przez Przewodniczącego Rady Powiatu i Starostę Sanockiego informacji
o analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch odczytał Informację
Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych
Radnych Powiatu Sanockiego ( zał. nr 30 do protokołu).
Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch 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 31 do protokołu).
Ad. 29 Podjęcie uchwały Nr 156 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu
budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Sanoku” i nadania statutu
zakładowi. ( druk 156A).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Pan Robert Pieszczoch poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Przewodniczącego
Komisji Zdrowia i Przewodniczącego Komisji Oświaty
o przedstawienie
opinii
poszczególnych komisji do projektu uchwały druk 156A.
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Przewodniczący Pan Marian Futyma
– Komisja Budżetowa pozytywnie uwzględniła poprawki dotyczące zmian literowych oraz
uaktualnienia treści w druku 156, dotyczącego Centrum Integracji Społecznej.
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Komisja, Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Przewodniczący Pan Paweł Czech - opinia
do projektu uchwały druk 156A pozytywna.
Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski - Komisja również
pozytywnie odniosła się do proponowanych zmian.
Pan Józef Baszak zabrał głos w sprawie powyższego projektu uchwały( przemówienie zał. nr
32 do protokołu).
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto. Podzielam
opinię Pana Józefa Baszaka, że procedowanie tej sprawy jest stanowczo za szybkie.
Otrzymaliśmy to jako wniosek pilności. We wcześniejszym projekcie była to data 1 stycznia
wprawdzie 2011r. Teraz jest 2012r. ale 1 czerwca. Myślę, że jest okazja aby jeszcze chwilę
się nad tym zastanowić i nie do końca dzisiaj podnosić palce za czymś do czego pewnie nie
jesteśmy tak do końca przekonani. To jest dla mnie jakby jedna sprawa. A druga sprawa Panie
Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto chciałbym zapytać, bo w załączniku jest takie
sformułowanie „powiat sanocki przekazuje Centrum Integracji Społecznej lokale o łącznym
metrażu 250m2 usytuowanych w budynku ZS Nr 4 przy ul. Sadowej 21”. Czy faktycznie,
fizycznie taka powierzchnia w ZS Nr 4 jest wolna i przekazanie tej powierzchni dla CIS-u nie
zakłóci funkcjonowania ZS nr 4.
Pan Robert Pieszczoch – dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę Pan Roman
Konieczny.
Pan Roman Konieczny - może na innych komisjach merytorycznych była ta kwestia
poruszana, na komisjach których ja jestem uczestnikiem, nie. Chciałbym się dowiedzieć jakie
są już na dzień dzisiejszy szacowane koszty ze strony powiatu, które będą ponoszone i
uzyskać odpowiedź docelowo bo tam są źródła dochodów różne, dotacje i darowizny. Jakie
koszty będziemy ponosić ewentualnie gdy po prostu zawiodą te inne źródła i zostanie nam do
prowadzenia zadanie.
Pan Starosta Sebastian Niżnik – Szanowni Państwo. Po pierwsze ubolewam nad tym, że nie
chcieliście uczestniczyć na moje zaproszenie w spotkaniach, które dotyczyły CIS. Bardzo
niewiele osób wzięło udział w sumie 5. Jedna osoba tylko z Rady wyjechała na wyjazd który
pokazywał jak wygląda ta praca CIS w Byczynie w Strzelcach Opolskich. Jeżeli chodzi o
liczbę spotkań to było kilka organizowanych i na tych spotkaniach można było dowiedzieć się
na jakich zasadach funkcjonuje CIS. Jak wygląda powołanie tego Centrum, dlaczego w tym
okresie czasu jest powoływany. Mówiliśmy o tym, że nie jest to zadanie ani łatwe ani
przyjemne ale niestety jak się Państwo wczytacie w zasady funkcjonowania Centrum
Integracji Społecznej jak to wygląda na terenie całej Polski to na pewno dowiecie się, że
jednym z niewielu województw jest woj. Podkarpackie na którym nie funkcjonuje CIS. Jest to
jeden z elementów prowadzonej polityki ekonomii społecznej. Od 1989r. od momentu
powołania Fundacji Barka przez Państwa Sadowskich prowadzą ani działania związane z
aktywizacją osób wykluczonych. Oczywiście są takie miejsca w którym się nie powiodło z
różnych względów. Po Centrach Integracji Społecznej powstają zakłady ekonomii społecznej.
Jeżeli chodzi o źródła finasowania które są wskazane w ustawie jest też możliwość z naszej
strony złożenia wniosku do działania 7.2.1. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Jest to konkurs,
program operacyjny Kapitał Ludzki. Do tej pory nie wydaliśmy złotówki z tego działania
ponieważ nie było zainteresowania. Jeżeli chodzi o zainteresowanie i pomoc informowałem,
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że jesteśmy uczestnikiem jako powiat projektu realizowanego przez Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej jest to działanie 1.19 dotyczące motywowania i angażowania samorządów
w kierunku powstawania CIS-u. Na to są odpowiednie środki.
Dlaczego w tym czasie realizujemy ten wniosek? Jeżeli chodzi o sam czas realizacji tego
zadania to jest kilka miesięcy gdzie tych spotkań było wiele w których można było wziąć
udział. Mieliśmy spotkanie z Wójtami i Burmistrzami powiatu sanockiego, którzy też
częściowo włączają się w ideę tego. Jeżeli chodzi o wrzesień jest to jedyny termin w roku w
którym my możemy starać się o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej. To jest
jedyny miesiąc. Jest to rozpoczęcie procedury. Jeżeli chcielibyśmy mówić o kosztach to i tak
podejmujemy decyzję kolegialnie znów jeżeli chodzi jako Rada. Na razie rozpoczynamy
starania o uruchomienie CIS-u. Jeżeli chodzi o koszty my planujemy uruchomienie trzech
warsztatów, które mogą w obecnej sytuacji z którą będziemy musieli się zmierzyć bo spada
liczba uczniów i tutaj od razu chcę podkreślić że praca CIS to nie jest tylko nauka zawodu.
Tam jest szereg elementów , które składa się na to aby zmotywować ludzi, którzy chcą. Bo tu
nie ma nic na przymus. My zachęcamy i pomagamy osobom, które zdecydują się wrócić na
rynek pracy. Tych CIS-ów jest w Polsce naprawdę bardzo wiele, one funkcjonują w różny
sposób i mają określone efekty i to są efekty dobre. Myślę, że też za chwilę nie pojawi się
temat nie leczenia osób ciężko chorych w szpitalu bo też nie warto inwestować ponieważ oni
są chorzy i przekreśleni. Tutaj jest podobna sytuacja. My mamy osoby, które zostały
wykluczone z różnych przyczyn. Często są to tragedie rodzinne.
Efekty jakie osiągniemy wszystko zależy od nas. My tylko mamy narzędzia, które mogą
spowodować możliwości utworzenia tego CIS-u, działania. Być może za rok okaże się że
będzie to porażka, że nam się nie uda. Bo są też takie zagrożenia. Nikt nie mówi, że zawsze
musi się zakończyć sukcesem. Ale możemy zaangażować naszych nauczycieli zawodów i
uwierzcie mi Państwo nie będzie to kolidowało z pracą szkoły. Bo jak Państwo wiecie, jeżeli
chodzi o ZS Nr 4 on pracuje maks. do godziny 15-tej. Jest taka możliwość żeby wykorzystać
tą powierzchnię jaką mamy do dyspozycji w ZS Nr 4. Musieliśmy gdzieś umiejscowić a
ponieważ dwa z trzech warsztatów które chcemy realizować dotyczą spraw związanych z
aspektami budowlanymi i dbaniem o zieleń to najprościej jest doposażyć bo taka możliwość
jest. Ustawa mówi, że Urząd Marszałkowski po otrzymaniu prze nas statusu CIS-u, możemy
starać się o środki, które ma do dyspozycji Marszałek na tego typu działania. Jeżeli chodzi o
strategię, która dotyczy rozwoju spraw społecznych te CIS-y są w strategii woj.
Podkarpackiego tylko nikt nie zdecydował się na to, żeby to utworzyć. Jest to trudne zadanie
ale myślę, że warto spróbować i pochylić się nad tym tematem. My na razie tylko staramy się
o nadanie przez Wojewodę Statusu. Jeszcze nie tworzymy, ponieważ ta droga jest bardzo
długa i czasochłonna. Mamy możliwość też mając ten Status do 10 października złożyć
wniosek do Woj. Urzędu Pracy do działania 7.2.1. na otrzymanie środków na uruchomienie i
poprowadzenie przez pewien okres czasu tej instytucji. W założeniach oczywiście mają
możliwość zarobkowania, tworzenie zakładu ekonomii społecznej ale to jest droga
czasochłonna i pracochłonna.
Osoba długotrwale bezrobotna to osoba pozostająca powyżej 24 miesięcy na bezrobociu.
Często są to osoby normalnie żyjące bez żadnych nałogów ale niezaradne życiowo. I te CIS-y
są po to żeby wspierać takie osoby i pomagać. Też w założeniach jest że część pracy po
nauczeniu się czy przygotowaniu danych osób w ramach tych warsztatów mogą prowadzić
działalność gospodarczą na określonych zasadach o czym mówi prawo na rzecz osób
prywatnych, na rzecz samorządów. A powiem Państwu, że mamy kłopoty na początku gdy
ruszamy po zimie z inwestycjami drogowymi np. z oczyszczaniem rowów. To jest kwota
około 100.000 zł rocznie na wyczyszczenie ze śmieci i na wykoszenie rowów. I zawsze jest z
tym problem bo nasi pracownicy są oddelegowani do innych zadań bardziej pilnych.
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Pan Piotr Uruski – ja mam pytanie dot. Centrum Integracji Społecznej. Ponieważ byłem tutaj
na spotkaniu gdzie Pani z tej fundacji Barka tłumaczyła zasady funkcjonowania i podobne
pytanie tam zadałem ale nie do końca uzyskałem satysfakcjonującą odpowiedź. Chodzi o
zasady finansowania. Pani tutaj mówiła, że CIS będzie w dużej mierze miał sam
wypracowywać te pieniądze, które będą mu potrzebne i niezbędne do funkcjonowania. Gdyby
się tak zdarzyło, że CIS tych pieniędzy nie wypracuje wtedy musiała by być dotacja z
powiatu. Czy my mamy taką wiedzę, jak funkcjonują CIS-y w innych powiatach w których
już są do tej pory i czy tam radzą sobie z wypracowaniem tych środków czy konieczna jest
dotacja. Jeżeli jest tak, że jest ta dotacja konieczna to w jakiej wysokości?
Pan Robert Pieszczoch – dziękuję. Jeszcze Pan radny Fal.
Pan Stanisław Fal – Panie i Panowie radni. Jak stwierdził Pan Starosta to, że ubolewa, że
zainteresowanie ze strony radnych Rady Powiatu w zakresie tych spotkań informacyjnych
dot. CIS było znikome, czasem my jako radni stoimy przed takim faktem, którą komisję
wybrać. Dla przykładu 21 wrzesień, spotkanie tu na Sali herbowej a w tym czasie także
dokładnie o tym czasie o godz. 10-tej rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego. Ja jako członek tej komisji wybrałem bezpieczeństwo w sprawach ruchu
drogowego. Nie mniej jednak czas i życie zweryfikuje czy te Centra Integracji Społecznej
zdadzą egzamin. Choć na ten moment nie jestem przekonany do końca. Dziękuję bardzo.
Pan Robert Pieszczoch – dziękuję. Jeszcze Pan radny Nabywaniec.
Pan Tadeusz Nabywaniec- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Panie Starosto. Dwa
zdania w tym kierunku choć Pan Stanisław Fal powiedział to co też chciałem powiedzieć.
Panie Starosto. W tym momencie w przekazie medialnym w Pana wystąpieniu społeczeństwo
nas słucha i otrzymało informację, że radni którzy pytają bo mają wątpliwości okazało się, że
nie są zainteresowani w ogóle w jakichkolwiek spotkaniach. Panie Starosto, informacje jeżeli
chodzi o mnie o takich spotkaniach było dwie. Pan tu mówił, że było ich wiele. To jest jedna
rzecz. Po drugie Panie Starosto, jeżeli chodzi o mnie to ja wyraźnie muszę powiedzieć, że
naprawdę kiedy spotkania są w środku tygodnia a ja jestem nauczycielem, to w pierwszej
kolejności jestem nauczycielem i niech społeczeństwo też to w tej chwili słyszy, że ja chętnie
wezmę udział we wszystkich pracach i spotkaniach ale jeżeli będą one poza moją pracą
zawodową. Nie pracuję za biurkiem tylko pracuję z młodzieżą. Ja młodzieży w szkole
zostawić nie mogę. Jeszcze jedno zdanie Panie Starosto. Ja również ubolewam nad jednym
zdaniem, które Pan powiedział. Że Ci, którzy mają wątpliwości nad CIS-em, za chwilę będą
ewentualnie głosować za tym, że ludzi chorych nie należy leczyć. Takiego przekazu do
społeczeństwa nie należy podawać. Z tego powodu ubolewam.
Pan Robert Pieszczoch – dziękuje. Jeszcze bym prosił o odpowiedź dla Pana Piotra
Uruskiego.
Starosta Pan Sebastian Niżnik – Szanowni Państwo. Powrócę jeszcze do mojej wypowiedzi.
Jeżeli chodzi o kwestię CIS-ów…
Pan Robert Pieszczoch - ale jeszcze bym chciał powiedzieć, bo ta rozmowa przechodzi na
jakieś dziwne tory. Teraz będziemy przekazywać społeczeństwu różne sprawy. Proszę aby
były odpowiedzi merytoryczne na pytania.
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Starosta Pan Sebastian Niżnik - na początku swojej wypowiedzi wspomniałem, że są CIS-y
które wypracowują w 100% i się utrzymują, są takie, które są częściowo dotowane. My
oczywiście musimy sobie zdawać sprawę że mamy możliwość wystartowania w konkursie
gdzie program operacyjny Kapitał Ludzki przewiduje finansowanie takiego CIS. Jeżeli byśmy
musieli ponosić w 100% koszty takiego Centrum, koszt roczny z informacji, które mamy
zebrane z innych samorządów to różni się w od tego jaka jest działalność prowadzona. My
akurat wybraliśmy trzy warsztaty o określonej tematyce. Taka dotacja z informacji jakie my
otrzymujemy to jest od 100.000 zł do 250.000 zł rocznie. My możemy sfinansować i
doposażyć warsztaty które są i z których chcielibyśmy korzystać uruchamiając CIS w ZS
Nr 4. Maksymalna dotacja jaką możemy otrzymać od Marszałka Woj. Podkarpackiego to
kwota 300.000 zł. Maksymalna, do 300.000 zł. Później jeżeli chodzi o wypracowywanie
zysków to oczywiście bezzasadnym było by kontynuowanie pracy CIS-u jeżeli by się okazało
że ta działalność która jest nie przynosi żadnych korzyści i my musimy w 100% dotować
takie centrum. W założeniach tak jak Pani Sadowska powiedziała na spotkaniu w którym
uczestniczył Pan radny takie założenia są. Ale zdarzają się też porażki. Ni wszystkie CIS-y
osiągnęły sukces. Wszystko zależy od ludzi, którzy je tworzą, od osób którzy tam pracują i
od samorządów, które wspierają te CIS-y. Nie tylko my jako powiat będziemy wspierali ten
CIS. Taką deklarację mamy z Gminy Zagórz z Gminy Zarszyn i z Gminy Besko.
Pan Roman Konieczny –ja zadałem Panu Staroście pytanie w miarę merytoryczne a
usłyszałem, że się niczym nie interesuję, a gwoli ścisłości na ostatnim spotkaniu byłem tutaj
również ale spotkanie się tak przeciągło rozpoczęcie a swój czas też szanuję. Nie mogłem się
doczekać na rozpoczęcie.
Pan Adam Drozd – ja mam pytanie, ponieważ na działalność będziemy musieli udostępnić tej
organizacji pomieszczenia i to dosyć spory metraż będzie to w szkole, na jakiej zasadzie
będzie wyglądało rozliczenie. Ponieważ będą poniesione koszty energia i inne, które poniesie
szkoła. Kto za to będzie płacił? Ponieważ ta organizacja będzie prowadzić jakąś działalność
zarobkową. Czy jest to już uzgodnione na jakiej zasadzie będą wyglądać rozliczenia
pomiędzy CIS-em a szkołą.
Pan Wojciech Pajestka – na podstawie liczników.
Pan Robert Pieszczoch – dziękuję. Panie Starosto…
Starosta Pan Sebastian Niżnik – tak zgadzam się z Panem Przewodniczącym.
Pan Adam Drozd – no nie wiem czy można założyć liczniki z użycia podłogi, sprzętu itd.
Starosta Pan Sebastian Niżnik – Szanowni Państwo. Szacunkowo to są przecież proste rzeczy,
które nie stanowią problemu. Bo jest wiele różnych sytuacji my nawet jako Starostwo
funkcjonujemy na powierzchniach z Miastem wspólnie i też szacunkowo się rozliczamy.
Pan Wojciech Pajestka – ja mam pytanie jeszcze do Pana Starosty. Czy z tego sprzętu, z
którego będą korzystali zatrudnieni w CIS będą mogli też korzystać uczniowie ZS Nr 4 w
Sanoku.
Starosta Pan Sebastian Niżnik - nie ma żadnych przeciwskazań żeby nie mogli korzystać
jeżeli chodzi o sprzęt który będzie dotyczył przygotowania warsztatowego w ramach CIS.
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Pan Roman Konieczny – nawiązując do tego co pytałem. Wyobraźmy sobie sytuacje gdzie
mamy trudności za rok, za dwa lata działalności naszego Centrum w finansowaniu. Do jakiej
kwoty my maksymalnie będziemy się starali obciążyć nasz budżet powiatu żeby to dalej
działało a kiedy podejmiemy decyzję o przymusowej likwidacji.
Starosta Pan Sebastian Niżnik – Szanowni Państwo. Efekty są proste. Jeżeli chodzi o trzy
warsztaty, to są trzy osoby, które muszą przygotowywać zawodowo poszczególne osoby,
które zgłoszą się, czy my zakwalifikujemy na poszczególne warsztaty i to jest prosta rzecz, bo
jeżeli warsztat nie funkcjonuje, nie przynosi żadnych korzyści, nie ma efektów to zamykamy.
Pan Roman Konieczny - tą minimalną kwotę można dać. Ale może być tak, że zostanie nam
100% na utrzymaniu i wtedy może być znaczna kwota bo z tego co myśmy się orientowali to
niektóre powiaty do kilkuset tysięcy złotych już obciążone mają budżety rocznie na te
Centrum.
Starosta Pan Sebastian Niżnik – Szanowni Państwo. To zależy od specyfiki CIS-ów. My
wybraliśmy realnie trzy warsztaty. Bo tu też trzeba patrzeć na to na jakich zasadach
funkcjonują. U nas jest przedział od 24 -30 osób rocznie. Jeżeli chodzi o świadczenia na
rzecz osób, które będą uczestniczyły one są wypłacane prze Powiatowy Urząd Pracy.
Każdemu uczestnikowi raz w miesiącu i one są w wysokości; miesiąc próbny to jest 50%
zasiłku dla bezrobotnych, miesiąc właściwy to jest od 2 do 12 miesięcy tj. 100% zasiłku dla
bezrobotnych, także te pieniądze są. My tylko obciążamy siebie jeżeli była by rzeczywiście
sytuacja kryzysowa na osobę, która by prowadziła CIS i trzy czy cztery osoby, które będą
pracowały w ramach struktury dotyczącej szkolenia tych osób. Także tu są kwoty i
świadczenia, które są wypłacane z określonych środowisk czy instytucji, jeżeli chodzi o
świadczenia integracyjne finansowane z funduszu pracy.
Pan Robert Pieszczoch – jeszcze Pan radny Drozd ale bardzo krótko. Ciągle jesteśmy wokół
jednego tematu. Ja myślę, że każdy radny wypracował już swoje zdanie.
Pan Adam Drozd- Panie Przewodniczący ad wocem do Pana zastępcy. Jeśli pytanie o koszt
jest nie merytoryczne to …..
Pan Wojciech Pajestka – ale ja w żadnym miejscy Panie radny nie powiedziałem, że do Pana
kieruje to pytanie że nie merytoryczne pytanie Pan zadał.
Pan Robert Pieszczoch – Pan radny Szybiak jeszcze proszę.
Pan Waldemar Szybiak - ja mam pytanie do Pani dyrektor, która jest z nami, czy widzi
możliwość istnienia tych dwóch instytucji szkoły i CIS-u?
Pani Halina Konopka, Dyrektor ZS Nr 4 w Sanoku – Proszę Państwa, jeżeli to będzie
funkcjonowało na tej zasadzie o której mówił Pan Starosta i jeżeli to będzie funkcjonowało
na tej zasadzie, że powierzchnię CIS będzie od nas dzierżawił, jest porozumienie między
jednostkami podlegającymi pod Starostwo i jeden organ prowadzący, który pozwala na
rozliczenie się, zresztą koszty dzierżawy też mogą zostać odpowiednio ustalone i przede
wszystkim właśnie jeżeli z tych urządzeń czy z tego wyposażenia, które będzie w warsztatach
w których my również prowadzimy kształcenie, młodzież będzie mogła korzystać to taka
możliwość będzie istniała. Nasze zajęcia kończą się o godz. 1545 i po południami ta placówka
Centrum Integracji Społecznej wtedy mogło by korzystać.
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Pan Robert Pieszczoch – Panie i Panowie radni zamykam dyskusję nad projektem uchwały i
poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw-4, wstrzymało się -4
radnych.
Przy 8 głosach za uchwała Nr 156 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu
budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Sanoku” i nadania statutu
zakładowi, została podjęta i stanowi zał. nr 33 do protokołu.
Ad. 30 Podjęcie uchwały Nr 157 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako
części wkładu własnego na realizację zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej
pogranicza poprzez modernizację infrastruktury transportowej Powiatu Sanockiego i
Miasta Horodok” do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina
2007-2013 w ramach działania 1.3. Poprawa dostępności regionu ( druk 157).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 157 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako
części wkładu własnego na realizację zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej
pogranicza poprzez modernizację infrastruktury transportowej Powiatu Sanockiego i Miasta
Horodok” do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 w
ramach działania 1.3. Poprawa dostępności regionu, została podjęta i stanowi zał. nr 34 do
protokołu.
Ad. 31 Podjęcie uchwały Nr 158 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako
części wkładu własnego na realizację zadania „Wzrost poziomu bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego na obszarze przygranicznym poprzez zwiększenie
potencjału ratowniczego jednostek straży pożarnych i służb zarządzania kryzysowego
Polski i Ukrainy” do programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś –Ukraina
2007-2013 w ramach działania 1.3. poprawa dostępności regionu. ( druk 158).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 15 głosach za, uchwała Nr 158 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako
części wkładu własnego na realizację zadania „Wzrost poziomu bezpieczeństwa uczestników
ruchu drogowego na obszarze przygranicznym poprzez zwiększenie potencjału ratowniczego
jednostek straży pożarnych i służb zarządzania kryzysowego Polski i Ukrainy” do programu
Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś –Ukraina 2007-2013 w ramach działania 1.3.
poprawa dostępności regionu, została podjęta i stanowi zał. nr 35 do protokołu.
Ad. 32 Podjęcie uchwały Nr 159 w sprawie przekazania skargi. ( druk 159).
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Pajestka.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
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Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 159 w sprawie przekazania skargi została podjęta i stanowi
zał. nr 36 do protokołu.

Ad. 33 Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Waldemar Szybiak – ja wracam do tego tematu, który już poruszałem poprzednio, czyli
sprawy budynku po byłej policji. Pan Starosta skserował nam zapytania. Też to które ja
kierowałem w 2008 roku i pytanie moje pierwsze brzmi następująco: dlaczego Pan Starosta
podaje w oficjalnym piśmie do Pani Małgorzaty Chomycz kwotę 7 mln zł wstępny kosztorys,
który jest z roku 2008 a nie podaje kosztorysu inwestorskiego bo jest przecież dokumentacja
mam nadzieje, że po tylu miesiącach Pan Starosta się zapoznał z tą dokumentacją, która
opiewa na 5.162.000 zł, jeżeli się nie mylę ale to mogą być grosze. To jest wprowadzanie
troszeczkę w jakimś tam stopniu swoich zwierzchników w błąd, bo 7 mln zł a 5.162.000 zł to
jest drobna różnica. Poza tym w tej odpowiedzi która jak gdyby potwierdza stanowisko Pani
Małgorzaty Chomycz ja tu nie widzę żadnego sformułowania, które by uprawniało Zarząd do
sprzedaży tego budynku. Bo co czytamy na samym końcu: „ że racjonalne gospodarowanie
mieniem Skarbu Państwa jak i mieniem komunalnym można uzasadniać w sytuacjach
szczególnych możliwość wykorzystania tego mienia na realizację innych celów publicznych
w tym na realizację zadań powiatu”. Nic tu nie ma o sprzedaży. Wykorzystanie mienia
powiatu to może być faktycznie inne przeznaczenie, nie na siedzibę powiatu ale np. na
szkołę. A nie sprzedaż budynku, nic tu nie ma o żadnej sprzedaży budynku i to jest jak gdyby
potwierdza Pan wicewojewoda Reguła to co w 2008 roku napisała do nas Pani Chomycz. Co
do tego argumentu, że racjonalne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa no jeżeli to
sprzedamy to jest dla mnie właśnie szczyt niegospodarności. Bo nie rozwiązuje to żadnych
problemów powiatowych. Czyli zacznijmy może od tego pytania pierwszego, dlaczego Pan
Starosta podał kwotę zawyżoną a nie tą niższą, która jest bardziej wiarygodna bo po pierwsze
jest z roku 2009 poza tym opiera się na konkretnej dokumentacji, jest to kosztorys
inwestorski.
Pan Robert Pieszczoch – dziękuję. Czy ktoś w tym punkcie chce jeszcze zabrać głos? Proszę
Pan radny Nabywaniec.
Pan Tadeusz Nabywaniec- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym zapytać o
pewną rzecz –dwa słowa wstępu. W ostatnich tygodniach zasiano niepokój troszeczkę w
oświacie. Pojawiła się informacja, która mówi o tym że jedna ze szkół, a więc ZS Nr 4
w Sanoku miałby być zlikwidowany, młodzież miała by zostać przeniesiona do ZS Nr 2 w
Sanoku, ewentualnie w budynku ZS Nr 2 w Sanoku miały by powstać dwie odrębne
placówki. Powstał niepokój wśród uczniów, powstał niepokój wśród rodziców, również
powstał niepokój wśród nauczycieli i związków zawodowych. W dniu 27 czerwca 2011r.
czytamy w protokole z posiedzenia Zarządu cytuję: „Przewodniczący Zarządu a więc w tym
przypadku Starosta Pan Sebastian Niżnik wystąpił z propozycją połączenia mało efektywnych
szkół np. ZS Nr 4 z Zespołem Szkół Nr 2. Podjęto rozmowy w tym temacie.” Panie Starosto
mam pytanie, na jakim etapie są te rozmowy i w którym kierunku zmierzają? Czy potwierdza
Pan, że faktycznie Zarząd Powiatu ma taki pomysł aby jedna z placówek została
zlikwidowana bądź przeniesiona do budynku ZS Nr 2 w Sanoku, bądź ewentualnie czy Pan
nie potwierdza tych informacji i do społeczeństwa zostanie właśnie przekazana taka aby
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młodzież, ich rodzice ale również i nauczyciele, kadra pedagogiczna nie niepokoili się.
Bardzo proszę o odpowiedź.
Pan Robert Pieszczoch – dziękuję. Kto z Pań i Panów radnych chce zabrać głos w
Interpelacjach i zapytaniach radnych? Proszę Pan radny Konieczny.
Pan Roman Konieczny – czy to nie ma związku ta próba likwidacji ZS Nr 4 z tym, że w tym
budynku próbuje się w tym momencie wygospodarować 250m2 praktycznie w ostatniej chwili
konsultując z Panią dyrektor i jeśli dobrze pamiętam to nawet ta szkoła nie zmieściła się w
programie termomodernizacyjnym. Czy to nie ma jakiegoś cyklu celowych działań w tym
wypadku?
Pan Robert Pieszczoch – dziękuję. Kto z Pań i Panów radnych chce zabrać głos w tym
punkcie?
Nie widzę. Ja chciałbym się dowiedzieć i aby poszedł taki przekaz kto i kiedy powiedział, że
szkoła Nr 4 ma być likwidowana. Bo to co się dzieje w tym mieście w ostatnich dniach, to
jest jedna wieka kpina. Bo nikt nigdy, ja nie słyszałem, oficjalnie nie powiedział, że coś
będzie likwidowane. I to co się dzieje na dzisiaj, jeszcze Rada Powiatu w ogóle nie podjęła na
ten temat jakiejkolwiek dyskusji. Z tego co słyszeliśmy zostało przekazane Komisji Oświaty
aby rozpoczęła jakąś rozmowę na temat przekształceń jakiś w oświacie ale nikt nie mówi o
likwidacji jakiejkolwiek szkoły. Także, ja bym chciał jasno i wyraźnie powiedzieć, że Rada
Powiatu Sanockiego nie likwiduje żadnej ze szkół średnich i taki jest przekaz na dzisiaj.
Dziękuję i oddaję głos Panu Staroście.
Starosta Pan Sebastian Niżnik – chciałbym rozpocząć od pierwszego pytania. Jeżeli chodzi o
treść pisma w nim nie ma podanej nieprawdy. Przeczytam tylko: „ sporządzony przez
uprawniony podmiot w 2008 roku wstępny kosztorys opiewał na kwotę ponad 7 mln zł.” Co
do interpretacji, którą przedstawił Pan radny Szybiak odnosi się możliwość wykorzystania
tego mienia na realizację innych celów publicznych w tym na realizację zadań powiatu,
szeroko rozumiana możliwość wykorzystania tego celu w naszej opinii, w opinii Zarządu jest
to również sprzedaż majątku po to aby zrealizować określone zadania powiatu sanockiego.
Jeżeli chodzi o kwestię związaną z ZS Nr 4, ZS Nr 2, ZS Nr 1, I LO, itd. Ze szkołami które są
w Zarządzie Starostwa Powiatowego też podobnie jak Pan Przewodniczący chciałbym poznać
źródło informacji. Jak Państwo słyszeliście w sprawozdaniu, podobnie powtórzę za Panem
Przewodniczącym, skierowaliśmy wniosek i sugestię do Komisji aby zająć się problemem,
który pojawia się jeżeli chodzi o oświatę i taki wniosek myślę, że wkrótce Pan
Przewodniczący otrzyma. Ponieważ nie jest tajemnicą, że mamy problemy, jeżeli chodzi o niż
demograficzny, który coraz dotkliwiej będzie przekładał się na liczbę uczniów w naszych
szkołach. Nie ma pomysłu likwidacji, nie było żadnej dyskusji nie ma żadnego wniosku z
Zarządu Powiatu i dementuję tutaj te wszystkie słowa. Oczywiście te informacje i plotki
dotarły również do członków Zarządu. Dyskutujemy w różny sposób, bo jeżeli chodzi o
problemy to jak najbardziej. Uważam, że to co funkcjonuje w społeczeństwie jest zupełnie
wydarte z kontekstu. Pełne informacje mam nadzieję że podczas konsultacji z komisją z
dyrektorami szkół będziemy przekazywać. Chciałbym też jedną rzecz podkreślić, że spada
liczba uczniów, obecnie mamy 1100 uczniów a na przestrzeni kilku lat ma ich spaść do 800.
Czyli musimy się zastanowić nad tym problemem i szeroko rozmawiać, bo to jest problem,
który nas dotknie ale żadnych decyzji podkreślę jeszcze raz tym niemniej jeżeli chodzi o
organizację CIS-u w naszym mniemaniu, w naszej opinii jest to możliwość wsparcia
działalności edukacyjnej. Podobnie jak uchwała którą dzisiaj podjęliśmy na temat utworzenia
Gimnazjum dla Dorosłych w RCRE, podobnie utworzenie CIS-u w ZS Nr 4. Bo jeszcze raz
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chciałbym podkreślić, że w zamierzeniach nauczyciele zawodu, którzy pracują w ZS Nr 4
mam nadzieję, że odpowiedzą pozytywnie na propozycję współpracy w ramach CIS-u przy
warsztatach, które mają tam być realizowane.
Wicestarosta, Pan Wacław Krawczyk – może jeszcze dopowiem odnośnie tego tematu co Pan
Starosta wspomniał. Drodzy Państwo, w oświacie jest ten problem, że w tym roku mamy 11
oddziałów mniej. Naprawdę jest to spora ilość oddziałów. Oczywiście to się wiąże z
zatrudnieniem osób w poszczególnych jednostkach. Na dzień dzisiejszy jest 13 czy 14 osób
dla poratowania zdrowia z poszczególnych szkół. M.in. u Pana Dyrektora Kuzickiego chyba
12 albo 13 osób. To obciąża nasz budżet, dodatkowych środków nie dostaniemy dla tych
nauczycieli na wypłatę. Roczne urlopy dla poratowania zdrowia. Natomiast docelowo, kiedyś
były różne pomysły, pamiętam, jeszcze w drugiej kadencji. Na dzień dzisiejszy jeżeli ilość
uczniów będzie dochodziła do 800 to naprawdę szkoła nie tylko będzie kończyć naukę o 15tej ale może i wcześniej. Natomiast będą takie pustostany. Jak ten problem rozwiążemy
zobaczymy. Jeszcze ani z wydziału oświaty ani w Zarządzie żadne pomysły nie wypłynęły.
Dyskutujemy o różnych wariantach, natomiast decyzja jeszcze żadna nie została podjęta.
Pan Robert Pieszczoch – Panie Starosto, ja myślę, że jeżeli będą takowe dyskusje, będą one
szeroko omawiane i wtedy taki przekaz pójdzie do społeczeństwa. Ja bardzo bym prosił aby
nie siać plotek bo najgorsza jest plotka ta która jest nigdzie nie potwierdzona. Dziękuję. Pan
Szybiak.
Pan Waldemar Szybiak – Panie Przewodniczący, do tego co Pan powiedział. Panie Starosto.
Pisanie pisma urzędniczego i podawanie cyfr, które mają na celu aby Pan uzyskał
odpowiednią akceptację jest troszeczkę nie w porządku dlatego, że jeszcze raz Pana pytam
dlaczego Pan nie podał kwoty, która jest z kosztorysu inwestorskiego. Pana wiedza na pewno
temu służy, że Pan wie dokładnie, że kosztorys wstępny jest dużo mniej dokładny niż
kosztorys inwestorski. Jednym zdaniem jeszcze do Pana Przewodniczącego, Panie
Przewodniczący pewne dyskusje, które były obiecane np. dyskusje na temat tego budynku bo
można zajrzeć do protokołu, zostały pominięte. Więc proszę się nie dziwić radnym do których
różne głosy dochodzą, że teraz pytają o szkoły.
Pan Robert Pieszczoch – ale nikt nikomu nie zabrania pytać, tylko niepotrzebne dyskusje są
przy tym wywoływane. I tylko o to chodzi. Nikt nikomu jeszcze nie zabronił zadawać pytań i
każdy kto chciał zadać pytanie na tej sali mógł takie pytanie zadać i uzyskał bardziej lub
mniej zadowalającą go odpowiedź.
Pan Waldemar Szybiak - tylko, że Zarząd działa troszeczkę na zasadzie faktów dokonanych
dlatego niektórzy radni też uprzedzają te działania. Co do jeszcze pierwszej strony tych
kserówek, sytuacja jest taka, że język polski jest dosyć precyzyjnym językiem i myślę, że
jeśli pan Andrzej Reguła Wicewojewoda podkarpacki chciałby napisać o sprzedaży to by
zdanie brzmiało że w sytuacjach szczególnych istnieje możliwość sprzedaży mienia
powiatowego a nie wykorzystania go na inne cele powiatowe. Bo inne cele powiatowe to
może być szkoła może być założenie nowego Muzeum. Proszę jeszcze o odpowiedź pana
Starostę dlaczego nie podał niższej kwoty tylko wyższą.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik – w mojej opinii jeżeli chodzi o kwoty
dot.
przeprowadzonego remontu i oddania budynku w przypadku remontu do użytku obrazuje
kwota 7 mln zł co najmniej. Nie podałem nieprawdy. Jeżeli chodzi o kwestię sprzedaży
proszę zauważyć, że my zwracamy się z prośbą o wyrażenie opinii, ponieważ Wojewoda nie
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jest właścicielem budynku ani Wojewoda nie jest władny, żeby nam wyrazić pozwolenie,
zgodę czy zakazać sprzedaży budynku, których właścicielem jest powiat. Tak, że my tylko
staramy się o opinię w tej sprawie a jaką decyzję podejmuje Rada Powiatu czy Zarząd
Powiatu to jest nasza autonomiczna decyzja, która nie wymaga zgody Wojewody
Podkarpackiego.
Pan Waldemar Szybiak – no właśnie nie. Ten budynek został przekazany z mienia Skarbu
Państwa i ten budynek na wniosek ówczesnego Starosty Bogdana Strusia został przekazany
pod tym warunkiem do powiatu. I pisanie wniosku o opinię służy właśnie temu czy aby jeśli
sprzedamy nie będziemy musieli zwracać pieniędzy do Skarbu Państwa. Bo takie opinie
właśnie prawne w roku 2008 kiedy to rozpatrywaliśmy, właśnie takie były. I to tylko o to
chodzi. Bo proszę Państwa oczywiście jest grupa ludzi, którzy mają pewną większość i
przegłosują to co chcą. Ja tylko chciałbym, żeby nawet jak przegłosowujemy coś co czasem
jest nie najmądrzejsze to jednak żeby to było w oparciu o prawo. A nie w oparciu o to że ktoś
tam coś zinterpretuje, że ktoś coś komuś napisze. To tylko tyle.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - chcę podkreślić jeszcze raz. Właścicielem budynku jest
Starostwo Powiatowe. I przy sprzedaży nie jesteśmy zobowiązani do oddawania kwoty żadnej
innej instytucji. wpływ ze sprzedaży 2.950.000 zł jeżeli się przydarzy co najmniej, wpłynie do
budżetu powiatu sanockiego. Budynek jeszcze raz podkreślę jest nasz.
Pan Robert Pieszczoch – dziękuję. Pan radny Nabywaniec.
Pan Tadeusz Nabywaniec- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto. Na pewno
zadowolony jestem z głosów, które tutaj padły, że jest troska o oświatę i faktycznie komisja
oświaty otrzymała zielone światło abyśmy usiedli wspólnie łącznie z dyrektorami szkół
pewnie nauczycielami i wypracowali jakieś rozwiązania, sensowne rozwiązanie dotyczące
sanockiej oświaty ponadgimnazjalnej bo faktycznie niż przed nami, młodzieży będzie mniej, i
z tego się bardzo cieszę. Natomiast mówmy jednak bardzo precyzyjnie. Dzisiaj tu padło kilka
razy powtórzone słowo plotka. Nie ma tu żadnej plotki Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Protokół nr 26/2011 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 czerwca 2011r.
cytuję: „ Przewodniczący Zarządu wystąpił z propozycją połączenia mało efektywnych szkół
np. ZS Nr 4 i ZS Nr 2. Podjęto rozmowy w tym temacie”. Korzystam z dokumentów więc nie
jest to żadna plotka, miałem wątpliwości więc dlatego o to zapytałem.
Starosta, Pan Sebastian Niżnik - po pierwsze jak sam Pan przeczytał jest na przykład, po
drugie nie ma mowy, słowa o likwidacji tylko jest mowa na przykład o połączeniu i
rozpoczęto rozmowy. Dlatego efektem tych naszych rozmów jest to, że podkreślamy trudną
sytuację w oświacie jako Zarząd i przekazujemy sprawę z sugestią do komisji do
rozpatrzenia. Nie podjęliśmy żadnej decyzji to jeszcze raz podkreślam. Podjęliśmy tylko
rozmowy. Na przykład myśleliśmy również o tym co nie było podkreślone w protokole żeby
ograniczyć nabory do poszczególnych szkół. Myśleliśmy też o tym. Zresztą teraz życie jak
gdyby zweryfikowało w niektórych szkołach te nabory. Ale przypuszczamy i jesteśmy o tym
święcie przekonani, że gdy spada liczba uczniów, spada również poziom. Nie jest tak, że
I LO, które ma najwyższy nabór na najwyższym poziomie będzie otrzymywało zawsze tych
uczniów z tym najwyższym. Spada też poziom liczebności punktów tej młodzieży. Także też
musimy zastanowić czy akurat odpowiada 8 oddziałów do I LO, czy 7 czy 8 oddziałów do II
LO. Nad tym trzeba się zastanowić. Rozpoczęliśmy rozmowy. Bo problem jest palący,
widzimy ten problem, dostrzegamy. Dlatego pierwszą decyzją jest przekazanie sprawy do
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Komisji Rady Powiatu. Nie ma żadnych decyzji, jeszcze raz podkreślam. A plotki z której
się niepokoje rodzą, nie jesteśmy ich autorami.
Pan Robert Pieszczoch - Dziękuję, ostatnie pytanie radny Pan Nabywaniec.
Pan Tadeusz Nabywaniec- Panie Starosto, bardzo precyzyjnie się Pan wyraża dlatego też chcę
powiedzieć, że będąc tam przy mikrofonie mówiłem wyraźnie nie tylko ewentualnie o
likwidacji tylko mówiłem ewentualnie o połączeniu dwóch placówek więc też ważę słowa i
wiem co mówię.
Pan Starosta – ale nie było słowa na przykład.
Pan Tadeusz Nabywaniec – natomiast Panie Starosto jeszcze chciałbym zapytać bo nie wiem
czy dobrze zrozumiałem. Pan powiedział jak dobrze zrozumiałem, że protokół nie w pełni
odzwierciedla to o czym jest na Zarządzie. Czy dobrze to zrozumiałem?
Starosta, Pan Sebastian Niżnik – to o czym rozmawiamy, nie na Zarządzie. To o czym
rozmawiamy bo nie tylko rozmawiamy na Zarządach jeśli chodzi o ścisłość, tylko
rozmawiamy w różnych sytuacjach. Czy z Wicestarostą, czy z członkami Zarządu.
Pan Robert Pieszczoch – Panie i Panowie radni. Dziękuję. Zamykam punkt 33.
Ad. 34. Wnioski i oświadczenia.
Pan Wojciech Pajestka – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja mam tutaj wniosek
skierowany do mnie od mieszkańców ulicy Szczudliki. Wprawdzie nie jest to droga
powiatowa ale będzie to bezpośrednio dotyczyło naszej komisji bezpieczeństwa Pana
Stanisława Fala. Bardzo bym prosił o zajęcie się tym tematem a mianowicie chodzi o to, że
ulica Szczudliki jest ulicą bardzo wąską. Po obydwu stronach tej ulicy parkują samochody,
które utrudniają dojazd do nowo wybudowanych posesji i dojazd zwykłym mieszkańcom do
swoich domów. Stąd też propozycja tutaj po konsultacji z Panem Wojciechem Rudym z dróg
miejskich w Sanoku aby zwrócić się z taką prośbą do Zarządu Powiatu a następnie do
Komisji ds. Bezpieczeństwa aby rozważyć możliwość ustawienia znaków zakazu parkowania
na ul. Szczudliki w Sanoku co znacznie ułatwi życie mieszkańcom.
Pan Robert Pieszczoch - do Prezydium Rady wpłynęły podziękowania dla dwóch naszych
radnych za okazaną pomoc i proszono mnie o przekazanie na sesji Rady co niniejszym
czynię.
Pan Robert Pieszczoch odczytał podziękowania dla Pana Jana Cyrana oraz dla Pana Adama
Drozda za pomoc w organizacji jubileuszu 20-lecia szkoły podstawowej nr 1 w Sanoku.
Pan Adam Drozd – ja tutaj chciałbym dać przykład dot. ul. Szczudliki, że Miasto rozwiązało
problem na ul. Zielonej robiąc na części dwa kierunki na części jeden kierunek. Może trzeba
tak pomyśleć.
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Ad. 35 Zamknięcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch słowami: „ Zamykam obrady XIV sesji zwyczajnej Rady
Powiatu IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska
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