Protokół
XXXVII sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku
IV kadencji
z dnia 22 maja 2013r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XXXVII 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 XXXVII sesji zwyczajnej, został powołany według kolejności Radny, Pan
Paweł Czech.
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 do Prezydium Rady wpłynął
wniosek pilności (projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok, druk nr 448).
Przewodniczący Rady zaproponował aby ten projekt uchwały umieścić w punkcie 25
porządku obrad. Dalsze punkty kolejno:
26. Interpelacje i zapytania radnych,
27. Wnioski i oświadczenia.
28. Zamknięcie obrad sesji.
Zapytał czy ktoś z Pań i Panów radnych ma jakieś inne propozycje do porządku obrad?
Nie zgłoszono.
Wobec powyższego Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady poddał zmieniony
porządek obrad pod głosowanie.
Za porządkiem obrad głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Porządek obrad został przyjęty.
Ad. 4 Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poprosił Przewodniczących Komisji
o składanie sprawozdań według kolejności:
1. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Przewodniczący 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. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję. Zapoznano się z
informacją dot. „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu
sanockiego.”
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3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski. Komisja
spotkała się raz. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję, oraz zapoznano się z
pismami, które wpłynęły do komisji.
4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Przewodniczący Pan Marek Szpara. Sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do
protokołu.
5. Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
Pan Stanisław Fal. Komisja odbyła dwa posiedzenia. Pierwsze posiedzenie odbyło
się w dniu 22 kwietnia 2013r., i było to wspólne posiedzenie z Zarządem Powiatu
oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Staroście. Zapoznano się
ze sprawozdaniami z realizacji zadań w roku 2012: Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, Komendy Powiatowej Policji i
SANEPiD -u. Po przeprowadzonej dyskusji Komisja przyjęła powyższe
sprawozdania i rekomenduje Wysokiej Radzie przyjęcie sprawozdań z realizacji
zadań za 2012 rok. Drugie posiedzenie komisja odbyła w dniu 17 maja br. komisja
zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za 2012 rok. Po przeprowadzonej dyskusji komisja przyjęła powyższe sprawozdanie
i rekomenduje Wysokiej Radzie jego przyjęcie. Komisja rozpoczęła wstępnie
opiniowanie Statutu Powiatu Sanockiego, Regulaminu Rady Powiatu w Sanoku oraz
Regulaminu Zarządu Powiatu w Sanoku. W dalszej części komisja zaopiniowała
dwa projekty uchwał Rady Powiatu. Komisja zapoznała się z korespondencją
i pismami skierowanymi do komisji. Komisja przyjęła wniosek dot. alternatywnego
rozwiązania w okolicach remontowanego mostu na rzece San. Zasadnym jest aby
wystąpić do GDDKiA o alternatywne rozwiązanie sugerując np. że pojazdy
osobowe skierować na ul. Witkiewicza, ul. Korczaka przez tzw. Sosenki,
warunkując naprawę tych dróg ze środków inwestora. Zasadnym było by też aby
Pan Wojciech Blecharczyk Burmistrz Miasta Sanoka wystąpił do zarządu Stomilu
Sanok aby ruch pojazdów będących własnością pracowników Stomilu skierować
przez most zakładowy. Ponadto komisja zwraca się do Zarządu Powiatu o
informacje dot. sytuacji finansowej w powiecie. Ta sytuacja budzić może pewne
obawy, że dochody nie zostaną zrealizowane w kwotach jakie zostały zaplanowane
w budżecie na rok bieżący choćby nawet z tytułu sprzedaży majątku Starostwa,
niższych dochodów z tytułu podatku CIT i PIT, i innych wpływów. Na tym komisja
zakończyła posiedzenie.
6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Komisja odbyła jedno
posiedzenie w dniu 17 maja 2013r. Komisja rozpoczęła prace nad analizą
sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu powiatu za rok 2012. Wystąpiono do
poszczególnych komisji Rady o przedkładanie swoich opinii w sprawie wykonania
budżetu. Opinie poszczególnych komisji wraz z opinią RIO będą podstawą do
przygotowania przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu. Ponadto Komisja Rewizyjna kontynuuje prace
związane z wyjaśnieniem spraw z przeprowadzonymi w jednostkach
organizacyjnych powiatu audytami. Komisja kilkukrotnie występowała do Zarządu
Powiatu o ustosunkowanie się do przedkładanych przez komisję oświaty oraz
komisję rewizyjną a także radnych wniosków dot. formalnych i merytorycznych i
proceduralnych kwestii zawartych w przedłożonych opracowaniach. Wskazywane
przez radnych nieprawidłowości, kontrowersje nie tylko nie zostały przez Zarząd
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wyjaśnione a wręcz pogłębione. Poprzez odmowę przekazania dokumentów radcom
prawnym w Starostwie, którzy mieli zgodnie z wnioskiem komisji zaopiniować
opracowane audyty a także nie udzielenie przez Zarząd Powiatu komisjom, w tym
komisji rewizyjnej odpowiedzi na przedkładane pytania i wnioski. Natomiast
wystosowanie do Komisji Rewizyjnej przez Skarbnika Powiatu pisma w którym
stwierdza się, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu nie ma podstaw prawnych do
przekazania protokołów do radców prawnych oraz wniosek o wydanie opinii
prawnej nie znajduje uzasadnienia, jest całkowicie sprzeczna z logiką i podstawą
formalno - prawną funkcjonowania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Wskazując
na ignorancję i nieznajomość podstawowych
przepisów o samorządzie
powiatowym. Dziwić może, że wypowiada się w ten sposób Pani Skarbnik Powiatu.
Pragnę podkreślić, że Komisja Rewizyjna w tej sprawie zwracała się do Zarządu
Powiatu a nie do Skarbnika. W piśmie Pani Skarbnik nie ma jakiejkolwiek
wzmianki, że Zarząd upoważnił Panią Skarbnik do przedkładania stanowiska w
imieniu Zarządu. W związku z powyższym komisje i radni w dalszym ciągu
oczekują precyzyjnych wyjaśnień przez Zarząd, spraw związanych z audytami w
Starostwie i w jednostkach podległych. Do Komisji Rewizyjnej wpłynęło również
pismo Pana Mariana Kawy pracownika Powiatowej Placówki Socjalizacyjnej, które
po zapoznaniu się przez komisję zostało skierowane do Zarządu Powiatu. Na tym
komisja posiedzenie zakończyła.

Ad. 5 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał
Rady Powiatu.
Głos zabrał Starosta Powiatu Pan Sebastian Niżnik.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Sanoku stanowi zał. nr 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.
Ad. 6 Przyjęcie Sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za 2012 rok. ( druk 427).
Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do
przedstawionego sprawozdania.
Wobec braku pytań, Pan Robert Pieszczoch poddał powyższe sprawozdanie pod głosowanie.
Za powyższym sprawozdaniem głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za 2012 rok, zostało przyjęte i stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Ad. 7 Przyjęcie Sprawozdań z realizacji zadań w roku 2012:
Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu powitał w tym momencie szefów
poszczególnych jednostek. Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Sanoku,
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Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku i Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.
a) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku za 2012 rok ( druk
428).
Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do
przedstawionego sprawozdania.
Wobec braku pytań, Pan Robert Pieszczoch poddał powyższe sprawozdanie pod głosowanie.
Za powyższym sprawozdaniem głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sanoku za 2012 rok, zostało przyjęte i stanowi zał. nr 9 do protokołu.

b) Komendy Powiatowej Policji w Sanoku w 2012 roku ( druk 429).
Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do
przedstawionego sprawozdania.
Wobec braku pytań, Pan Robert Pieszczoch poddał powyższe sprawozdanie pod głosowanie.
Za powyższym sprawozdaniem głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, Sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji w Sanoku w 2012 roku,
zostało przyjęte i stanowi zał. nr 10 do protokołu.

c) Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku w 2012 roku ( druk 430).
Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są pytania do
przedstawionego sprawozdania.
Wobec braku pytań, Pan Robert Pieszczoch poddał powyższe sprawozdanie pod głosowanie.
Za powyższym sprawozdaniem głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku w 2012
roku, zostało przyjęte i stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Ad. 8 Podjęcie uchwały Nr 410 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 78.000 zł – wykonanie projektu budowlanego dla
zadania „ Stabilizacja osuwiska położonego w Sanoku przy ul. Szopena na dz. o nr ewid.
89/1”) ( druk 431).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 410 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 78.000 zł – wykonanie projektu budowlanego dla zadania
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„ Stabilizacja osuwiska położonego w Sanoku przy ul. Szopena na dz. o nr ewid. 89/1”),
została podjęta i stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr 411 w sprawie powierzenia Gminie Komańcza zadania
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki
komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach
administracyjnych Gminy Komańcza ( druk 432).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 411 w sprawie powierzenia Gminie Komańcza zadania
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki
komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych
Gminy Komańcza, została przyjęta i stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Ad. 10 Podjęcie uchwały Nr 412 w sprawie powierzenia Gminie Zagórz zadania
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki
komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach
administracyjnych Gminy Zagórz ( druk 433).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 412 w sprawie powierzenia Gminie Zagórz zadania
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki
komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych
Gminy Zagórz, została podjęta i stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Ad. 11 Podjęcie uchwały Nr 413 w sprawie powierzenia Gminie Besko zadania
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki
komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach
administracyjnych Gminy Besko ( druk 434).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
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Przy 18 głosach za, Nr 413 w sprawie powierzenia Gminie Besko zadania zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne
zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Besko,
została podjęta i stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Ad. 12 Podjęcie uchwały Nr 414 w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska
zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym
przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach
administracyjnych Gminy Tyrawa Wołoska ( druk 435).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 414 w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska zadania
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki
komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych
Gminy Tyrawa Wołoska, została podjęta i stanowi zał. nr 16 do protokołu.
Ad.13 Podjęcie uchwały Nr 415 w sprawie powierzenia Gminie Bukowsko zadania
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki
komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach
administracyjnych Gminy Bukowsko ( druk 436).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 415 w sprawie powierzenia Gminie Bukowsko zadania
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki
komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych
Gminy Bukowsko, została podjęta i stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Ad. 14 Podjęcie uchwały Nr 416 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2013 (zwrot dochodów do jednostek oświatowych). ( druk 437).
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch powiedział, że wzorem wcześniejszych takich
uchwał ten projekt uchwały nie będzie czytany. Zapytał czy są pytania do w/w projektu
uchwały?
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady poddał projekt w/w uchwały pod głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
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Przy 18 głosach za, uchwała Nr 416 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2013 (zwrot dochodów do jednostek oświatowych), została podjęta
i stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Ad. 15 Podjęcie uchwały Nr 417 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 339.534 zł - zabezpieczenie środków finansowych na
realizację zadania pn. „Rewitalizacja wzgórza zamkowego – najstarszej części miasta
Sanoka”). ( druk 438).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za powyższym projektem uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 19 głosach za, uchwała Nr 417 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 339.534 zł - zabezpieczenie środków finansowych na
realizację zadania pn. „Rewitalizacja wzgórza zamkowego – najstarszej części miasta
Sanoka”), została podjęta i stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Ad. 16 Podjęcie uchwały Nr 418 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju południowej części województwa
podkarpackiego”. ( druk 439).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-2 radnych, wstrzymał się -1
radny.
Przy 15 głosach za, uchwała Nr 418 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju południowej części województwa
podkarpackiego”, została podjęta i stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Ad. 17 Podjęcie uchwały Nr 419 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla
Dorosłych Nr 2 w Sanoku. ( druk 440).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Wobec powyższego uchwała Nr 419 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla
Dorosłych Nr 2 w Sanoku została podjęta i stanowi zał. nr 21 do protokołu.
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Ad. 18 Podjęcie uchwały Nr 420 w sprawie uchwalenia „Strategii rozwiązywania
problemów społecznych powiatu sanockiego na lata 2013-2020”. ( druk 441).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -2 radnych.
Wobec powyższego uchwała Nr 420 w sprawie uchwalenia „Strategii rozwiązywania
problemów społecznych powiatu sanockiego na lata 2013-2020,” została podjęta i stanowi
zał. nr 22 do protokołu.
Ad. 19 Podjęcie uchwały Nr 421 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 100.000 zł – realizacja zadania „Przebudowa drogi
powiatowej Sanok-Bukowsko w m. Wolica”).( druk 442).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 19 głosach za, uchwała Nr 421 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 100.000 zł – realizacja zadania „Przebudowa drogi
powiatowej Sanok-Bukowsko w m. Wolica”), została podjęta i stanowi zał. nr 23 do
protokołu.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10 min. przerwy (1020 – 1030).
Ad. 20 Podjęcie uchwały Nr 422 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 360.710 zł – zwiększenie wydatków w rozdz. 71014 –
opracowania geodezyjne i kartograficzne) (druk 443).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 15 głosach za, uchwała Nr 422 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 360.710 zł – zwiększenie wydatków w rozdz. 71014 –
opracowania geodezyjne i kartograficzne), została podjęta i stanowi zał. nr 24 do protokołu.
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Ad. 21 Podjęcie uchwały Nr 423 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 181.119 zł – zwiększenie planu na zadanie: „Odbudowa
drogi powiatowej Turze Pole –Zarszyn w m. Jaćmierz i odbudowa drogi powiatowej
Prusiek – Wysoczany w m. Mokre, Wysoczany). ( druk 444).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 423 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 181.119 zł – zwiększenie planu na zadanie: „Odbudowa drogi
powiatowej Turze Pole –Zarszyn w m. Jaćmierz i odbudowa drogi powiatowej Prusiek –
Wysoczany w m. Mokre, Wysoczany), została podjęta i stanowi zał. nr 25 do protokołu.
Ad. 22 Podjęcie uchwały Nr 424 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 137.859 zł – zwiększenie wydatków w rozdz. 90019 –
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska) ( druk 445).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 16 radnych, przeciw-0, wstrzymał się -1 radny.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 424 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 137.859 zł – zwiększenie wydatków w rozdz. 90019 –
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska), została podjęta i stanowi zał. nr 26 do protokołu.
Ad. 23 Informacja dot. „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu
sanockiego”. ( druk 446).

Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch, zapytał czy są pytania do przedstawionej
informacji pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu sanockiego”?
Pytań brak.
Informacja powyższa została przyjęta i stanowi zał. nr 27 do protokołu.
Ad. 24 Podjęcie uchwały Nr 425 w sprawie przystąpienia Powiatu Sanockiego do
realizacji projektu pn. „Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed
gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb
Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie” i złożenia wniosku o jego
dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
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Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona
bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów” oraz w sprawie zabezpieczenia środków
niezbędnych na realizację Projektu. ( druk 447).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch, zapytał czy są pytania do projektu uchwały?
Pan Józef Baszak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Uzasadniam swoje veto wobec tej
uchwały z prostej przyczyny. Był czas kiedy osoby nabyły w granicach miasta Sanoka,
powiatu sanockiego, przy okazji likwidacji PGR ogromne obszary. Dzisiaj jak popatrzymy
a wszyscy jesteśmy sanoczaninem, między miastem Sanoka a dawną wioską Stróże Wielkie,
Stróże Małe, Płowce, Zahutyń, Bykowce, Olchowce, proszę popatrzeć co się tam na dzień
dzisiejszy dzieje na tych polach. Dawniej była ogromna uprawa zboża, rzepaki, okopowe.
Dzisiaj wszystko porasta chwastami. Teraz o dziwo hipokryzja. Unia Europejska płaci za to,
że posiadają, nie za to, że uprawiają tylko za to, że posiadają ten grunt. A my mamy dzisiaj tu
jeszcze w powiecie dodawać do tego pieniądze po to żeby chwasty, które w tej chwili oni
hodują, my mamy to likwidować lub zagrożenia, które są. Do czego to jest podobne. Przecież
to jest paranoja na dzień dzisiejszy w tym temacie od początku do końca. Nie rozumiem tego
tematu, nigdy takiego tematu nie było żeby
chronić florę bo coś zagraża. Było to
obowiązkiem posiadacza roli, że on miał to wszystko zrobić. Dziękuję bardzo.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – chodzi o barszcz Sosnowskiego, który niestety
rozprzestrzenia się wzdłuż cieków wodnych. Te tereny, które mają być objęte naszym
projektem, dotyczą głównie gmin powiatu sanockiego, powiatowych rzeczy, też działek
Skarbu Państwa. Jest to problem zgłaszany przez Wójtów i Burmistrzów na naszym
konwencie. Jest możliwość zwalczania go systemowo czyli przez wszystkie gminy i to miało
by sens wówczas i jest możliwość też pozyskania środków, dlatego takie działania
prowadzimy. Mnóstwo turystów wypoczywających na terenie naszego powiatu, mnóstwo
osób mieszkających na terenie powiatu miało z tym barszczem do czynienia. Są to
nieprzyjemne oparzenia i jest to bardzo duży problem dla nas, dlatego występujemy o środki
jeżeli jest taka możliwość. Przy wsparciu wszystkich gmin. Gminy będą partycypować we
wkładzie własnym.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-1, wstrzymał się -1 radny.
Przy 15 głosach za, uchwała Nr 425 w sprawie przystąpienia Powiatu Sanockiego do
realizacji projektu pn. „Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami
inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb
Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie” i złożenia wniosku o jego
dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona
bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów” oraz w sprawie zabezpieczenia środków
niezbędnych na realizację Projektu, została podjęta i stanowi zał. nr 28 do protokołu.
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Wniosek pilności
Ad. 25 Podjęcie uchwały Nr 426 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok ( kwota 13.990 zł) ( druk 448).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
w Sanoku.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał projekt w/w uchwały pod
głosowanie.
Za projektem w/w uchwały głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się -2 radnych.
Przy 14 głosach za, uchwała Nr 426 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok ( kwota 13.990 zł), została podjęta i stanowi zał. 29 do protokołu.

Ad. 26 Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady poinformował, że do Prezydium Rady
wpłynęły odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej sesji przez radnego Pana Józefa
Baszaka oraz Radnego Pana Tadeusza Nabywańca.
Pan Tadeusz Nabywaniec zaproponował aby w odpowiedzi na interpelacje w sprawie
wysokości wydatków z budżetu powiatu sanockiego w roku 2012 na zadania z zakresu
promocji, kultury, sportu, turystyki itp. odczytać tylko kwotę jaka została przeznaczona.
Natomiast w drugiej interpelacji dot. projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2229R
Prusiek –Wysoczany, zaproponował aby odczytać tylko I akapit, który odpowiada na zadane
pytanie.
Pan Robert Pieszczoch odczytał odpowiedź na Interpelację Pana Józefa Baszaka dot. SPZOZ
w Sanoku. ( w zał. nr 30 do protokołu).
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch odczytał odpowiedzi na interpelacje Pana
Tadeusza Nabywańca w sprawie:
- stanu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Sanoku ( zał. nr 31 do protokołu).
- wysokości wydatków z budżetu powiatu sanockiego w roku 2012 na zadania z zakresu
promocji, kultury, sportu, turystyki itp.( zał. nr 32 do protokołu).
- projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2229R Prusiek –Wysoczany (zał. nr 33 do
protokołu).
Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni. Ja chciałbym
zadać pytania związane ze sprawą, która nam się troszeczkę ciągnie tzn. sprawa audytu i
pytania również związane z jednym z projektów. Może zacznę od projektu. Zwróciłem się do
Pana Starosty aby udostępnił mi kserokopie pisma, które zostało przekazane do Ośrodka
Rozwoju Edukacji w Warszawie, za co bardzo dziękuję. W tym piśmie została zawarta prośba
aby ORE w Warszawie przekazał Starostwu wersję elektroniczną projektu pt. „ Wspieranie
szkół i przedszkoli w powiecie sanockim”. Mam pytanie, czy taka prośba została skierowana
znacznie bliżej. Przy ul. Stróżowskiej mamy CDN w Sanoku i tam właśnie ta wersja
elektroniczna po prostu jest. Dlaczego to zostało skierowane aż do Warszawy? Czy taka
prośba została skierowana do CDN w Sanoku o udostępnienie tej wersji elektronicznej?
Mamy również taką sytuację, w piśmie ze Starostwa dowiadujemy się, że nastąpiła awaria
komputera w Starostwie i Starostwo utraciło tą wersję elektroniczną. O takich rzeczach autor
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projektu czyli CDN, dyrektor Pani Marta Muszyńska dowiaduje się z Warszawy o takich
działaniach. Nie rozumiem dlaczego takie działania zostały zastosowane.
Chciałbym zapytać w sprawie audytu. Pan Przewodniczący Adam Drozd, też dzisiaj o tym
mówił i z tym troszeczkę mamy różnego rodzaju problemy. Opinia radcy prawnego
podsumowuje, że audyt został sporządzony z naruszeniem prawa i jest wymieniona podstawa
prawna. Stąd mam takie pytania, bo tutaj mam wątpliwości:
1.Czy firma Govaudit miała uprawnienia do realizacji zadania audytowego, skoro
przedmiotem jej działalności było „ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania” ?
2. Czy obydwaj audytorzy posiadali stosowne kwalifikacje i uprawnienia by wykonywać
takie zadania?
3. Kto w Powiecie Sanockim oceniał uprawnienia i kompetencje firmy i audytorów?
4. Kto z ramienia Powiatu Sanockiego był odpowiedzialny za merytoryczny przebieg
realizacji zamówienia oraz realizację zadania wynikającego z umowy zlecenia
dotyczącego audytu w CDN w Sanoku i RCRE w Sanoku?
5. Opinia prawna dotycząca audytu w CDN w Sanoku jest zgodna z oceną członków
Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Rady Powiatu w Sanoku co do
nierzetelności sprawozdania oraz przekłamań w nim zawartych. Jakie w związku z tym
konsekwencje podejmie Zarząd, Pan Starosta wobec osób, które dokonały tak wielu
uchybień w sporządzonym audycie?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – tak, została skierowana prośba do Pani Marty Muszyńskiej.
Pracownik Starostwa Powiatowego wykonał do niej telefon i poprosił o przekazanie tej wersji
wniosku. Usłyszał od niej, że niestety ale komputer jest zepsuty, nie może odnaleźć tego
wniosku, dlatego zwróciliśmy się do Warszawy pisemnie o odzyskanie wniosku bo
przypomnę, że wnioskodawcą jest powiat sanocki. Też dziwi mnie postepowanie Pani Marty
Muszyńskiej, która wystąpiła też do ORE, do instytucji, która zarządza tymi wnioskami,
dyskredytując działania Starostwa Powiatowego i powołując się, że jest autorką wniosku.
Uwierzcie Państwo, że ten wniosek był pisany któryś raz już i Pani Muszyńskiej doradziłem
aby skorzystała z innych wniosków, które zostały właściwie ocenione i taki wniosek
otrzymaliśmy od innego Starostwa i na bazie tego ten wniosek został poprawiony przy
konsultacji z pracownikiem merytorycznym Starostwa Powiatowego. Także z tą osobą można
się skontaktować, porozmawiać i ta osoba przygotowała też to pismo do instytucji
zarządzającej. Także informacja wyszła od Pani dyrektor Muszyńskiej. Nie sprawdzaliśmy
czy rzeczywiście tak jest, czy nie, nie mieliśmy czasu na to, żeby bawić się w inspektorów
w jakieś dochodzenie to nie jest nasza rzecz. Oparliśmy się na informacjach, które
otrzymaliśmy od Pani dyrektor Muszyńskiej, że ona tego wniosku w wersji elektronicznej nie
posiada. My posiadaliśmy tylko i wyłącznie wersję papierową, którą złożyliśmy do instytucji.
My jako powiat i powiat jako jedyny był wnioskodawcą. CDN w tym wniosku, chcę
podkreślić to stanowczo nie jest żadnym partnerem. Tutaj partnerami są tylko i wyłącznie
szkoły i przedszkola.
Jeżeli chodzi o audyt, procedura wyboru firmy rozpoczęła się w roku 2010 w okolicach maja,
czerwca. Z informacji, które otrzymałem z ubiegłej kadencji zgłosiło się 5 firm i jedną z tych
5 firm podpisaliśmy umowę. Z dokumentów, które zostały przedstawione Starostwu
Powiatowemu wynika, że firma Govaudit ma uprawnienia audytorskie i kwalifikacje do tego
aby prowadzić tego typu działalność. Jeżeli chodzi o szczegóły i przebieg zamówienia to
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myślę, że Pani Skarbnik zaraz udzieli informacji, ponieważ ona w ubiegłej kadencji
rozpoczynała procedurę wyłaniania firmy, która miała dla nas prowadzić audyt. Umowa
skończyła się w ubiegłym roku i w tym roku ogłosiliśmy konkurs, jesteśmy na etapie
wyłaniania kolejnego audytora, który będzie prowadził tego typu działalność. Jest to
działalność, która ustawowo przez zmienioną ustawę o finansach publicznych nakłada
obowiązek prowadzenia audytów w Starostwach w jednostkach samorządu terytorialnego.
Moje pytanie też, bo zapoznałem się z tą analizą przedstawioną przez radcę prawnego i
chciałbym zapytać czy rzeczywiście ta Pani ma uprawnienia radcy prawnego, jakie ma
doświadczenia i ile audytów do tej pory zrealizowała. Dziękuję bardzo.
Pan Tadeusz Nabywaniec - chcę zapytać Pana Starostę, Pan oczekuje ode mnie odpowiedzi,
żebym ja odpowiadał jakie uprawnienia ma Pani adwokat?
Pan Sebastian Niżnik, Starosta- Szanowni Państwo otrzymaliście tą informację i tylko
chciałem zapytać czy dowiedzieliście się ile Pani radca prawny zrealizowała do tej pory
audytów, jakie ma doświadczenia żeby powoływać się na opinię przez nią przedstawioną.
Pan Robert Pieszczoch – Panie Starosto, bardzo dziękuję. Myślę, że na pozostałe pytania
będzie udzielona odpowiedź pisemna. Pan radny Konieczny bardzo proszę.
Pan Roman Konieczny - kwestia odniesienia się nie czy Pani ma uprawnienia, czy nie. Tam
konkretne są zarzuty. Niezależnie kto je postawił, trzeba się odnieść merytorycznie do
zarzutów a nie do osoby, która je postawiła. Ja bym oczekiwał odpowiedzi.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta –ale to jest opinia, czy tam rzeczywiście są zarzuty no bo czy
jest właściwe pytanie i czy są rzeczywiście właściwe zarzuty.
Pan Roman Konieczny – tam są sformułowane konkretne zdania i tu nie ma sensu na ten
temat dyskutować i też nie wymagam w tym momencie ja np. od Pana Starosty odpowiedzi,
ustosunkowania się do zarzutów od Pana, tylko są też odpowiednie służby, które mogą pod
kątem prawnym, nie będę badał doświadczenia tych służb, które będą udzielały odpowiedzi
ale ustosunkują się konkretnie wtedy w sposób prawny a nie taki, że będziemy się przekładać
i odnosić merytoryczność do zarzutów.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – tu nie chodzi o jakieś przekładanie tylko uwierzcie Państwo
że nasi radcy prawni nie wykonali do tej pory żadnego audytu. Bo to nie jest jakby ich cel, nie
jest ich zadanie. Od audytów są firmy i audytorzy, którzy muszą zdać odpowiednie egzaminy
i myślę, że jeżeli ktokolwiek miałby oceniać audyt to powinien to zrobić audytor, który ma w
tym doświadczenie a nie radca prawny.
Pan Robert Pieszczoch – Panie Starosto, bardzo bym prosił żebyśmy nie prowadzili tu
polemiki tylko odpowiadali na pytania. Zostało powiedziane, że na te pytania będzie
odpowiedź pisemna i będziemy takiej odpowiedzi oczekiwać.
Pan Wojciech Pajestka – ja mam pytanie pewnie do Pani Skarbnik bo nie usłyszałem tego
pytania a nie wiem czy to pytanie padło. Jeżeli Państwo twierdzą, że to nie są zarzuty ani
żadne sprawy, które mogą wnieść jakiś nowy obraz do sprawy audytu chciałbym zapytać
Panią Skarbnik czy pieniądze firmie Govaudit zostały zapłacone za wykonanie tego audytu?
Pani Krystyna Chrząszcz – tak.
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Ad. 27 Wnioski i oświadczenia.
Wniosków i oświadczeń brak.
Ad. 28 Zamknięcie obrad sesji.

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

Protokołowała
Joanna Jankowska
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