Protokół
XL sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji
z dnia 06 sierpnia 2013r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.

Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XL sesji nadzwyczajnej 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 16 radnych. Lista
obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad 2. Powołanie sekretarza.

Na sekretarza dzisiejszej sesji, został powołany według kolejności radny, Pan Marian Futyma.

Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poinformował, że radni otrzymali porządek
dzisiejszych obrad. (zał. Nr 2). Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś ma pytania, propozycje
do porządku obrad?
Wobec braku uwag do porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał porządek obrad pod
głosowanie. Za przedstawionym porządkiem obrad głosowało 16 radnych, przeciw-0,
wstrzymało się- 0.
Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 4 Podjęcie uchwały Nr 454 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (dotacja dla SPZOZ w Sanoku –„Rozbudowa szpitala w Sanoku
poprzez budowę oddziału neurologicznego wraz z administracją –realizacja prac
niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania nowego obiektu.”) (druk 478).

Projekt w/w uchwały odczytał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o wyrażenie opinii do w/w
projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Pana Mariana Futymę oraz Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
Pana Pawła Czecha.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Marian Futyma –
opinia Komisji Budżetu jest pozytywna. Równocześnie Komisja Budżetowa składa wniosek
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aby ująć w projekcie budżetu na rok 2014 kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na
przeniesienie neurologii ze starego szpitala do szpitala przy ul. 800-lecia.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej Pan Paweł Czech – opinia
Komisji Zdrowia jest pozytywna. Komisja składa wniosek o zabezpieczenie kwoty 700.000 zł
w przyszłorocznym budżecie dla szpitala sanockiego na zadanie przeniesienia oddziału
neurologii do nowego budynku.
Pan Stanisław Fal – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście.
Chciałem dopytać. Cieszy ten fakt, że pojawiają się środki finansowe dodatkowe w tym z
rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów. Nie mniej jednak co się stanie jeżeli te środki nie
będziemy w stanie wykorzystać w roku bieżącym 2013 z przyczyn różnych bo wiadomo na to
zadanie trzeba rozpisać przetarg, od przetargu mogą być odwołania. Czy istnieje wówczas
taka możliwość żeby to zadanie było dokończone w I kwartale roku 2014. Prosił bym o
wyjaśnienie w tej sprawie pewnie Pana Starostę i Pana Dyrektora szpitala.
Pan Sebastian Niżnik, Starosta – są to pieniądze budżetowe, czyli są do wykorzystania w tym
roku do końca roku. Oczywiście są różne przyczyny, nie tylko to że mogą być odwołania w
trakcie prowadzonego przetargu. Przetarg jest ogłoszony osobno na prace budowlane, osobno
na zakupy. Czyli mowa tu o sprzęcie medycznym i o meblach. Bo oprócz oddziału neurologii
jest w planach też przeniesienie administracji. Liczę, że przy zakupach nie powinno być
żadnych kłopotów i za tą kwotę którą wykazaliśmy we wniosku, czyli około 1.100.000
złotych kupimy potrzebny sprzęt do funkcjonowania oddziału. Takie zagrożenie może być
w przypadku wykorzystania środków na prace budowlane. Tutaj jest przetarg krótszy bo jest
14 dni na rozstrzygnięcie na otwarcie i 7 dni na związanie ofertą. I teraz musimy wszyscy
wspólnie dołożyć wszelkich starań żeby te pieniądze maksymalnie wykorzystać. Są pieniądze
z rezerwy budżetowej jeżeli uda się wykonać określoną część zadania, to możemy walczyć o
to żeby pieniądze na tą część zadania nie zostały zwrócone do budżetu Państwa. Mówiłem też
to na Komisjach, że jest takie zagrożenie, że w przyszłym roku będziemy musieli jeżeli w tym
roku nie udało by się dokończyć całego zadania, skończyć to ze środków własnych
przenosiny. Bo jeżeli już zaczniemy na taką skalę a myślę, że dużą część prac przy
sprzyjających warunkach bo chcę przypomnieć, że budynek stoi tylko prace wykończeniowe
będzie trzeba zrealizować i tutaj nie ma zagrożenia na niepogodę na mrozy, że uda się
zrealizować. Z naszej strony musimy zebrać wszystkie potrzebne dokumenty, dlatego do
Dyrektora szpitala skierowałem prośbę o uaktualnienie wniosków które składaliśmy w marcu.
Składając wniosek chcę przypomnieć, że mówiliśmy że są to pieniądze budżetowe i taka jest
zasada ich wykorzystania. Myślę, że wszelką pomoc, którą otrzymamy i uda się zrealizować z
dużą pomocą dla nas bo jest to okres w którym nie możemy się starać o inne środki
zewnętrzne. Nowa perspektywa jest przygotowywana nie znamy jeszcze założeń na lata
2014-2020. Dlatego liczę, że maksymalnie dużo środków uda nam się wykorzystać. Nie jest
to też program, który w przypadku niewykorzystania w 100% tej dotacji zabierał by nam
wszystkie środki. Jest to rezerwa, czyli tutaj wszystko zależy od decyzji Premiera. Pani
Skarbnik też prezentowała szpital który 15 listopada otrzymał decyzję o przyznaniu środków
w roku ubiegłym i do końca roku to była kwota 2.600.000 zł zdołał do końca roku
wykorzystać. My jesteśmy w lepszej sytuacji ponieważ otrzymaliśmy pieniądze jeszcze
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w sierpniu. Mam nadzieję, że w możliwie krótkim czasie uruchomimy te środki. Dlatego też
dzisiaj spotykamy się na tej sesji, dlatego jest to sesja nadzwyczajna, żeby skrócić
maksymalnie okres przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentów.

Pan Adam Siembab, Dyrektor SPZOZ w Sanoku - chciałem bardzo serdecznie podziękować
wszystkim tym, którzy przyczynili się naprawdę do wspaniałej wiadomości dla mieszkańców
powiatu sanockiego, dlatego, że udało się rzeczywiście sięgnąć po rezerwę urzędu Rady
Ministrów także w tym momencie w imieniu zarówno personelu SPZOZ jak i w imieniu
przede wszystkim pacjentów, których leczymy, chcę bardzo podziękować serdecznie tym,
którzy przyczynili się do tego, że te pieniądze trafiły do Sanoka, przede wszystkim Europoseł
Pani Elżbiecie Łukacijewskiej, Pani Wojewodzie Małgorzacie Homycz – Śmigielskiej, Panu
Marszałkowi Mikliczowi. Bardzo dziękuję Panu Staroście Sebastianowi Niżnikowi za
pomoc, za walkę o te środki. Szanowni Państwo, ja tylko chciałem zgłosić dwie rzeczy. Po
pierwsze ruszamy z kopyta staramy się oczywiście, żeby to do końca roku udało się zrobić.
Natomiast na pewno bezpieczniej bo biorąc pod uwagę skalę tej inwestycji dlatego, że to jest
duży oddział, który chcemy zrobić, mało tego chcę przypomnieć że my go chcemy wykonać
w standardzie XXI wieku. Czyli to już będą sale chorych komfortowe z własnymi węzłami
sanitarnymi z węzłami gazów medycznych z częściową klimatyzacją, więc mówiąc krótko
ogrom zadań i trudno będzie ze względów technologicznych mówimy teraz o sprawach
budowlanych i przetargowych zmieścić się do końca roku. My będziemy walczyć, to już z
góry deklaruję. Natomiast proszę Pana Starostę jeżeli była by taka możliwość, żeby ten
harmonogram przewidywał dla bezpieczeństwa uruchomienie tego na wiosnę, było by to
optymalne z punktu widzenia inwestycyjnego i myślę z punktu widzenia nawet jakiegoś
rozsądnego wydatkowania środków publicznych. Jeżeli się nie da, będziemy walczyć żeby do
końca roku maksymalną kwotę spożytkować. Dziękuję.

Pan Sebastian Niżnik, Starosta – ja chciałbym jedną rzecz podkreślić, też prośba do Pana
Dyrektora jeżeli będziemy planować harmonogram to należało by założyć kwotę 3.700.000
zł, czyli tą którą mamy z budżetu Państwa żeby móc wykorzystać ją do końca roku
i rozliczyć. My zadanie możemy zamknąć na wiosnę i realnie trzeba tak założyć, tylko
żebyśmy w przyszłym roku założyli wykorzystanie naszych środków, środków które
pochodzą z budżetu powiatu. Bo my możemy przenieść na niewygasające, możemy kończyć
realizować inwestycje plus te pieniądze które tutaj deklarujemy kwotę 700.000 zł
w przyszłym roku. Tylko tą główną kwotę 3.700.000 zł my musimy wydatkować i rozliczyć
do końca roku.
Projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 454 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (dotacja dla SPZOZ w Sanoku –„Rozbudowa szpitala w Sanoku
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poprzez budowę oddziału neurologicznego wraz z administracją –realizacja prac niezbędnych
do rozpoczęcia funkcjonowania nowego obiektu.”), została podjęta i stanowi zał. nr 3 do
protokołu.

Ad. 5 Zamknięcie obrad sesji.

Pan Robert Pieszczoch słowami: „ Zamykam obrady XL sesji nadzwyczajnej Rady
Powiatu IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska

5

