Protokół
XLIV sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji
z dnia 27 września 2013r.

Ad 1. Otwarcie obrad sesji.

Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XLIV 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 18 radnych. Lista
obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad 2. Powołanie sekretarza.

Na sekretarza dzisiejszej sesji, został powołany według kolejności radny, Pan Tadeusz
Nabywaniec.

Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poinformował, że radni otrzymali porządek
dzisiejszych obrad. (zał. Nr 2). Pan Przewodniczący zapytał czy wnioskodawcy mają jakieś
uwagi do porządku obrad?
Starosta Pan Sebastian Niżnik zgłosił autoporawkę do projektu uchwały druk nr 491. Zmiana
kolejności zadań – projekt uchwały druk nr 491A. ( zgodnie z wnioskiem Komisji
Transportu).
Przewodniczący Rady poddał porządek obrad pod głosowanie. Za przedstawionym
porządkiem obrad głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się- 0.
Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 4 Podjęcie uchwały Nr 465 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 7.000 zł) (druk 490).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Opinia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego do przedstawionego projektu
uchwały jest pozytywna.
Opinia Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego do projektu
uchwały jest pozytywna.

Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 465 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (kwota 7.000 zł), została podjęta i stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Ad. 5 Podjęcie uchwały Nr 466 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2217R Jurowce-Trepcza od km 0+005 do km 4+665” oraz
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn – Odrzechowa od km 0+390 do km 5+030 oraz od
km 6+350 do km 6+600” ( druk 491 A).

Projekt w/w uchwały odczytał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Pieszczoch.
Opinia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego do przedstawionego projektu
uchwały jest pozytywna.
Opinia Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poddał powyższy projekt uchwały
pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się- 4 radnych.
Przy 14 głosach za, uchwała Nr 466 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację
zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2217R Jurowce-Trepcza od km 0+005 do km 4+665” oraz
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn – Odrzechowa od km 0+390 do km 5+030 oraz od km
6+350 do km 6+600” , została podjęta i stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Ad. 6 Zamknięcie obrad sesji.

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