Protokół Nr XXXVIII
z XXXVIII sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sanockiego VI kadencji,
która odbyła się w dniu 29 września 2021 r.
od godz. 1600 do godz. 1855 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku,
ul. Rynek 1
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Wiceprzewodniczący Rady pan Stanisław Lewicki poinformował uczestników sesji, e obrady
są transmitowane oraz utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i d więk. Pozostanie
na sali podczas sesji oznacza zgodę na publikację wizerunku. Szczegółowa klauzula
informacyjna znajduje się na stronie internetowej BIP i na tablicy informacyjnej.
Ad. 1 Otwarcie obrad sesji
Pan Stanisław Lewicki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sanockiego, otworzył posiedzenie
XXXVIII sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sanockiego VI kadencji.
Na podstawie listy obecno ci jest wystarczająca ilo ć radnych do podejmowania
prawomocnych uchwał, bowiem na 21 radnych w sesji udział bierze 18 radnych. Lista
obecno ci stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad. 2 Powołanie sekretarza
Na sekretarza XXXVIII sesji zwyczajnej został powołany radny pan Robert Zoszak.
Ad. 3 Przedstawienie porządku obrad
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Lewicki: Otrzymali cie państwo porządek
obrad. Ja chciałem poinformować, e podczas pracy zarządu tu przed sesją zostały
wprowadzone dwie autopoprawki do uchwał druk nr 476. Jest to druk dotyczący otrzymania
dotacji na realizację programu i identyczny wzrost kwoty nastąpił w wieloletniej prognozie
finansowej powiatu w druku nr 481. Otrzymali cie państwo porządek obrad. W związku z tymi
dwoma autopoprawkami, czy kto z państwa ma jakie uwagi do przedstawionego porządku
obrad? Nie widzę. W związku z tym kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wraz ze
zgłoszonymi autopoprawkami zarządu do porządku obrad? Kto jest za?
[Niezrozumiałe głosy z sali poza mikrofonem]
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław LewickiŚ No to odczytałem. Ale to odbył się
zarząd, jest tutaj... Mo e pan starosta, bardzo proszę.
Starosta Stanisław ChęćŚ Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zło yli my dwie korekty. Nie...
to nie są nowe... to wszystko mamy w porządku posiedzenia, te dwa punkty, natomiast drobne
poprawki, bo tam w ostatniej chwili wpłynęły 3 tys. zł i korygujemy z 2 do 5 tys. zł, i w tym
samym zmienia się Wieloletnia Prognoza Żinansowa, więc bardzo proszę to uwzględnić. To są
sprawy z dzisiejszego zarządu. Dziękuję.
Radny Sebastian Ni nikŚ Ale ja mam pytanie, czy to zwalnia z obowiązku, eby nam przekazać
materiały?
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Panie radny, ale takŚ w materiałach sesyjnych...
Radny Sebastian Ni nikŚ Ale mamy w statucie, panie przewodniczący, napisane, e materiały
muszą być przekazane radnym co najmniej 7 dni wcze niej.
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Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Panie radny, materiały zostały przekazane
zgodnie z procedurą 7 dni wcze niej. Nastąpiła ta poprawka po prostu poniewa w tym czasie
między wysłaniem materiałów a zarządem zwiększyła się kwota i o to tylko chodzi. Bardzo
proszę, pan starosta.
Starosta Stanisław ChęćŚ Szanowni radni, te tematy dwa były omówione na ka dej z komisji,
więc... więc tutaj chyba nie powinno być zaskoczenia, e te zmiany będą tutaj dzisiaj
procedowane.
Radna Marta Myćka: Panie przewodniczący, szanowna rado, ja tak uzupełnieniu
i w odniesieniu wła nie do wypowiedzi pana radnego odno nie wła nie tych dokumentów, e
nie są przygotowane, nie są dostarczone. Są dokumenty, poniewa ta uchwała jest w porządku
obrad i tre ć tej uchwały się nie zmienia, tylko kwota się zmienia. W związku z czym w moim
przekonaniu – oczywi cie, ka dy ma prawo do subiektywnej oceny – w moim przekonaniu
dokument jest, a informacja od przewodniczącego rady wyszła, e zmienia się kwota i tutaj
równie pan starosta potwierdza, e zmienia się jedynie kwota z 2 tys. na 3 tys. zł. I taka te
informacja... na 5 zł, o 3 tys. zł. Taka te informacja wczoraj była na komisji bud etu. Bardzo
dziękuję.
Radny Damian BiskupŚ Panie przewodniczący, Wysoka Rado, co prawda to błaha sprawa, no
ale tak to jest, e, no, zarząd nie widział tutaj, e tak powiem, celowo ci przenoszenia tego na
inny termin, bo zmieniła się tylko kwota na in plus. I w ten sposób postanowili my po prostu,
e tylko zmienimy kwotę, a tak jak tu ju powiedziała radna Myćka, zamysł i merytoryka samej
uchwały się nie zmieniła. Kwota się tylko zmieniła. Brak zaskoczenia powinien być dla
ka dego z nas. Dziękuję.
Radny Sebastian Ni nikŚ Ja mam tylko taką uwagę, no bo wcze niej zmieniali my kwoty, panie
przewodniczący, i mimo wszystko dostawali my dokument, prawda? O to tylko chodzi,
o formalnie... Bo do tej pory były zmiany, oczywi cie, omawiali my to, ale dostawali my
dokument, a teraz w ogóle nawet dokumentu nie dostali my. Tak e zaczyna być takie
troszeczkę... I próbuję zdyscyplinować, bo jednak odno nie wprowadzania autopoprawek itd.
nie mamy zapisu w naszym statucie, czyli to jest tylko dobra wola wszystkich radnych.
Uwa am, e powinni my taki dokument przekazać, no i tyle, eby formalnie potraktować
wszystkich radnych powa nie. No i jedna rzecz. Ja rozumiem, e w poniedziałek na komisji,
gdzie było nam to przedstawione, nie było dokumentu, no ale dzisiaj jest ju roda, to
wystarczyło wydrukować i przekazać. No o to tylko chodzi.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław LewickiŚ Panie radny, ja my lę, e tym sposobem, no...
Przyjmijmy ten porządek obrad, na przyszło ć ja bym prosił, eby jednak mimo wszystko
wydrukować wła ciwy ju dokument tu przed sesją nawet, ale eby ka dy radny dostał i...
Proszę, pan radny Kawa.
Radny Marian KawaŚ Chodzi o zmianę kwoty. Mo na by się strasznie upierać, e jest to tak e
zmiana tre ci uchwały, ale w takiej drobnej kwocie, proszę mi wierzyć, nie będę czynił adnych
najmniejszych zarzutów, je li tak drobne rzeczy będą się pojawiać i przy następnych
uchwałach. To jedna rzecz. Druga, eby te nie... nie tej dyskusji nie toczyć na nie wiadomo...
Albo w imieniu zarządu wypowiada się starosta, bo je li ka dy z członków zarządu będzie
chciał odpowiedzieć, to wtedy radni będą zadawać pytania im bąd na te pytania, natomiast
je li pan starosta odpowiada w imieniu zarządu, przyjmijmy, e jest to rzeczywi cie odpowied
w imieniu tej nominalnie pięcioosobowej grupy. Dziękuję.
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Wiceprzewodniczący Rady Stanisław LewickiŚ Ale eby na przyszło ć uniknąć takich sytuacji,
proszę jeszcze, eby przedrukowywać ju wła ciwy druk i przed sesją ka dy radny eby
otrzymał.
Radny Damian BiskupŚ No, panie radny Kawa, no troszeczkę pan mnie sprowokował do mojej
wypowiedzi. My nie mamy tak jak mo e za pana czasów, e po prostu się tylko jeden członek
wypowiadał itd. My tworzymy tutaj gremium i ka dy ma prawo do swojej wypowiedzi, ka dy
wypowiada się w swoim zakresie, a swoje definicje – jakby pan sobie odszukał, jest taka ustawa
o samorządzie powiatowym. Samorząd, a dokładnie zarząd powiatu ustala w głosowaniu.
A tutaj, je eli ka dy chce się wypowiedzieć, starosta Chęć – zaznaczam – nikomu nie ogranicza
wypowiedzi. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław LewickiŚ Ale ja bym prosił, eby takich utarczek nie
prowadzić...
Radny Marian KawaŚ Nie, nie, ja muszę! Przepraszam bardzo, panie przewodniczący! Panie
radny, nie wiem, o jakich czasach pan mówił, bo moje czasy, przynajmniej ostatnie chwile
jeszcze nie nadeszły. To po pierwsze. Je li pan mówił o czasach mojej politycznej działalno ci,
mo e w wieku, wtedy kiedy miałem pańskie lata, to nie chcę przypominać, co pan wtedy robił.
Więc przyjmijmy rzeczywi cie, e mamy sobie co do powiedzenia, to sobie mo emy
powiedzieć pó niej, zamiast tutaj ju bez osobistych wycieczek. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Dobrze, panie radny, ale bardzo proszę...
Szanowni państwo, momencik, zanim udzielę głosu. Ja bardzo proszę, ju na samym wstępie
jest do ć gorąca atmosfera. Prosiłbym o taką samodyscyplinę i w ogóle dyscyplinę, eby to
szybko łatwo poszło. Bardzo proszę, pan radny Biskup.
Radny Damian BiskupŚ Panie przewodniczący, ja tylko sprostuję jedną rzecz. Mam zasadę taką,
e zawsze jak kto do mnie mówi, to mu odpowiadam i nigdy nie mówię tego poza plecami.
Na ostatniej sesji, jak mnie nie było, radny Kawa odniósł się do mnie, chocia nie na sesji nie
było. Tak e no, takie są teraz no po prostu realia, e my tutaj rozmawiamy i nikt nikogo nie
ogranicza i tyle. I ja nie yczę sobie te takich dobiegów pana Kawy pod moim kierunkiem, e
ja tutaj czego nie robię albo co robię. No, ka dy ma... panie Marianie, ka dy ma prawo do
wypowiedzi. Takie jest ycie.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Panie radny, ale to puszczamy w niepamięć, tu
nie było wymienione nazwisko, tak e bardzo proszę...
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki poddał pod głosowanie porządek obrad
z autopoprawkami.
Za głosowało 18 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Przy 18 głosach za, porządek obrad
został przyjęty.
Wykaz imiennego głosowania radnych umieszczono jako pkt 1 załącznika do protokołu.
Ad. 4 Przyjęcie protokołu z XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII sesji Rady Powiatu
Sanockiego.
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Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki zapytał, czy są jakie uwagi do protokołu
z XXXIV sesji Rady Powiatu.
Radny Sebastian Ni nikŚ Ja bym chciał, panie przewodniczący, zwrócić uwagę na jedną rzecz,
bo my od początku kadencji mamy obowiązek głosowań imiennych, a w protokołach niestety
nie było to odzwierciedlone. Pó niej szukać po numerach... Dlatego pisałem do Biura Rady
i zwracałem uwagę panu przewodniczącemu, eby jednak w protokołach znajdowały się
odzwierciedlone głosowaniaŚ ilu radnych było za i kto głosował za, kto był przeciw, kto się
wstrzymał, bo wówczas, odnajdując protokół, to ułatwia nam pracę, a tak e osobom
postronnym, a nie wyszukiwanie gdzie tam dodatkowych... Tak eby to ju stało się normą
w tych protokołach, eby były odzwierciedlone imienne głosowania. Dobrze?
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Dobrze, to ja ten wniosek proszę o zanotowanie
i trzeba to ponowić do pana przewodniczącego. Ja go przyjmuję.
Wobec powy szego protokół został poddany pod głosowanie imienne. Za powy szym
protokołem głosowało 16 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Wykaz imiennego głosowania radnych umieszczono jako pkt 2 załącznika do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy są jakie uwagi do protokołu z XXXV sesji Rady
Powiatu.
Nie zgłoszono.
Wobec powy szego protokół został poddany pod głosowanie imienne. Za powy szym
protokołem głosowało 17 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1. Wykaz imiennego
głosowania radnych umieszczono jako pkt 3 załącznika do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy są jakie uwagi do protokołu z XXXVI sesji Rady
Powiatu.
Nie zgłoszono.
Wobec powy szego protokół został poddany pod głosowanie imienne. Za powy szym
protokołem głosowało 17 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Wykaz imiennego głosowania radnych umieszczono jako pkt 4 załącznika do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy są jakie uwagi do protokołu z XXXVII sesji Rady
Powiatu.
Nie zgłoszono.
Wobec powy szego protokół został poddany pod głosowanie imienne. Za powy szym
protokołem głosowało 16 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się 1 radny.
Wykaz imiennego głosowania radnych umieszczono jako pkt 5 załącznika do protokołu.
Ad. 5 Sprawozdanie przewodniczących komisji z prac komisji między sesjami
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki poprosił przewodniczących komisji o zło enie
sprawozdań z prac komisji między sesjamiŚ
1. Komisja Bud etu, Żinansów i Rozwoju żospodarczego, przewodnicząca Marta Myćka.
Sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu.
2. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, członek komisji Jerzy Zuba. Sprawozdanie
stanowi zał. nr 4 do protokołu.
3. Komisja O wiaty, Sportu i Rynku Pracy, przewodniczący Robert Zoszak. Sprawozdanie
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stanowi zał. nr 5 do protokołu.
4. Komisja Transportu, żospodarki Nieruchomo ciami, Rolnictwa i Ochrony rodowiska,
przewodniczący Jerzy Zuba. Sprawozdanie stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław LewickiŚ Dziękuję, panie przewodniczący. Ja tylko
chciałem powiedzieć, eby tutaj, skoro doszło do takiego spotkania przedstawicieli sołectwa
i sołtysa ze Srogowa Dolnego, aby ten temat pociągnąć i zamknąć sprawę ewentualnych
wywłaszczeń i zmian prawnych na przebiegu planowanego chodnika. Dziękuję, panie
przewodniczący. Pozostałe komisję nie odbyły się, ale chciałem zapytać wszystkich
przewodniczących pozostałych komisji, czy kto jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę.
W związku z tym wyczerpali my ten punkt.
Ad. 6 Sprawozdanie Starosty z prac zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady
Powiatu.
Starosta Stanisław Chęć przedstawił sprawozdanie z prac zarządu (zał. nr 7), natomiast
wicestarosta Janusz Cecuła sprawozdanie z realizacji uchwał (zał. nr 8 do protokołu).
Ad. 7 Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Sanoku na
obszarze Powiatu Sanockiego za rok 2020 (druk 462).
Ad. 8 Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Brzozowie
na obszarze Powiatu Sanockiego za rok 2020 (druk 463).
Ad. 9 Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Krośnie na
obszarze Powiatu Sanockiego za rok 2020 (druk 464).
Ad. 10 Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Lesku na
obszarze Powiatu Sanockiego za rok 2020 (druk 465).
Ad. 11 Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Jaśle na
obszarze Powiatu Sanockiego za rok 2020 (druk 466).
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław LewickiŚ Szanowni państwo, w punktach od 7 do 11,
czyli 5 projektów uchwał, będzie to dotyczyło sprawozdań z działań podejmowanych na terenie
Nadzoru Wodnego w Powiecie Sanockim. Ja przeczytam wykładnię prawną w tej sprawie.
Zgodnie z art. 250 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
624) kierownik nadzoru wodnego przestawia wła ciwej radzie powiatu roczne sprawozdanie
z działań podejmowanych na terenie powiatu. Na komisjach merytorycznych te projekty były
omawiane. Czy kto z pań i panów radnych – poniewa nie będzie tutaj głosowań – ma jakie
pytania do poszczególnych sprawozdań? Nie widzę. W związku z tym sprawozdania zostały
przyjęte.
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania i zawarcia przez
Powiat Sanocki porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu
Zrównoważonej Mobilności (druk 467).
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Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Przypomnę, e na komisji te merytorycznej,
Komisji Transportu było to szerzej omówione. Czy kto z pań i panów radnych ma w tej
sprawie pytania, ewentualnie prosi o jakie wyja nienia?
Radny Sebastian Ni nik: Ja chciałbym zapytać o cel tego opracowywania Planu
Zrównowa onego... Zrównowa onej Mobilno ci. Jakie są jego zało enia, co chcemy osiągnąć,
jakie korzy ci mo emy z tego tytułu wnie ć i co ten dokument ewentualnie będzie wnosił do
sprawy? Poniewa nie jestem członkiem Komisji Transportu, i chciałbym o to zapytać, niestety.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: No, panie radny, nie ma tutaj przeszkód, eby
pan naczelnik Dec tutaj to wyja nił, ale w uzasadnieniu tego projektu uchwały jest tam szeroko
to opisane. Natomiast je li pan sobie yczy, to bardzo proszę, pan naczelnik.
Radny Sebastian Ni nik: Akurat te rzeczy, o których wspomniałem, nie ma za bardzo, panie
przewodniczący, dlatego zapytałem o to, co nie jest ujęte w uzasadnieniu.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Dobrze, dobrze, panie radny. Bardzo proszę,
pan naczelnik. Tylko ja bym prosił o jakie takie sprecyzowanie dokładne tego pytania, bo to
nie zrozumiałem dokładnie. Jeszcze raz mógłbym...
Radny Sebastian Ni nik: Ja nie wiem... Panie naczelniku, pan zrozumiał, o co pytałem? No to
dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Bardzo proszę.
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Zbigniew Dec: Panie przewodniczący, Wysoka
Rado, szanowni państwo, ta wnioskowana w dniu dzisiejszym do podjęcia przez Radę Powiatu
uchwała dotycząca Planu Zrównowa onej Mobilno ci ma na celu wyra enie przez Radę
Powiatu zgody na zawarcie przez starostę, przez Zarząd Powiatu porozumienia z żminą Miasta
Sanoka, z Powiatem Leskim, z Miastem i żminą Lesko, z wszystkimi gminami z terenu
Powiatu Sanockiego, które to porozumienie byłoby otwartą drogą dla opracowania dokumentu
pod nazwąŚ Plan Zrównowa onej Mobilno ci. Jest to dokument strategiczny. I tutaj jako
pierwszą wymieniłem żminę Miasta Sanoka, która byłaby liderem projektu. A stąd się to
bierze, e żmina Miasta Sanoka weszła w projekt, dla którego organizatorem było
Ministerstwo Żunduszy i Polityki Regionalnej, przy współpracy z Ministerstwem
Infrastruktury, Komisją źuropejską i Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Tego typu
plany mobilno ci opracowywane są przez zespoły eksperckie przy wkładzie partycypacyjnym
przedstawicieli lokalnych samorządów. Plan mobilno ci ma na celu zaproponowanie koncepcji
zintegrowanego i zrównowa onego rozwoju mobilno ci. Je li mówimy tu mobilno ci, to tutaj
nale y to rozumieć jako cały system transportowy, a nie tylko wyodrębnione dziedziny
transportu czy to załó my, czy to transport publiczny, czy indywidualny. żłównym celem tego
planu jest zwiększenie dostępno ci obszarów miejskich nie tylko dla mieszkańców miasta, ale
i dla mieszkańców stref bezpo redniego wpływu tego miasta poprzez szeroko rozumiany
rozwój transportu, obejmujący zarówno dojazd do obszaru miejskiego, jak i przejazd przez ten
obszar, a następnie przemieszczanie się w obrębie tego obszaru miejskiego. Plan ma
obejmować m.in. tak e obecnie bardzo istotną problematykę związaną z elektromobilno cią
czy te innymi alternatywnymi ródłami energii w napędzie pojazdów, jak te zwiększenie
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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Radny Sebastian Ni nik: Ja od razu zapytam, dlaczego w związku z tym, e to jest do ć szeroki
temat, pominięte są Ustrzyki i powiat ustrzycki. Bo jednak jak mieliby my traktować ten
problem cało ciowo, to jednak tutaj powiat ustrzycki, uwa am e, no, musi tym uczestniczyć.
Naczelnik Wydz. Komunikacji i Transportu Zbigniew Dec: Ja odpowiem krótkoŚ to nie my
jeste my gospodarzem projektu. To ja powiem krótkoŚ to nie my jeste my gospodarzem
projektu. Nas do projektu zaproszono, taka inicjatywa wychodziła od członków Zarządu
Powiatu, ale gospodarzem projektu jest miasto Sanok. My zostali my zaproszeni do
współudziału w realizacji tego projektu.
Radny Sebastian Ni nikŚ Ale to nie mogliby my te jako rada... Bo miałbym taki wniosek, eby
mo e wystąpić do Ustrzyk z taką inicjatywą. Bo opracowywać plan, który nie będzie
kompleksowo traktował Bieszczadów... Nie wiem. No, ja tu nie widzę sensu i celu.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Ale, szanowni państwo, no mo e niech pan
naczelnik do końca się wypowie.
Naczelnik Wydz. Komunikacji i Transportu Zbigniew Dec: Tak jak powiedziałem, my jeste my
współpartnerami, których doproszono do projektu. Nie jeste my autorami tego i nie my
jeste my podmiotem, który podpisuje umowę na współfinansowanie europejskie. W końcowej
fazie rozliczeniowej tego projektu cało ć kosztów... większo ć kosztów pokrywa miasto Sanok
jako koordynator, jako lider projektu, natomiast pozostali partnerzy, w ród których jest Powiat
Sanocki i pozostałe... i wszystkie gminy z terenu powiatu, partycypują w kosztach na poziomie
6,5%, więc jest to wydatek rzędu, no, kilku niewielkich tysięcy złotych. Natomiast ten
dokument...
Radny Sebastian Ni nik: Znaczy, nie panie naczelniku, bo tu nawet je eli by my 50 na 50, to
jakby nie w tym...
Naczelnik Wydz. Komunikacji i Transportu Zbigniew Dec: Ale ja powiedziałemŚ ja nie będę
się wdawał w dyskusję co do Ustrzyk, dlatego e my nie jeste my organizatorem projektu.
żdyby my występowali, to wówczas mogliby my tu na ten temat mówić. Nas doproszono
i tutaj pan radny Biskup uzupełni, bo poruszał osobi cie te kwestie Ustrzyk, tak jak pan radny.
Więc mo e... Ja nie wiem, czy mam dokończyć moje wystąpienie, czy na tym mam zakończyć?
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: No wła nie, szanowni państwo, panie radny
Biskup, ale niech pan naczelnik skończy i wtedy będziemy dyskutować. Bardzo proszę.
Naczelnik Wydz. Komunikacji i Transportu Zbigniew Dec: Ja tylko co do celu, to co plan
obejmuje, to tutaj chciałbym jeszcze do tych informacji, które państwu przekazałem, dołączyć
jeszcze takowe, e tego typu dokument przewiduje, e będzie w nim... będą w nim zawarte
tre ci dotyczące i całej infrastruktury transportu, czyli rozbudowa, modernizacja sieci dróg,
chodników, cie ek rowerowych, przej ć dla pieszych, przystanków komunikacji publicznej,
parkingów, sfera transportu publicznego, intermodalno ć, następnie transport
niezmotoryzowany, czyli ruch rowerowy i obecnie choćby i hulajnogi. I następnie na końcu
tutaj wymienię i transport zmotoryzowany, czyli indywidualny, bezpieczeństwo ruchu. Ten e
dokument nie będzie aktem planu... nie będzie aktem prawa miejscowego, bo polskie prawo
tego nie przewiduje, nie jest obowiązkowym dokumentem. Niemniej jednak załączone do
porozumienia zasady przewidują, e wszystkie samorządy, które wchodzą w skład tego
porozumienia, będą po prostu poddawać swoim organom uchwałodawczym, czyli na sesjach
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rad gmin czy tutaj Rady Powiatu przed przyjęciem ostatecznej wersji tego dokumentu będzie
on podlegał zatwierdzenie przez organy stanowiące, po to, ebym temu dokumentowi nadać
większą rangę.
Radny Sebastian Ni nik: A je eli mogę dopytać...
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Nie, ale teraz pan radny Biskup prosił.
Radny Sebastian Ni nik: Ale dopytać, no, panie przewodniczący, proszę, chodzi mi o taką
rzecz: czy mając ten plan mobilno ci, to nas jako premiuje? Są dodatkowe rodki na realizację
tych zamierzeń, czy to będzie jakby kolejny dokument strategiczny, z którego nie będzie
korzy ci?
Naczelnik Wydz. Komunikacji i Transportu Zbigniew Dec: Na dzisiaj nie potrafimy
powiedzieć, czy będą korzy ci finansowe, niemniej jednak mając tego typu – nazwijmyŚ małą
strategię – bo wycinkową, dotyczącą samego transportu i całej dziedziny transportowej
w powiecie, być mo e e mo e być to dokument bardziej przydatny kiedy , przy ubieganiu się
o rodki na konkretne zadania, ale te mo e być projektem... dokumentem wyj ciowym do
opracowywania szczegółowych dokumentów bran owych, takich jak plan transportowy nowy,
który na pewno przed naszym samorządem w przyszło ci [niezrozumiały koniec zdania].
Radny Sebastian Ni nik: A czy my będziemy mieć pó niej te na niego wpływ na przykład, bo
je eli się oka e, e miasto, które jest liderem, pominie jaką gałą transportu, nie wiem, no
przykładowo kolej...
Naczelnik Wydz. Komunikacji i Transportu Zbigniew Dec: My będziemy uczestniczyć jako
samorząd w opracowywaniu tego dokumentu, niezale nie od zespołu eksperckiego, który ma
być wyłoniony w drodze przetargu, to wszystkie samorządy będą tutaj uczestniczyć
w spotkaniach, które będą, no, po prostu dawać ró nego rodzaju propozycje, więc ja sądzę, e
ten zespół roboczy ze strony Powiatu Sanockiego nie musi się ograniczać do pracowników
starostwa, ale sądzę, e zainteresowani państwo radni te mogliby w takim zespole
uczestniczyć i sugerować swoje pomysły do tego dokumentu.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Pan radny Biskup teraz, bo prosił...
Radny Sebastian Ni nikŚ Ja bym chciał wniosek zło yć, je eli byłaby taka mo liwo ć, e
w trakcie, gdy będzie ten plan opracowywany mo e by my ustalili jaki harmonogram, eby
mieć na bie ąco relacje z przebiegu tych prac na sesjach. Nie mówię o Komisji Transportu, bo
nie wszyscy radni są uczestnikami Komisji Transportu, tylko eby my jako wszyscy radni
mogli takie wiadomo ci mieć.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Czy będzie mo liwo ć zło enia wniosku, panie
naczelniku? Jeszcze, panie radny, teraz ju pan radny Biskup będzie pytał. Tylko czy jest taka
mo liwo ć, eby my jakiekolwiek mogli formułować w tej sprawie wnioski?
Naczelnik Wydz. Komunikacji i Transportu Zbigniew Dec: Ja sądzę, e niezale nie od tego,
kto z pracowników starostwa będzie w tym uczestniczył, w tych spotkaniach, to na pewno
takowy obowiązek mamy, eby państwu jako radzie przedstawić informację, a...
[Niezrozumiały głos poza mikrofonem] Ale ja rozumiem, jak najbardziej, na bie ąco będziemy
informować.
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Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Pan radny Biskup, bardzo proszę.
Radny Damian BiskupŚ Panie przewodniczący, państwo radni, zaproszeni go cie, więc temat
nie jest, e tak powiem, temat nie jest wie ynką, bo on ju na kilka miesięcy temu zaczął, e
tak powiem, yć. Pan burmistrz miasta Sanoka, starając się o ten projekt, oparł się na starym
MOF-ie, czyli po prostu Zagórz, Lesko, Sanok. Wystosował do nas wła nie takowe pismo,
czy my nie chcemy w tym uczestniczyć jako Powiat Sanocki. Został dodany wtedy jeszcze, na
tamtym etapie, Powiat Leski i gmina miasta Leska i gmina miasta Zagórz. My e my to na
zarządzie rozszerzyli o cały Powiat Sanocki. Pan starosta zorganizował spotkanie i byli my
tutaj w tej sali ze wszystkimi przedstawicielami wszystkich gmin tam wymienionych naszego
powiatu. Oczywi cie wszyscy zadeklarowali – chocia niektórzy mówili, e, no, tam mogą
mieć jakie problemy, ale ostatecznie wszyscy zadeklarowali przystąpienie do tego projektu.
Padł wniosek wtedy – i tu do kolegi Sebastiana – padł wniosek z mojej strony, bo dokładnie
pomy lałem tak jak pan, e robienie takiego planu nie uwzględniając Bieszczad jest w ogóle
bez sensu dla mnie, bo je eli miasto Sanok jest ostatnim miastem węzłowym, razem
z Zagórzem – bo tu mówimy te o kolei, która się kończy, węzeł ostatni jest w Zagórzu – to
powinno być umieszczony plan dla cało ci Bieszczad. I stąd rozchodzili my się z tego
spotkania... Pan – bo na tym spotkaniu był pan wiceburmistrz Kondrat – on powiedział, e takie
zapytanie wy le do stosownych organów do Ustrzyk. Z tego, co ja się dowiedziałem, takie
zapytanie tam nie dotarło. Ale, tak jak powiedział tutaj pan naczelnik, no, miasto Sanok jest,
mo na to powiedzieć, no, głównym podmiotem, który realizuje ten cały... tą całą strategię.
Niemniej jednak, no, tak w moim odczuciu, pomijanie Bieszczad i nieprzyłączanie tego, no,
jest du ym błędem, du ym błędem. Ale je eli – bo pan tutaj te pytał o te rzeczy, które są
związane, czym będziemy na to wpływ. No, w materiałach przesłanych nam na sesję jest
umowa tego porozumienia i tam jest stosowny punkt, który mówi o tym, e wszystkie rzeczy,
które zostaną opracowane przez ten zespół, który zostanie wyłoniony w ka dym organie,
w ka dej jednostce samorządu terytorialnego, która przystępuje do wła nie realizacji tego
projektu, tutaj. I mało to, tam jest drugi punkt, który wynika... z którego wynika, e ta opinia
jest w jaki sposób wią ąca. Dlaczego... Jeszcze wrócę... Jeszcze wrócę do tego... tam te ... Nie
wiem, czy państwo czytali te, do końca te wszystkie dokumenty, które zostało... Tam te
udzielamy jako Rada Powiatu upowa nienia burmistrzowi miasta Sanoka do jednoosobowego
reprezentowania tych wszystkich organów przed ministrem wła ciwym do spraw tego całego
przedsięwzięcia. Ja osobi cie akuratnie uwa am tutaj, no, takie dokumenty nam zostały
przesłane. No, burmistrz będzie jednoosobowo występował. Ale mam nadzieję – a to nie
wynika z tre ci dokumentów, które są nam dzisiaj przedstawione – e to jednoosobowe
wystąpienie będzie dopiero po tym, jak wszystkie samorządy się na co zgodzą, a nie w trakcie,
e burmistrz pojedzie, co ustali z ministrem, a potem nam to przedstawi i czy my to
zaopiniujemy, czy nie. Bo ja to tak interpretuję, e to upowa nienie to jest tylko wtedy, kiedy
my ju sobie tutaj ustalimy. A upowa nienie do zrobienia przetargu, eby kto to wykonał itd.
jak najbardziej, to jak najbardziej burmistrz, prawda, mo e wykonać, my się na to składamy
tutaj. Pan starosta przed chwilą w trakcie wypowiedzi te mówił, no i ma tutaj słuszną rację,
no, e skoro ka dy samorząd płaci pieniądze, to ma do tego prawa. No, niewa ne, w jakiej
formie i ile tego zapłaci. Znaczy, forma jest jasna, w gotówce, to tylko chodzi o wysoko ć.
Wracając jeszcze do podsumowania, eby tylko... eby tylko tak jeszcze zapiąć. Panie
Sebastianie, pisze pan projekty, realizuje pan projekty, większo ć z nas robi to samo i doskonale
wszyscy wiemy, e mo e się zdarzyć tak, e wypracowanie takiego dokumentu mo e stać się
czę cią strategii rozwoju Województwa Podkarpackiego. Je eli taki dokument zostanie
opracowany w sposób niewystarczający, to będziemy sobie sami winni i ja my lę, e ka dy
z nas powinien na ka dym etapie po prostu kontrolować ten dokument. Zgadzam się z tym, e
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powinni my sobie zało yć jakie ramy czasowe, co... tzn. e co jaki czas pan naczelnik – bo
podejrzewam, e on będzie z naszej strony tutaj wyznaczony do tego zespołu – po prostu będzie
nam – mo emy się umówić – na wszystkich komisjach czy do wiadomo ci wszystkich radnych
– wysyłał informację, na jakim etapie jest po prostu realizacja tego projektu. Dziękuję.
Radny Sebastian Ni nikŚ Panie przewodniczący, szanowni państwo, nie uwa acie, e ju na
samym początku niestety zało enia, gdy są błędne, to opracowywanie tej strategii budzi du e
wątpliwo ci? Bo my znowu dostali my dokument ju przed głosowaniem, nie było okazji na
dyskusję. Je eli mówimy o tym, co wła nie kolega radny wspomniał i mówimy o tych węzłach,
no to czy to nie pali na przykład pomysłu kolejowego, bo je eli pociąg ma doje d ać, no to do
Leska i z powrotem do Ustrzyk. Sami państwo wiecie, e jak prze ledzicie uwagi osób
wypoczywających w Bieszczadach, to mówią e łatwo doje d a się do Rzeszowa, a z Rzeszowa
w Bieszczady ju jest bardzo trudno i cię ko. Je eli mamy ten region faktycznie od otworzyć,
to musi trójporozumienie. Ja tu sobie nie wyobra am, eby my plan mobilno ci opracowywali
bez Ustrzyk. Jeszcze się dowiadujemy, e to pismo jednak do Ustrzyk nie dotarło. My lę, e
powinni my wykonać taki krok i jednak pój ć w tym kierunku, eby te Ustrzyki, je eli mamy
co opracowywać, w tym współuczestniczyły. No, nale y to sprawdzić i dzisiaj nie wiem, no,
to nie jest chyba czas, eby podejmować takie decyzje w momencie, gdy nie ma powiatu
ustrzyckiego, nie ma Ustrzyk, no. Bo przynajmniej chciałbym połknąć korespondencję między
inicjatorami i chciałbym poznać argumentację te z powiatu ustrzyckiego i miasta Ustrzyki,
dlaczego ewentualnie nie wzięły udziału w tym projekcie. Bo my tak dopraszamy, mówimy
o dokumencie, który mo e mieć skutek pó niej w strategii, mo e te ostatecznie mieć skutek
w rozdawaniu w rodków unijnych, a je eli kto popatrzy z zewnątrz – no, drodzy państwo,
nikt nie patrzy na tablicę, jak tutaj przyje d a. Jak ich zapytamy, gdzie się kończy Powiat Leski
czy ustrzycki, to większo ć osób nie ma o tym zielonego pojęcia. Oni patrzą, e są
w Bieszczadach, prawda? Tak e, no, do ć mocno ograniczamy ju zało enia, ten plan
pomijając strategicznie Ustrzyki, no. Ja nie wiem, jaki jest cel, bo jakby teraz po tych
wyja nieniach mam coraz większe wątpliwo ci, eby my w ogóle podejmowali inicjatywę. No,
powinni my przynajmniej my jako największy powiat w tym regionie wyj ć z inicjatywą i tutaj
chyba albo za miasto odrobić zadanie i porozmawiać z Ustrzykami, i postawić warunek, e
powinny w tym uczestniczyć. No, nie mo emy w ten sposób postępować.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Dobrze. Zgłasza się pan starosta i panie
starosto, na tym spotkaniu inicjującym opracowanie tego projektu były podnoszone takie
wątpliwo ci, które są zgłaszane?
Starosta Stanisław ChęćŚ Panie przewodniczący, tak. Dyskutowali my na ten temat, ale jedna
wa na uwaga jeszcze. To jest program pilota owy. W zało eniach miał obejmować cztery
gminy MOF-u: Lesko-Sanok. Tyle. Rozbudowanie to o Powiat Leski i o wszystkie nasze gminy
ju komplikuje sytuację. I je li chodzi o zało enia tego programu pilota owego, no przecie
program pilota owy, niech sobie tam tym trybem te zało enia niech się realizują i pó niej
wła nie taka dyskusja jak dzisiaj. Bez problemu będziemy mogli potem pomy leć ju tym
normalnym trybem tutaj o tym wszystkim, o całych Bieszczadach. Więc tutaj, no, idziemy
skrajnie, idziemy za daleko, uwa am. To miało dotyczyć tylko czterech gmin MOŻ-u, tylko
i wyłącznie. Rozbudowali my to ju znacznie, no i teraz w zasadzie mo e być ten temat
nierealny do realizacji, je li rozbudujemy.
Radny Sebastian Ni nik: Ale to czym się ró ni ten pilota od tego normalnego trybu? Bo je eli
mają pracować zespoły, je eli mamy naturalne połączenia drogowe, bo one nie są odcinane,
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tam nie ma szlabanów, je eli mamy naturalne połączenia kolejowe, je eli mamy naturalną
nazwę tego regionu jako Bieszczady, a my mówimy o tym, e to jest pilota ?
Radny Damian Biskup: Panie przewodniczący, panie przewodniczący, z racji tego, e – jak
widzę – więcej jest radnych, którzy mają po prostu du o pytań i pewnie na sesji nie jeste my
w stanie bez odpowiednich słu b i odpowiednich dokumentów tego ogarnąć, składam wniosek
formalny o przeło enie tego punktu do następnej sesji. Nierozpatrywanie, niegłosowanie na tej
sesji.
[żłos bez mikrofonu, niezrozumiały]
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Ale to jest... Ja rozumiem, e to jest wniosek
dalej idący, panie radny?
Radny Marian KawaŚ eby nie powtarzać w tej czę ci wniosku pana radnego Biskupa,
rzeczywi cie przychylam się do tego wniosku, ale jednocze nie dla zainteresowanych, celem
pogłębienia rzeczywi cie tych informacji, eby dzisiaj po sesji zorganizować to spotkanie.
Mo e... mo e przewodniczyć temu spotkaniu pan radny Biskup.
Radny Sebastian Ni nikŚ To jest wesoły temat do takich rozmów, panie przewodniczący, ale
je eli mieliby my rozmawiać – ja się zgadzam, powinno być spotkanie zorganizowane, ale
powinno być te zaproszenie dla Ustrzyk, dla powiatu i dla miasta, i wówczas zainteresowani
radni powinni wziąć w nim udział. I taki powinien być wniosek, a nie, e będziemy rozmawiać.
Bo mo emy sobie tutaj rozmawiać, niekoniecznie po sesji, na sesji. Nie ma obowiązku
przebywania. Ka dy – to jest tylko dobra wola.
Radny Damian Biskup: Dlatego, panie przewodniczący, zgłaszam wniosek formalny
o wycofanie tego punktu z obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Dobrze. W związku z tym – padł wniosek
o wycofanie, ale padł wniosek równie o spotkanie. W związku z tym...
Starosta Stanisław ChęćŚ Jeszcze jedna uwaga.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Momencik, jeszcze pan starosta.
Starosta Stanisław ChęćŚ Jeszcze jedna uwaga: termin to w zasadzie to co wiemy ze strony
miasta Sanoka, ten termin – je li dzisiaj nie podejmiemy decyzji, to... Bo to jest decyzja,
powinna być podjęta do końca wrze nia. Je li jej nie podejmiemy, to dyskutować mo emy
sobie ju nie o programie pilota owym, tylko w ogóle będziemy czekać na kolejną szansę. Tak
e miejmy tego wiadomo ć. Ja bym proponował tutajŚ to nam się mo e przydać, tak jak tutaj
powiedział pan naczelnik, to nam się mo e przydać do planu transportowego kiedy tam
docelowo, bo tu te wła ciwe firmy przygotowane do takich zadań przygotują nam trochę
materiałów, więc na pewno będzie to procentować. Du y... du ego wkładu nie poniesiemy,
natomiast skorzystać mo emy du o w przyszło ci. Tak e tutaj dzisiaj przenosząc to – jutro
sesji nie zwołamy, jutro jest ostatni... więc temat sobie zamkniemy. Dziękuję bardzo.
Radny Robert Zoszak: Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, no ja jestem, słuchajcie
państwo, takiego zdania, e je eli teraz pojawiają się wątpliwo ci, a tutaj pan starosta mówi, e
termin 30 wrze nia zamyka nam mo liwo ć wzięcia udziału w tym projekcie, to ja uwa am, e
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nie zastanawiajmy się, tylko przegłosujmy ten projekt w takiej formie, w jakiej został tutaj
zaprezentowany. My lę, e pan naczelnik odpowiedział na wszystkie pytania zadane przez
państwa radnych. Jak słyszymy, e jest to program wstępny, pilota owy i mo na go będzie
rozbudowywać, no to te pytajmy, dlaczego tylko o Ustrzyki, mo e te o inne gminy czy
powiaty? No bo my lę, e tutaj jest takŚ nieograniczona mo liwo ć z naszej strony. Przypomnę
państwu, e jeste my tylko partnerem, a więc ja jak najbardziej rekomenduję państwu do
zaopiniowania ten program w dniu dzisiejszym na sesji. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Szanowni państwo, w związku z tym, e padł
wniosek, ja będę go musiał poddać pod głosowanie, tak. Jednak e eby my nie wylali dziecka
z kąpielą, bo je eli mamy przyjąć i nie mamy na to więcej czasu... Bardzo proszę, no, proszę
się wypowiedzieć, panie radny.
Radny Damian Biskup: Z racji tego, e pojawił się nowy fakt, a ten fakt przed chwilą
przedstawił pan starosta i powiedział, e termin mija 30, czyli jutro. No to wycofuję swój
wniosek, bo przecie , no, nie mo emy czego takiego, e tak powiem, nie pu cić i stracić.
Niemniej jednak... niemniej jednak... niemniej jednak proszę państwa, proszę zobaczyć, co się
dziejeŚ kolejny raz… kolejny raz wnioski o takiej wadze trafiają na za pięć dwunasta do
głosowania. Jeste my jako radni postawieni przed faktem dokonanym, e tak naprawdę nie
głosując pozbawiamy się tej mo liwo ci. Ja dlatego – to ju tak jakby jest mój wniosek, bo
wycofuję, panie przewodniczący, eby było jasne – ale wniosek na przyszło ć jest taki, e
w tego typu kwestiach, no, po prostu powinni my czę ciej dyskutować i nie tylko na sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Dziękuję, panie radny. No, oczekuję tu z pana
strony – bo je eli poddam... Podtrzymuje pan wniosek pod głosowanie?
Radny Marian Kawa: Panie przewodniczący, to wcale nie zmienia propozycji spotkania się
jednak dzisiaj po sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Ale spotkanie...
Radny Marian KawaŚ Dla chętnych... dla chętnych, zainteresowanych...
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Ale spotkanie a wniosek, panie radny, to są
dwie ró ne sprawy. Czy pan...? Wycofuje wniosek.
Radny Sebastian Ni nikŚ Szanowni państwo, tylko taka refleksja, bo od początku tej kadencji
mamy wcią takie sprawy i tutaj kolega radny znowu zwraca się z apelem, ostatnio te mieli my
tam apele, eby jednak rozmawiać, eby nas uwzględniać, eby nie stawiać nas pod murem. To
tylko powiem państwu, e dzisiaj, jak głosowali my cztery protokoły z sesji, które odbyły się
wcze niej, a były to sesję nadzwyczajne. Czyli my generalnie w ten sposób pracujemy. Więcej
pewnie było sesji nadzwyczajnych ni zwyczajnych. Nie ma za bardzo dyskusji, bo je eli
byliby my sprawdzili, ile razy komisja się w tym czasie zebrała, to tak jak słyszeli my
w sprawozdaniu, tylko raz. Tak e jeste my chyba najmniej zapracowanymi radnymi w historii
wszystkich kadencji od początku powołania na nowo powiatów, bo jeste my bardzo mało
zapracowaną radą. Komisje się odbywają krótkie, przed sesją. No, my lę, e wystarczy
interpelację zło yć i sprawdzić, jak wszystkie komisję pracują. A na domiar złego sami państwo
wiecie, e od dłu szego czasu nie mamy przewodniczącego komisji zdrowia, gdzie apelujemy
ju od wielu, wielu miesięcy i mamy tą obietnicę, e będziemy mieć sesję, która będzie

13

dotyczyła stricte spraw związanych ze szpitalem. I mija ju rok, sesja się adna nie odbyła.
Zazwyczaj takie słyszymy tylko obietnice, e gdzie tam one będą. Nic nowego.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Panie radny, ale to w wolnych wnioskach.
Bardzo proszę, czy w sprawie uchwały druk nr 467, czyli przyjęcie uchwały w sprawie
wyra enia woli współdziałania i zawarcia przez Powiat Sanocki porozumienia dotyczącego
zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównowa onej Mobilno ci kto jeszcze chciałby
zabrać głos? Nie widzę.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
Wykaz imiennego głosowania radnych umieszczono jako pkt 6 załącznika do protokołu.
Przy 14 głosach za, uchwała Nr 393 w sprawie wyra enia woli współdziałania i zawarcia przez
Powiat Sanocki porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu
Zrównowa onej Mobilno ci została podjęta i stanowi zał. 14.
Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2021 rok (kwota 62.706 zł) (druk 468)
Skarbnik Powiatu źdyta SzałankiewiczŚ Panie przewodniczący, Wysoka Rado, projekt
uchwały na Radę Powiatu Sanockiego został przygotowany w związku z przystąpieniem do
realizacji projektu dotyczącego... program ochrony rodzimej flory... flory powiatu sanockiego
przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb
Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie. Kwota: 62.706. Zwiększamy
w dziale żospodarka komunalna i ochrona rodowiska. Zwiększamy dochody o tą kwotę, jak
równie zwiększamy plan wydatkowy celem realizacji tego projektu. Nadmienię tylko, e
projekt jest uwzględniony w naszych przedsięwzięciach, będzie realizowany do 2024 r.
Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań brak.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Wykaz imiennego głosowania radnych umieszczono jako pkt 7 załącznika do protokołu.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 394 w sprawie zmiany uchwały bud etowej Powiatu
Sanockiego na 2021 rok (kwota 62.706 zł) została podjęta i stanowi zał. nr 15.
Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2021 rok (kwota 553.596 zł) (druk 469)
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Dotyczy projektu realizowanego w Zespole
Szkół nr 2, ale prosiłbym te panią skarbnik o kilka słów.
Skarbnik źdyta Szałankiewicz: W związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Urzędem
Pracy na projekt na warto ć 1.004.700 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 2
"Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci kształcenia zawodowego w ZS nr 2 w Sanoku". Jest to
projekt, więc wprowadzamy nowe zadanie do bud etu, zwiększając dochody oraz plan
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finansowy szkoły. Kwota 553.596 dotyczy tego roku tego roku. Jest to zadanie, które będzie
trwało do 2023. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań brak.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 395 w sprawie zmiany uchwały bud etowej Powiatu
Sanockiego na 2021 rok (kwota 553.596 zł) została podjęta i stanowi zał. nr 16.
Wykaz imiennego głosowania radnych umieszczono jako pkt 8 załącznika do protokołu.
Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego (druk
470).
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań brak.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 396 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyra enia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomo ci stanowiącej własno ć Powiatu Sanockiego została
podjęta i stanowi zał. nr 17.
Wykaz imiennego głosowania radnych umieszczono jako pkt 9 załącznika do protokołu.
Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2021 rok (kwota 177.987 zł) (druk 471)
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: To jest zmiana nazwy zadań, które są zgłoszone
do projektów. Ja mo e bym tutaj prosił o dwa zdania. Mo e kto z zarządu albo mo e z osób
merytorycznych... Z czym to jest związane? Pani skarbnik, proszę.
Skarbnik źdyta Szałankiewicz: Szanowni państwo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, tą
uchwałą zmieniamy dwa zadania, które znajdują się w uchwale bud etowej Powiatu
Sanockiego. Jest to przebudowa drogi powiatowej – opracowanie dokumentacji: „Przebudowa
drogi powiatowej nr 2257 R Tarnawa-Kalnica w km od 2+800 do 3+776 wraz z obiektem
mostowym w km 3+757”, kwota 96.987, oraz "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259 R
Rzeped -Kalnica-Mchawa w km od 0+400 do 0+650 wraz z obiektem mostowym w km 0+500,
kwota 108 tys. Razem: 177.987. I te dwa zadania zamieniamy tej samej kwocie na trzy zadania,
które macie państwo szczegółowo wpisane do projektu bud etu. Jest to związane... Został tutaj
zwiększony zakres zadań. Jest to podyktowane tym, e zostały zło one wnioski, które po prostu
będą... będziemy aplikować do funduszy, więc taki tutaj jest pomysł i zaktualizowanie do
obecnej sytuacji tak naprawdę.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań brak.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 397 w sprawie zmiany uchwały bud etowej Powiatu
Sanockiego na 2021 rok (kwota 177.987 zł) została podjęta i stanowi zał. nr 18.
Wykaz imiennego głosowania radnych umieszczono jako pkt 10 załącznika do protokołu.
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Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Komańcza prowadzenie zadania
publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy
(druk 472).
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań brak.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 398 w sprawie powierzenia żminie Komańcza prowadzenie
zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w
gminy została podjęta i stanowi zał. nr 19.
Wykaz imiennego głosowania radnych umieszczono jako pkt 11 załącznika do protokołu.
Ad. 18 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Bukowsko zadania zarządzania
drogami powiatowymi (druk 473).
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań brak.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 399 w sprawie powierzenia Gminie Bukowsko zadania
zarządzania drogami powiatowymi została podjęta i stanowi zał. nr 20.
Wykaz imiennego głosowania radnych umieszczono jako pkt 12 załącznika do protokołu.
Ad. 19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2021 rok (kwota 5.000 zł) (druk 474).
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań brak.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 400 w sprawie zmiany uchwały bud etowej Powiatu
Sanockiego na 2021 rok (kwota 5.000 zł) została podjęta i stanowi zał. nr 21.
Wykaz imiennego głosowania radnych umieszczono jako pkt 13 załącznika do protokołu.
Ad. 20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2021 rok (zwrot dochodów) (druk 475).
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań brak.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 401 w sprawie zmiany uchwały bud etowej Powiatu
Sanockiego na 2021 rok (zwrot dochodów) została podjęta i stanowi zał. nr 22.
Wykaz imiennego głosowania radnych umieszczono jako pkt 14 załącznika do protokołu.
Ad. 21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2021 rok (kwota 5.000 zł) (druk 476).
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Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: I tutaj wła nie jest autopoprawka, która była
dyskutowana przy wprowadzaniu... przy przyjmowaniu porządku obrad. Zmienia się kwota
z 2 tys. na 5 tys. Jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały bud etowej Powiatu Sanockiego,
kwota 5 tys. zł, druk nr 476. Czy kto z pań i panów radnych ma pytania w tej sprawie? Nie
widzę. Tutaj ta autopoprawka ma potem cią enie w kierunku wieloletniego planu finansowego,
o czym za chwilę. Nie widzę pytań. W związku z tym przystępujemy do głosowania.
Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką wniesiona przez
Zarząd Powiatu pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 16 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 402 w sprawie zmiany uchwały bud etowej Powiatu
Sanockiego na 2021 rok (kwota 5.000 zł) została podjęta i stanowi zał. nr 23.
Wykaz imiennego głosowania radnych umieszczono jako pkt 15 załącznika do protokołu.
Ad. 22 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2021 rok (kwota 500 zł) (druk 477).
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań brak.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 403 w sprawie zmiany uchwały bud etowej Powiatu
Sanockiego na 2021 rok (kwota 500 zł) została podjęta i stanowi zał. nr 24.
Wykaz imiennego głosowania radnych umieszczono jako pkt 16 załącznika do protokołu.
Ad. 23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2021 rok (kwota 966.555,77 zł ) (druk 478).
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław LewickiŚ Jest to... to są wynagrodzenia dla nauczycieli
i pochodne w związku z nadgodzinami, ale je eli kto pań i panów radnych ma tutaj pytania,
to bardzo proszę. [żłosy z sali bez mikrofonu, niezrozumiale] Wyja niła ju , tak? Aha, bardzo
proszę, pani skarbnik.
Skarbnik źdyta Szałankiewicz: Panie przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały na Radę
Powiatu Sanockiego został przygotowany w zw. z zapotrzebowaniem zwiększenia planów
finansowych na wynagrodzenia w naszych jednostkach o wiatowych. Mieli my jeszcze tutaj
w bud ecie 966.555,77 zł do zagospodarowania, więc zostały te rodki po prostu zwiększone
na szkołach... poszczególnych szkołach, aby spokojnie mo na było zabezpieczyć i wypłacić
wynagrodzenia najbli sze. Nadmienię tylko, e oprócz tego jeszcze została rozwiązana rezerwa
o wiatowa, która te zasiliła tutaj plany finansowe wynagrodzeń. Dziękuję.
Radny Sebastian Ni nikŚ Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, jak
usłyszeli cie na pewno, słuchając uwa nie, e pani skarbnik powiedziała, e zabezpieczenie
wynagrodzeń w najbli szym czasie. Chciałbym zapytać, na jaki okres zabezpieczamy
wynagrodzenia? Ile jeszcze potrzebujemy do zabezpieczenia planu finansowego do końca roku
i ewentualnie, skąd we miemy na to pieniądze? Dziękuję bardzo.
Skarbnik źdyta Szałankiewicz: Panie przewodniczący, Wysoka Rado, wyliczenia zostały
zrobione na podstawie sierpnia, więc taki plan został przeliczony. To zapotrzebowanie jest
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troszeczkę wy sze, jak pan radny tutaj zauwa ył, na około 5 mln, więc w granicach 2 mln
zabezpieczamy. My lę, e tutaj w pa dzierniku po III kwartale dokonamy kolejnych przeliczeń,
tradycyjnie jak co roku, i będziemy się zastanawiać, bo jeszcze nie było takiej sytuacji, nie
przypominam sobie przynajmniej od 5 lat, eby wynagrodzenia po prostu były niewypłacone.
Będą analizowane wszystkie plany finansowe naszych jednostek, czyli bud et całego powiatu
i ewentualne przesunięcia, ale to państwo będziecie ju w tym wszystkim uczestniczyć.
Radny Sebastian Ni nik: Czyli dobrze zrozumiałemŚ 3 mln będzie nam jeszcze potrzeba, eby
zabezpieczyć, tak...
Skarbnik źdyta Szałankiewicz: Niekoniecznie, niekoniecznie...
Radny Sebastian Ni nikŚ Ale około 3 mln tak...
Skarbnik źdyta Szałankiewicz: Ale w granicach 2 mln trzeba, a być mo e to starczy,
zobaczymy.
[żłos poza mikrofonem, niezrozumiały]
Radny Sebastian Ni nik: Ale pan nie słuchał, panie starosto, dlatego e pani skarbnik
powiedziała, e to pierwszy raz jest taka sytuacja, odkąd tu jest, od 5 lat. Tak e nie mogło być
podobnej.
Skarbnik źdyta Szałankiewicz: Nie, nie, przepraszam bardzo, od 5 lat jest pierwszy raz taka
sytuacja... nie było takiej sytuacji, e wynagrodzenia nie zostały wypłacone.
[żłosy poza mikrofonem, niezrozumiałe]
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław LewickiŚ Dobrze. Czy są jeszcze jakie pytania do tego
projektu uchwały, druk nr 478? Proszę, pan radny Kawa.
Radny Marian KawaŚ Pani skarbnik, bo na tym etapie regulujemy oczywi cie nale no ci
z godzinami nadliczbowymi, rozumiem.
Skarbnik źdyta Szałankiewicz: Tak, oczywi cie.
Radny Marian Kawa: A są jakie robione przez was szacunki, jakie będą potrzebne dodatkowe
kwoty na o wiatę związane z wydatkami bie ącymi? Do końca roku.
Skarbnik źdyta Szałankiewicz: Tak, oczywi cie. Wła nie ostatnio podejmowana uchwała przez
Zarząd Powiatu zabezpieczała wła nie wydatki statutowe. Tak e tutaj szkoły są zabezpieczone
i te wyliczenia wynikają... pochodzą… wprowadzone zostały przez naszą jednostkę, więc jest
to na bie ąco po prostu sprawdzane.
[Wypowied bez mikrofonu]
Skarbnik źdyta Szałankiewicz: 836... Sekundeczkę, bo nie wiem, czy mam uchwałę przy sobie.
Rezerwa była na 836 i ona została rozwiązana w cało ci.
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Radny Sebastian Ni nik: Ja tylko chcę dodać taką rzecz, e w momencie gdy uchwalali my
bud et na ten rok, my sygnalizowali my, e braknie pieniędzy na o wiatę wg tego i pan starosta
wówczas pan te zapewniał, eby my się nie martwili, e nie braknie, a dzisiejsza uchwała i to
co pani skarbnik, pokazuje jednak, e te wątpliwo ci były słuszne. Tak e zapewnienia, e
w pa dzierniku mo e sobie poradzimy, są dla mnie mało wiarygodne. Dziękuję bardzo.
Radny Robert Zoszak: Szanowni państwo, gwoli wyja nieniaŚ subwencja – nie wiem, czy pani
skarbnik się ze mną zgodzi – ale subwencja o wiatowa zabezpiecza w stu procentach
wynagrodzenia nauczycieli, natomiast, no, jak sobie państwo... No, jeste cie państwo radnymi
nie pierwszą kadencję. Ja jestem pierwszą kadencję, ale podejrzewam, e odkąd państwo
pamiętacie, to zawsze ta o wiata gdzie tam wymagała dodatkowego finansowania. Ju teraz
się nie będę rozwodził, dlaczego tak jest. Doskonale chyba państwo radni wiecie, dlaczego tak
jest. Utrzymujemy nie tylko szkoły publiczne, ale i niepubliczne, a więc tutaj o tym nie
będziemy wspominać. Natomiast tutaj, skąd taka – bo pytanie było do pana przewodniczącego
– skąd taka liczba godzin ponadwymiarowych? No, w związku z tym, e był kiedy taki
kierunek, z tego co pamiętam, aby nie płacić dodatku uzupełniającego, który jest wskazany
przez bodaj e 35 artykuł – w tej chwili nie chcę skłamać – Karty Nauczyciela – a więc, aby go
nie płacić, dlatego przyjęto taki kierunek, aby nauczycielom dodawać godziny
ponadwymiarowe. Wiadomo, e w wietle prawa tych godzinie mo e być więcej ni półtora
etatu, a więc my lę, e dyrektorzy tutaj trzymają się tego przepisu, równie wynikającego
z Karty Nauczyciela. A więc skąd taka liczba? A więc nie przyjmuje się nowych nauczycieli
na czę ci etatu, podejrzewam, tylko przyznaje się godziny ponadwymiarowe tym nauczycielom
zatrudnionym na etatach. Dziękuję bardzo. No, jest korzystniejsze dla nas, dlatego e wtedy
uciekamy od wypłacania dodatku uzupełniającego, który – z tego, co sobie przypominam –
w styczniu równie nie był wypłacany chyba we wszystkich stopniach awansu zawodowego,
a do tej pory chyba dwa lata temu płacili my około miliona zł dodatkowo. Tak e to te jest
wypracowany wła nie w trakcie tych godzin ponadwymiarowych. Dziękuję.
Radny Damian Biskup: Ja tylko dodam, panie przewodniczący, e tak, z jednej strony to
wła nie wynika z tego, co powiedział pan przewodniczący Komisji O wiaty pan Robert
Zoszak, a z drugiej strony w dłu szej perspektywie czasu to te mo e mieć negatywne skutki,
poniewa do zawodu nie są dopuszczeni młodzi nauczyciele. I te musimy zacząć się
zastanawiać nad tym, eby zacząć zachowywać jaką proporcję, poniewa , no, eby my te nie
stanęli za chwilę przed takim faktem, jak mamy w szpitalu, gdzie personel na przykład
pielęgniarski nam się bardzo zestarzał. Dziękuję.
Starosta Stanisław Chęć: Panie przewodniczący, szanowni radni, my lę e jest sytuacja w drugą
stronęŚ młodych nauczycieli jest potrzeba i ka dy, który tam gdzie zgłosi akces i chce
pracować w szkole, jest przyjmowany. Natomiast problem jest w drugą stronęŚ e mamy starą
kadrę i te półtora etatu czy ile to jest tylko dlatego, e wła nie nie ma chętnych młodych
nauczycieli do prowadzenia zajęć. Więc tu jest jakby od tej drugiej strony trzeba. Z tego
powodu nauczyciele, szczególnie przedmiotów zawodowych w szkołach technicznych mają...
mają... [Wypowied z sali niezrozumiała, bez mikrofonu] No dobrze, ale w innych szkołach
nie ma po półtora etatu, tylko lekko po kilka godzin nadliczbowych, więc... A w szkołach
technicznych i w szkołach zawodowych tak, je li chodzi o nauczycieli przedmiotów
zawodowych, tu jest problem, tak. I dlatego te tych nauczycieli jest... mają po półtora etatu
wła nie z tego powodu, e te nie mamy przyjęć nowych nauczycieli.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław LewickiŚ Zaraz udzielę radnemu Kawie głosu. No,
odbyło się posiedzenie komisji stricte w tej sprawie, padały wła nie takie wątpliwo ci. Tutaj
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rzeczywi cie trzeba było jako wypo rodkować, bo z jednej strony są to oszczędno ci, ale
rzeczywi cie z drugiej strony jest jaka tam grupa ludzi oczekujących w poczekalni, która
chciałaby pracować i... no i tutaj jest... Tak, ale pan radny Kawa, bardzo proszę.
Radny Marian Kawa: Znaczy, chciałbym prosić pana radnego Biskupa o wycofanie tego
niefortunnego okre lenia dotyczącego personelu medycznego, e nam się zestarzał. Oni... 365
dni dla personelu medycznego trwa tyle samo, a więc rok, co i dla pana radnego Biskupa. Jest
prawdą, e rzeczywi cie pracuję tam osoby w wieku dojrzałym, co rzeczywi cie wymaga od
nas spojrzenia na tą czę ć personelu medycznego tak e pod kątem ewentualnie przychodzenia
do zawodu osób, które kończą ewentualnie licencjaty itd. Ale eby to okre lenie bardzo
niefortunne...
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Ale, panie radny, pomińmy, pomińmy...
Radny Marian KawaŚ W czasie, kiedy trwa strajk, jest białe miasteczko w Warszawie, nie był
u ywany pó niej przeciwko całej Radzie Powiatu. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Tak, panie radny, ale... To jest ad vocem. No to
dobrze, ale merytoryczny głos w sprawie jeszcze, no, krótko, panie radny.
Radny Damian Biskup: Panie Marianie, ja tylko ad vocem krótko. Nie wiem, czy pan wtedy
był na sesji... Był pan, tylko pewnie pan nie słuchał dokładnie. Ale ja u yłem słów pani
przewodniczącej związku zawodowego, która mówiła o zestarzeniu się kadry, szczególnie
pielęgniarskiej, tej grupy zawodowej.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Panie radny Kawa, bardzo proszę!
Radny Marian Kawa: Panie radny, ale to co mo na... okre leń, jakich mo e u ywać
przewodnicząca związku zawodowego, inaczej brzmi, ni mówi to mę czyzna w stosunku do
kobiet. No, tylko tyle.
Radny Robert Zoszak: Szanowni państwo, końcem sierpnia odbyła się komisja merytoryczna,
komisja o wiaty, na której zaproszeni byli wszyscy dyrektorzy naszych szkół prowadzonych
przez powiat i placówek. I, szanowni państwo, no tam dyrektorzy podnosili jedną kwestięŚ e
bardzo ogromny kłopot w przyszło ci, ju się zaczyna ten kłopot, będą mieli z zatrudnieniem
wykwalifikowanej kadry, je eli chodzi o nauczanie zawodów. No, zarobki w o wiacie są takie
a nie inne, a więc nie wiem, czy państwo się orientujecie, ale nauczyciel sta ysta, a więc mo e
mieć i 50 lat, ale jak przychodzi do zawodu po raz pierwszy, staje się nauczycielem sta ystą,
jeszcze przy tym statusie zawodowym przed zmianą rozporządzenia, bo wiemy, e szykowane
jest zmiana rozporządzenia w przyszłym roku przez ministra, natomiast taki nauczyciel sta ysta
otrzymuje brutto 2.900 zł. A więc teraz popatrzcie, czy in ynier wykwalifikowany przyjdzie za
kwotę... nie wiem, czy my my dopłacali, szanowni państwo, nauczycielem... nauczycielom po
studiach 5-letnich do minimalnego wynagrodzenia dodatek, aby osiągnęli to minimum. A więc
tutaj z tym mo e być problem. Natomiast wspomnę jeszcze, e je eli nauczyciele emerytowani,
którzy kwalifikują się bąd te do wiadczenia kompensacyjnego, bąd te do emerytury
wła ciwej – no, dyrektorzy nie mogą zmusić ich do odej cia. To jest przywilej, a więc... a więc
w momencie, kiedy gdzie tam brakuje godzin, to wtedy mo na negocjować. Natomiast tu,
podejrzewam, w tym zawodzie, tak jak widzimy, no, raczej młodzi ludzie do tego zawodu
pchali się nie będą. A więc tutaj mo e być kłopot w tym sensie. Tak e dziękuję uprzejmie.
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Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Dziękuję, panie radny. Zanim udzielę głosu
panu radnemu Ni nikowi...Szanowni państwo, zmierzamy ku podjęciu uchwały. Oczywi cie,
dyskusja jest potrzebna, ale tak prosiłbym, eby nie było jakich tam utarczek takich słownych.
Radny Sebastian Ni nik: Panie przewodniczący, te dyskusje oczywi cie są bardzo wa ne, ale
ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo po wypowiedzi pierwszej, kolegi Damiana
Biskupa, pan starosta powiedział, e ka dy młody nauczyciel jest u nas przyjmowany. Ja my lę,
e warto byłoby sprostować jednak te słowa, bo ta sesja jest mimo wszystko oglądana przez
ludzi, a po tym spotkaniu, o którym wspominał przewodniczący Komisji O wiaty Robert
Zoszak, gdzie mieli my okazję posłuchać panów dyrektorów i mówili o etatach, o potrzebach,
to głównie słyszeli my, e jednak jest potrzeba, ale tylko nauczycieli zawodowych i chyba
z dwóch przedmiotów był kłopot w szkołach My lę, e taka informacja, e my przyjmujemy
młodych nauczycieli ogólnie, to jeste do ć niebezpieczna. warto by było ją sprecyzować,
doprecyzować, panie starosto, i powiedzieć, co konkretnie miał pan na my li. Bo nie sądzę,
eby my przyjmowali ka dego młodego nauczyciela w naszych szkołach rednich.
Wiceprzewodniczący Rady Roman Konieczny: Je eli będziemy mówić w taki sposób
o kompetencjach, to strata czasu dla mnie w tym momencie i dla większo ci. Pan starosta
powiedział jasno, ale odnosił do tekstu dyskusji w poprzednich kilkunastu ju minutach. On
mówił o tych nauczycielach, którzy uczą przedmiotu zawodowego i ka dy młody człowiek,
który spełnia kryteria do nauki tego na przykład zawodu, od razu młody będzie przyjęty. Ale
nie będziemy przyjmować na przykład z wymaganiami ci le okre lonymi wykształceniem na
poziomie przynajmniej 5-letnim, ka dego kto tylko chce, bo sobie marzy, eby być
nauczycielem.
Radny Sebastian Ni nikŚ Ale wła nie o to mówię i o to... Uwa am, e to trzeba sprostować, bo
tak jak pan to zinterpretował, pan starosta u ył du ego skrótu my lowego, a jednak teraz jest...
Nie wiem, czy państwo to do wiadczacie, ale ogólnie bardzo du o osób szuka pracy te
w szkołach. Tak e to jest istotna informacja, bo je eli usłyszą, e na sesji starosta powiedział,
e ka dy młody nauczyciel jest przyjmowany u nas, no to jest szkodliwe. Ja tak uwa am, e
jednak te informacje powinny być precyzyjne przynajmniej na sesji podawane, nie skróty
my lowe. Mam nadzieję, e to był skrót my lowy.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław LewickiŚ Dobrze, ale ju kończmy dyskusję. Pan starosta
uznaje, e nie odpowiada. Proszę, pan radny Biskup.
Radny Damian Biskup: Ja te słowa pana starosty odebrałem w ten sposób. Zresztą to jest
zgodne z tym, co powiedział pan przewodniczący Komisji O wiaty, pan Robert, e jasno na
tym spotkaniu z dyrektorami padło, e brakuje nam po prostu nauczycieli w przedmiotach
zawodowych w szkołach rednich technicznych i brakuje w dwóch przedmiotach, które padłyŚ
matematyka i geografia, e w tych dwóch przedmiotach nie ma. Aczkolwiek, no, ja utrzymuję
swoje stanowisko, e no, po prostu powinni my wypracować model, jaki schemat, na
podstawie którego, no, będziemy – mimo tego, e chcemy uniknąć tej wypłaty tego JDU –
eby my te przyjmowali po prostu, no, przynajmniej na parę godzin na początku czy nawet
no, jak się będą zwalniać, na emerytury będą nauczyciele przechodzić, no po prostu młodsze
kadry, bo eby my za chwilę nie stanęli przed faktem takim, e nam po prostu będzie kadr
brakowało, a szczególnie tych kadr nauczycielskich, które... które są dla nas szczególnie cenne.
No, my liczymy na to, ja powiem szczerze, e ja liczę osobi cie, minister o wiaty, no po prostu
zareaguje, w ogóle ministerstwo zareaguje na ten brak, który się dzieje szczególnie w szkołach
zawodowych. Niemniej jednak niemniej jednak no, na tą chwilę mamy takie podej cie te , e
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staramy się i wyszukujemy nauczycieli przedmiotów zawodowych po ród na przykład
emerytowanych in ynierów, emerytowanych fachowców w danej dziedzinie. Tak e tyle, na
tym chciałbym zakończyć.
Radny Robert ZoszakŚ Szanowni państwo, eby spuentować, bo nie wiem, czy wszyscy
państwo zdajecie sobie sprawę. No, jedyną kompetentną osobą do zatrudnienia dla zatrudnienia
nauczyciela jest odpowiedzialny dyrektor szkoły, nie starosta. To jest pierwsza sprawa.
Dyrektor kieruje się przepisami zawartymi w rozporządzeniu o kwalifikacjach i na konkretne
przedmioty, no, nauczyciel musi się wykazać odpowiednim ukończonym kierunkiem studiów.
A więc tutaj ani starosta, ani sam minister nie jest w stanie spowodować, aby zmusić dyrektora
do tego, aby kogo zatrudnił poza kwalifikacjami. A więc to jest jasne. Natomiast jest bardzo
prosty sposób tutaj, pani skarbnik i panie starosto... [żłos z sali bez mikrofonu] Prawda, panie
radny. No, jeszcze raz powtarzamŚ dyrektor zatrudnia w swojej jednostce pracowników, nikt
inny. Natomiast... Mówimy o szkołach, oczywi cie i placówkach o wiatowych, natomiast jak
jest w innych bran ach, to nie wiem. Natomiast bardzo proste rozwiązanie, je eli chodzi jeszcze
w tym momencie... je eli chodzi o to, aby uniknąć wypłacania tego dodatku uzupełniającego.
Dyrektorzy mogą regulować zastępcami dora nym kwestię następującąŚ mo na sobie zrobić...
mo e księgowa zrobić w ka dej szkole rozpoznanie, czy na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego mamy jeszcze ewentualne jakie braki, aby osiągnąć to minimalne
wynagrodzenie nauczycieli zapisane w rozporządzeniu. Je eli tak jest, to jeszcze dyrektorzy
szkół od pa dziernika do grudnia mają mo liwo ć regulowania tymi wynagrodzeniami i na
przykład przyznawania zastępstw dora nych nauczycielom tym, którzy ewentualnie, tak jak
mówię, mogliby – mówiąc kolokwialnie – dorobić do tego minimum zapisanego
w rozporządzeniu. A więc to jest tak, jak mówię, no, pani skarbnik, panie starosto, sygnał, który
powinni dyrektorzy tutaj otrzymać, aby tymi zastępstwami jeszcze regulować. Dziękuję
uprzejmie.
Radny Damian BiskupŚ Panie przewodniczący, nie dalej jak dwa zarządy temu organ
decydował o tym i pozwalał dyrektorowi zatrudnić osobę do szkoły zawodowej jako
nauczyciela, która nie miała wystarczających kompetencji i wtedy jest to w kompetencji
organu, je eli się to tylko przedstawi. Mo e, ja nie mówię... Być mo e pan nie miał z tym
styczno ci, bo to jest w szkole redniej, pan jest dyrektorem w szkole podstawowej, ale takie
co , no, po prostu mieli my. Wyra ali my dyrektorowi jako zarząd zgodę na zatrudnienie takiej
osoby. Oczywi cie, zgadzam się z panem w stu procentachŚ pan podpisuje jako dyrektor umowę
i zatrudnia. Jest pan pracodawcą, ale czasami nale y zatrudnienie niektórych nauczycieli...
zezwolenie na zatrudnienie w kompetencji organu.
Radny Robert ZoszakŚ Szanowni państwo, dzieje się to tylko wtedy, kiedy dyrektor nie ma
mo liwo ci zatrudnienia nauczyciela z kwalifikacjami, a jest takowa potrzeba, to czy organ
prowadzący ma taką kompetencję – nie wiem, je eli ja mam taką potrzebę, to jedynie
kompetentnym organem jest organ... przepraszam, nadzorujący, a więc kurator o wiaty. I wtedy
po uzyskaniu [problem z mikrofonem] kuratora... Wtedy po uzyskaniu odpowiedniej zgody
kuratora wtedy dyrektor równie musi zasięgnąć wiedzy miejscowego urzędu pracy, czy
takowy kto nie figuruje w systemie urzędu pracy z takimi kwalifikacjami. Na podstawie takiej
otrzymuje zgodę kuratora o wiaty. I to jest koniec, spuentowałem, a więc my lę, e dyskusja
jest wyczerpana. Dziękuję uprzejmie
Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
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Przy 18 głosach za, uchwała Nr 404 w sprawie zmiany uchwały bud etowej Powiatu
Sanockiego na 2021 rok (kwota 966.555,77 zł) została podjęta i stanowi zał. nr 25.
Wykaz imiennego głosowania radnych umieszczono jako pkt 17 załącznika do protokołu.
Ad. 24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2021 rok (kwota 63.840 zł) (druk 479).
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań brak.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 405 w sprawie zmiany uchwały bud etowej Powiatu
Sanockiego na 2021 rok (kwota 63.840 zł) została podjęta i stanowi zał. nr 26.
Wykaz imiennego głosowania radnych umieszczono jako pkt 18 załącznika do protokołu.
Ad. 25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2021 rok (kwota 75.003 zł) (druk 480).
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań brak.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 406 w sprawie zmiany uchwały bud etowej Powiatu
Sanockiego na 2021 rok (kwota 75.003 zł) została podjęta i stanowi zał. nr 27.
Wykaz imiennego głosowania radnych umieszczono jako pkt 19 załącznika do protokołu.
Ad. 26 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2021-2028 (druk 481).
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław LewickiŚ I o ile jest to konsekwencja podjętej
autopoprawki w poprzedniej uchwale, czy tylko to, pani skarbnik, czy co więcej?
Skarbnik źdyta Szałankiewicz: Szanowni państwo, Wieloletnia Prognoza Żinansowa została
zaktualizowana o wszystkie podjęte uchwały zarządu od ostatniej sesji i uchwały Rady. Tak e
wszystkie zmiany są naniesione na dzień dzisiejszy. M.in. ta uchwała wła nie, która by
zmieniała te 3 tys. I jeszcze taka informacjaŚ w § 2 została zaktualizowana kwotaŚ zimowe
utrzymanie dróg do kwoty 2.200, bo pan dyrektor PZD przedstawił informację, był po
przetargu, tote kwota została zaktualizowana i oczywi cie wykaz przedsięwzięć, bo to jest
najwa niejsze. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań brak.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie imienne.
Za w/w projektem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 2.
Przy 15 głosach za, uchwała Nr 407 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2021-2028 została podjęta i stanowi zał. nr 28.
Wykaz imiennego głosowania radnych umieszczono jako pkt 20 załącznika do protokołu.
Ad. 27 Interpelacje i zapytania radnych.
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Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Szanowni państwo, zanim przejdziemy do
punktu 27 – Interpelacje i zapytania radnych, jestem zobowiązany odczytać dwie informacje.
Pierwsza to jest Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Departamentu
Ochrony Zabytków. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach bud etu na
rok 2021, rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, udzielił Parafii
żreckokatolickiej pw. Soboru Przenaj więtszej Bogurodzicy i Proroka źliasza dotacji
w wysoko ci 60 tys. zł przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. Hłomcza, cerkiew
greckokatolicka pw. Soboru Przenaj więtszej Bogurodzicy i Proroka źliasza, ikonostas z XIX
w., konsekwencja... konserwacja ikon, złoconych detali snycerskich i struktury ikonostasu –
etap IX. Beneficjent o wiadczył, e całkowity koszt realizacji tego zadania wyniesie 128 tys.
685 zł 55 gr. Dofinansowanie jest realizowane w ramach Programu Ochrona zabytków.
Podpisała pani Michalina Romańska z powy szego ministerstwa. I druga informacja – i tutaj
miałbym pytanie przede wszystkim do pana radnego Ni nika, bo tutaj pan radny zaskar ał
projekty uchwał. Przyszło pismo – odpowied z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jest
to odpis postanowienia dotyczący skargi radnego pana Sebastiana Ni nika na uchwały podjęte
na sesji w dniu 29 marca 2021 r. oraz 7 kwietnia 2021 r. Łącznie to jest 13 uchwał. Sąd
postanowił odrzucić skargę do ka dej z podjętych uchwały. Ja tutaj mam te wszystkie...
Radny Sebastian Ni nik: Ja tylko mogę zdanie, panie przewodniczący, eby tego nie czytać
wszystkiego, bo to faktycznie szkoda czasu, kto będzie chciał, to się mo e zapoznać – e moja
skarga dotyczyła zorganizowania sesji, braku podstawy prawnej. Ale niestety Wojewódzki Sąd
Administracyjny podzielił tą sprawę na 13 oddzielnych spraw związanych z podejmowanymi
uchwałami i uznał, e nie miałem podstawy prawnej, tak, i e nie byłem osobą zainteresowaną
i nie dotyczyły mnie te uchwały, dlatego skargę odrzucił. A poniewa nie ma adnej procedury,
eby mówić o drodze legislacyjnej, którą wtedy podejmowali my, bo nie mieli my podstawy
prawnej do... chodzi o te sesje kopertowe – dlatego cię ko było prowadzić dalej spór, bo to do
ka dego z 13 spraw, która została podzielona... Dla mnie to było niezrozumiałe postępowanie
sądu i interpretacja, no ale to pozwoliło odrzucić te wszystkie skargi. Tak e my lę, e nie ma
sensu... Bo mo na to przeczytać, ale moja skarga i wniosek do w WSA nie dotyczyły tego, co
zostało odrzucone.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Dziękuję, panie radny, za konstruktywne
podej cie. Wszystkie doręczenie odpisów są w aktach, mo na sobie je sprawdzić. [żłos z sali
bez z mikrofonu, niezrozumiały] W związku z tym przechodzimy do punktu 27 – Interpelacje
i zapytania radnych. Bardzo proszę, pan radny Kawa.
Radny Marian Kawa: Panie starosto, pytałem, zdaje się, na ostatniej sesji – tak przynajmniej
mówił radny Biskup, e to wtedy, kiedy go nie było. Rzeczywi cie mówiłem o tym...
o wyliczance zadań, które mogą być ujęte w tym – jak to się nazywa? Polski Ład? No wła nie...
Panie starosto, byłaby pro ba, eby ewentualnie jednak dać radnym jaki materiał. Mo emy to
zorganizować jako piątka radnych czy tam szóstka, szybciutką nadzwyczajną sesję i wtedy
prosić o niezbędny wykaz, ale my lę, e jest szansa na to, eby my dostali ewentualnie te
opracowania, które są dzisiaj ju poczynione przez zarząd. My lę, e to dla wszystkich... (…)
Panie starosto, byłaby taka informacja nam niezbędna, dlatego e ró nego rodzaju, e tak
powiem, grupenfürerzy je d ą po Polsce, obiecują ró ne cuda. Czę ć ludzi mówi, e to są
przebierańcy. I eby nie zachodziło tutaj podejrzenie, e i po powiecie sanockim jacy tam
domokrą cy gdzie tam się szwędają i podają ró ne wielko ci, ró ne sumy i ró ne zadania,
które nie mają nic wspólnego z rzeczywisto cią. Dlatego byłoby pro ba, eby rzeczywi cie ten
materiał był w formie pisemnej i pewnie dla ka dego radnego, eby być mo e jedna
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z najbli szych sesji była nawet temu po więcona czy czę ć sesji, eby my ewentualnie
zobaczyli ten cały spis zadań, który jest który jest przed nami, bo być mo e trzeba by go te
było uzupełnić, czego przykładem był tak e chyba konieczno ć remontu mostu na Białą żórę,
który podnosił radny Ni nik, e tego zadania w ogóle w ogóle nie ma w zestawie tych zadań.
Stąd jest moja pro ba, bo je li nie to – i proszę tego nie traktować bynajmniej jako adnej
gro by, bo to nie o to chodzi, tylko pó niej byliby my w stanie, mówię, zebrać grupę radnych,
eby zawnioskować o nadzwyczajną sesję, poprzedzoną oczywi cie dostarczeniem nam
materiału w formie pisemnej. Dlatego my lę, e to proponowane przeze mnie rozwiązanie jest
lepsze.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Czyli ja rozumiem, e to pisemna forma?
Dobrze, eby to było, bo czasem tam rzeczywi cie poruszamy się gdzie ... Poszło w eter jakie
tam informacje, a eby nie było jaki przekłamań, dobrze by było, eby to była pisemna wersja.
Ja mam tutaj, bo pani naczelnik, ja chciałbym tylko zapytać w tym punkcie... Bo
uczestniczyłem w zebraniu w Srogowie żórnym i tam gmina ze rodków do dyspozycji sołectw
przeznaczyła uchwałą Rady żminy ju teraz rodki. Tutaj mieszkańcy zapytali mnie na
zebraniu, czy – mając obawy – czy nie ma zagro enia – ale to pytanie najpierw do zarządu –
czy tam nie ma zagro enia, aby my się nie... aby my do końca roku tego nie zdą yli i nie
uporali, w związku z tym eby nie przepadły rodki. To jest pierwsze pytanie. Natomiast
chciałbym zapytać panią naczelnik, czy my w najbli szym czasie pojedziemy do Srogowa
Dolnego, eby tam zrobić, to co zostało ustalone na komisji. To ja dziękuję, to są moje pytania.
Tak króciutko, pani naczelnik, króciutko.
Starosta Stanisław Chęć: Rozumiem... Bo pan przewodniczący pytał pani naczelnik, tak?
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Tak, pytałem najpierw pana... pana... To jest
pytanie do zarządu, czy rodki, które zostały przeznaczone, zostaną w tym roku, e tak powiem,
skonsumowane, przerobione i czy z naszej strony będzie adekwatna dotacja do tego zadania,
tak eby zamknąć zadanie na jakim sensownym odcinku? To jest jedno pytanie, ale to jest do
zarządu. Natomiast do pani naczelnikŚ czy zdą ymy w jak najkrótszym czasie w Srogowie
Dolnym dopiąć tych spraw własno ciowych, o których była mowa na komisji? To takie krótkie
pytanie do pani naczelnik.
Starosta Stanisław Chęć: Panie przewodniczący, no więc je li chodzi o te rodki na Srogowie,
no to tam dopiero gmina wiejska Sanok dopiero podjęła uchwałę, więc nie wiem, czy jeszcze
mamy tutaj... nie mamy jeszcze oficjalnej informacji, więc to je li do nas... [żłos z sali bez
mikrofonu] 60... 60 tys. Więc je li to do nas dotrze, więc podejmiemy wtedy działania.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Rozumiem, dobrze. Nie ma
porozumienia jeszcze. Nie ma. Stąd obawy, czy my zdą ymy do końca roku.

adnego

Starosta Stanisław Chęć: żmina wiejska Sanok dopiero podjęła taką uchwałę, więc... [żłos
z sali bez mikrofonu]
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Tak, panie... ale niech jeszcze... Bo pani
naczelnik się pieszy, jakby odpowiedziała tylko króciutko na moje pytanie. [żłos z sali bez
mikrofonu] Dobrze, bardzo proszę.
Radny Damian Biskup: No to wtedy na pewno Marian to wyprostuje. Tak e, panie
przewodniczący, Wysoka Rado, na spotkaniu tutaj z panem sołtysem przekazali my jedną rzecz
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bardzo istotnąŚ e my potrzebujemy, eby dogadać się do co do przekazania zapłaty, co tutaj
Rada Sołecka chce po prostu tym mieszkańcom, którzy chcą przekazać te działki, e musimy
mieć cało ć. I tutaj e my się zobowiązali na tej komisji, e – bo mo e dlatego pan pyta – e
razem z panem sołtysemś tu padło te pana nazwisko, przewodniczącego Komisji Transportu,
podjedziemy do jednej osoby w miejscowo ci Srogów, eby z nią porozmawiać, bo ona po
prostu nie chce, nie wyra a zgody na... nie jest zainteresowana w ogóle budową tego chodnika.
I teraz no, po prostu, no, musimy się udać. Ja liczę tu te na pana przewodniczącego obecnie,
e swoim autorytetem wpłynie na tą osobę i e z nią po prostu się dogadamy, eby ona te do
tego przystąpiła. Bo my lę, e to jest kluczowe, bo je eli my ju na wstępie się dowiemy, e
ona... no, po prostu ta osoba no, nie przeka e nam tej drogi, nie przeka e nam działki, no po
prostu będzie nam niezmiernie trudno zrealizować tą... Tylko o to mi chodziło, panie
przewodniczący. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: To, pani naczelnik, to w zasadzie jest
odpowied , tylko prosiliby my, eby z wydziału poszły takie działania, eby my... Bo my, jak
pojedziemy jako radni, będziemy operować fachowym językiem itd., ale to pani obecno ć jest
nieodzowna w tej sprawie i, no, eby stało się to jak najszybciej.
Naczelnik Wydziału żeodezji i żospodarki Nieruchomo ciami Bogusława Hniłka: Panie
przewodniczący, Wysoka Rado, ja ju wielokrotnie referowałam tą sprawę. Do podziału jest
10 działek osób fizycznych. Procedura jest taka sama jak przy... jak postępujemy z gminą
Sanok. eby te działki mogły być przekazane na rzecz powiatu, czy te tam padały
sformułowania, e przeka emy na rzecz... e te osoby przeka ą na rzecz gminy, potem na rzecz
powiatu, czyli de facto dwa kontrakty. Musi doj ć do wydzielenia... do podziału geodezyjnego
tych działek. Podziały geodezyjne nale y zatwierdzić, podział zatwierdza... Nie idzie to
specustawą drogową, więc musi zatwierdzić takowy podział gmina. Wójt gminy Sanok. Poza
zatwierdzeniu dopiero następuje wycena przez rzeczoznawcę majątkowego. Tak wygląda
proces nabycia. A ju wiadomo... 10… Tak jak mówięŚ 10 wniosków e my skierowali do...
więcej, bo tam jest chyba dwie współwłasno ci. To jedna osoba odpowiedziała pozytywnie,
4 odpowiedziały negatywnie, a pozostali się nie odezwali. A jeden zdecydowanie – to wiadomo
chyba państwu, kto – sprzeciwia się jakiemukolwiek przekazaniu czę ci działki pod budowę
chodnika.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Dziękuję, pani naczelnik. Ja proszę pana
starostę, by pozwolił w jak najszybszym czasie pani naczelnik dopiąć tą sprawę z tym jednym
wła cicielem, eby my mogli, powiedzmy mieć jaką ju wizję, jaką koncepcję tego chodnika.
Starosta Stanisław ChęćŚ Panie przewodniczący, ja cały czas pozwalam, ja nawet wspieram
panią naczelnik, eby ten temat wreszcie dopiąć.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Dziękuję, panie starosto. Ja mam tyle. (…)
Radny Sebastian Ni nikŚ Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja chciałem zapytać o trzy
kwestie. Pierwsza kwestia dotyczy wycięcia drzew na drodze w miejscowo ci Międzybrodzie,
bo od dłu szego czasu mieszkańcy się dopominają, poniewa gmina postawiła przy drodze wg
projektu lampy, ale niestety wokół jednej z nich albo dwóch rosną drzewa. I chodzi o ich
przycięcie, poniewa do ć mocno ograniczają wiatło z tych wiecących się lamp. No i powiem
szczerze, e to od dłu szego czasu dzwonimy. Prosiłem... Damianowi te informację
przedstawiałem. Ale to dzisiaj, niestety, ta sprawa nie została rozwiązana. No to trochę słabo.
To jest działka powiatowa, to jest pas drogowy, a... Tak, to jest droga powiatowa. Oczywi cie,
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za o wietlenie odpowiadają gminy. Ta lampa stoi i wieci, wszystko z nią jest w porządku,
tylko wokół są drzewa i fajnie by było je przyciąć. My lę, e to nie jest a taki problem, eby
wysłać kogo z piłką, nawet ręczną, to by sobie poradził. To jest pierwsza rzecz. Druga rzeczŚ
chciałbym zwrócić uwagę na stan słupków ochronnych tutaj nawet przy głównych ulicach
Sanoka. One są mocno ju podrdzewiałe, odrapane. My lę, e warto by było te na to zwrócić
uwagę i nie wiem, wysłać kogo z puszką farby, eby to odnowić, bo wygląda to do ć słabo,
albo wymienić, bo tak powiem szczerze, jak się spaceruje po Sanoku, to my lę, e to o nas le
wiadczy, e nie potrafimy o takie rzeczy... To są drobiazgi, ale to jest wizerunek, niestety. No
i trzecia sprawaŚ chciałbym zapytać, kiedy nastąpi wbicie łopaty w budowie hali w II liceum.
Bo tam jakby te wszystkie zabiegi i to wszystko się gdzie tam dzieje. Ale chciałbym się
dowiedzieć, kiedy ten proces jest zaplanowany, eby mógł się rozpocząć. [żłosy z sali bez
mikrofonu] Tak. Kolego radny, sytuacja jest taka, e my sobie mo emy artować z tego tematu,
ale mamy ju którą koncepcję, spotykamy się w terenie. A takich spotkań na przykład nie było
w momencie, gdy przekazywali my most miastu. Uwa am, e temat wa ny...
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Ale, panie radny, to są interpelacje, pytania...
Radny Sebastian Ni nikŚ My sobie robimy zdjęcia z koncepcjami do mediów itd., itd.
Planujemy tam do ć du ego kolosa, a cały czas się opieramy o koncepcję, czyli stwarzamy
tylko pozory.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Ale było spotkanie w tej sprawie, tej sali...
Radny Sebastian Ni nik: Ale to kolejne spotkanie... Wie pan, my my takie spotkanie odno nie
sali i koncepcji mieli w grudniu 2018 r. i teraz było kolejne, tylko e w terenie...
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Ja rozumiem, e będzie…
Radny Sebastian Ni nik Ja chciałbym o konkrety zapytać, tak, o konkrety chciałbym zapytać.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Panie starosto, bardzo proszę o odpowied . Pan
radny Strzy , pan członek zarządu, bardzo proszę.
Radny Krzyszof Strzy Ś Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja chciałem odpowied
panu Sebastianowi na jedno zadanych pytań. Je li chodzi o wycinkę drzew, to temat
w Międzybrodziu został zgłoszony do dyrektora PZD pana Wojciecha Naparły. Tylko trzeba
się uzbroić w cierpliwo ć, bo tego rodzaju czynno ci dokonuje się poza okresem lęgowym,
czyli okres lęgowy trwa od 1 marca do 15 pa dziernika, więc po tym okresie na pewno pan
dyrektor się tym zajmie. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Dziękuję. Czy kto jeszcze ma pytania? Pan
radny Szpara, bardzo proszę.
Radny Marek Szpara: Ja mam dwa pytania, je li mogę. Pan starosta w swoim sprawozdaniu
powiedział, e jedna rzecz Powiatowego Zarządu Dróg będzie przekazana, działka 20-arowa,
czy została przekazana 20-arowa działka w Strachocinie. Co tam powiatowy zarząd będzie
urządzał na tej działce? To wobec tego drugie pytanieŚ czy państwo... jako tam niepokoi mnie
ta mobilno ć bardzo i tak się zastanawiam nad tą mobilno cią do tego stopnia, e nie
głosowałem. Chętnie bym został po sesji, tak jak proponuje tu pan radny Marian Kawa, bo
czasu mam. Ale mam pytanie takieŚ co... czy państwo przewidujecie udział zarządców dróg
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w tym gremium, które będzie obradowało na rzecz tej mobilno ci? Zarządców... zarządcy kolei,
Zarządcy firm transportowych – bo wszystkie te firmy, ci zarządcy mają jaką swoją strategię,
prawda? I to jest strategia długofalowa. Zmiana tej strategii przez samorząd wydaje mi się, e
jest niemo liwa. Znaczy, nie bardzo rozumiem, co tym dokumentem zechcieliby my osiągnąć
bez udziału tych ludzi, którzy de facto ju mają jakie koncepcje dalekosię ne czy
krótkoterminowe. I je eli oni nie będą zaproszeni do tych rozmów, nie będą brali udziału w tych
rozmowach, w zasadzie ten dokument dla mnie będzie, no, nie chcę powiedzieć, e
bezwarto ciowy, ale mało jaki realny do zastosowania.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Dziękuję, panie radny. Jeste my w punkcie –
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Sebastian Ni nikŚ Ja chciałbym dopytać jeszcze, panie przewodniczący, odno nie tego
okresu lęgowego. Czy tam są zidentyfikowane jakie gniazda? Z czego to w ogóle wynika? Bo
na bie ąco są wydawane w gminach zgody na wycinki, przecinki. Ja rozumiem, e tam został
jaki ptak, jest gniazdo itd. Ja nie wiem, czy w ogóle państwo widzieli cie te kikuty, które tam
sterczą i zasłaniają. Ja nie słyszałem o takich przepisach, e jaki okres lęgowy ma wpływ na
przycinkę drzew, poniewa jak prze ledzicie – je eli państwo by cie pracowali w urzędach –
urzędy wydają takie zgody, nawet na wycinkę, je eli zagra a bezpieczeństwu itd. Przecie nikt
przy zdrowych zmysłach nie czekał wówczas, bo to jest poprawa bezpieczeństwa, zauwa cie,
bo to jest droga. Tam nie powinny się znajdować okresy lęgowe. Nie wiem, skąd to pan
wymy lił, jaka jest podstawa tego i jak to się ma do przepisów, którymi mogą i funkcjonują w
samorządach, które wydają w tym okresie, który pan wspomniał – od marca do – pa dziernika
– te zgody na wycinki drzew. Tak e kompletnie nie wiem, skąd to się wzięło.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Pan radny chce odpowiedzieć na bie ąco,
bardzo proszę.
Radny Krzysztof Strzy Ś Bierze się to z rozporządzenia ministra z 7 pa dziernika 2014 r., tu
odsyłam. Je eli są względy bezpieczeństwa, oczywi cie, nale y to uwzględnić i... Ale takie
zasady przyjął pan dyrektor przy często, co roku w zasadzie tak... tego rodzaju tematy,
problemy pojawiają się. Pan dyrektor zawsze powtarza, e w okresie od 15 pa dziernika do
końca lutego PZD zajmuje się tym tematem. Je eli są względy bezpieczeństwa, to jak
najbardziej, panie Sebastianie, równie uwa am, e bezpieczeństwo publiczne jest w tym
momencie wa niejsze. Dziękuję.
Radna Marta MyćkaŚ Pytanie dotyczy obszaru dróg. No, nie ma pana dyrektora Wojciecha
Naparły, no ale protokół z sesji będzie, my lę, e uzyskamy tutaj jaką komunikację.
Transportu, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, zadałam panu dyrektorowi
pytanie odno nie remontów poboczy, remontów chodników – w jakim okresie to się odbywa?
Mo e nie tyle remontów... W jakim okresie on robi taki przegląd tych dróg, aby ocenić wła nie
stan sytuacyjny. No, oczywi cie pan dyrektor mi odpowiedział, e jest to na jesieni, czyli to
jest ten tera niejszy czas. Ale dzisiaj chciałam jeszcze kontynuować ten temat, bo... bo te w
międzyczasie pojawiają się te pytania mieszkańców czy te radnych gminy te i w innym
zakresie, eby... Chciałbym uzyskać informacje, jaki zakres tych działań jest przewidywany
w najbli szym czasie, czyli je eli nastąpi przegląd tych dróg i jaki zakres działań, które będą
realizowane jeszcze w tym roku, eby... w celu poprawy... poprawy wła nie tych poboczy.
A dlaczego? Poniewa nawet przykładem jest taka droga Okulickiego, bo sama osobi cie po
niej je d ę, gdzie są bardzo du e ró nice pomiędzy poziomem drogi a poboczem i zdarza się –
jak jest szersza droga, to oczywi cie mniejszy jest problem, natomiast jak jest wę sza droga, to
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jest naprawdę problem. Chciałabym wła nie uzyskać taką informację od pana dyrektora.
A jeszcze korzystając, e jestem przy głosie – być mo e to dotyczy drugiego, następnego
punktu, to te w imieniu swoim, jak i w imieniu mojej kole anki radnej Jolanty Skoczołek, te
składamy – zobligowani przez mieszkańców, m.in. mieszkańców Niebieszczan – o to, aby
pobocze, które jest przy drodze powiatowej bezpo rednio przy cmentarzu w Niebieszczanach,
eby, no, przed więtem zmarłych mogło być poprawione z uwagi na to, e... e tam bardzo
du o samochodów parkuje i zdewastują… zdewastują to pobocze, które w tej chwili ju jest
w bardzo złym stanie. Bardzo dziękuję.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Dziękuję. Tu nie chciałbym odpowiadać za
pana dyrektora, no ale chciałem z troską tak te tutaj pociągnąć ten głos pani radnej. No,
Powiatowy Zarząd Dróg z bie ących rodków, które posiada na taką swą działalno ć, no, ma
skromne... skromne rodki. Tu ja apelowałbym, eby wła nie zarząd znalazł dodatkowe,
poniewa jeste my – zapytałem dzisiaj wła nie – jeste my tu przed rozstrzygnięciem zadań
na rejony zimowego utrzymania dróg. Przewiduje się, e te rodki będą potrzebne du o du o
większe ni w latach poprzednich w związku z inflacją, z wysokimi cenami paliwa. I tutaj nie
tylko na wszystkich drogach są potrzebne uzupełnienia pobocza, ale to są ju du e pieniądze.
Ja przypomnę tylko, e na drodze powiatowej Sanok-Dobra na początku naszej kadencji
uzupełniono pobocze, bo tam był naprawdę katastrofalny stan, to 5 km pobocza było to 250
tys. Teraz [wyraz niezrozumiały] o wiele więcej, a wielu sołtysów wła nie taki problem
zgłasza. Więc tutaj prosiłbym zarząd, aby zwiększył rodki i poszukał jakich pieniędzy na ten
cel dla Powiatowego Zarządu Dróg. [Chwilowe wyłączenie się mikrofonu] ...w punkcie –
Interpelacje i zapytania radnych. Czy są jeszcze interpelacje lub zapytania? Nie widzę.
Zamykam ten punkt. [żłosy z saliŚ Jest, jest] A, jeszcze pan radny Szpara, przepraszam.
Radny Marek SzparaŚ Nie wiem, czy jest szansa na odpowied na moje pytanie, czy to jest
problem?
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Czyli pan radny czeka na odpowied , tak?
Panie starosto, będzie odpowied ? [żłosy z sali bez mikrofonu] Nie no, pan starosta się
wypowie ewentualnie, czy...
Starosta Stanisław Chęć: Więc tak... No dobrze, dobrze, spokojnie, ju ... Panie
przewodniczący, tutaj, no, pozapisywałem, więc odpowiem. Najpierw odpowiem panu
radnemu Sebastianowi Ni nikowi odno nie wbicia łopaty tutaj przy... przy II LO. Więc... i pan
tam wspomniał o koncepcjach jakich tam w 18-tym roku. Nie wiem, co tam było w 18-tym
roku, ale my my tutaj.. [żłos z sali bez mikrofonu] No ale... ale w 18-tym roku jeszcze tutaj...
Kadencja się zaczynała w 19-tym, więc nie wiem... Pan powiedział datę w 18-tym roku, więc
nie wiem, co tam było.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Panie radny, ale niech starosta odpowie, no.
Niech starosta odpowie.
Starosta Stanisław ChęćŚ Nie było... W grudniu na pewno takiego spotkania nie było
i o koncepcjach e my jeszcze nie rozmawiali. Dyrektor... dyrektor drugiego ogólniaka
zasugerował, e ma jaką tam przymiary... Ma jakie tam propozycje w koncepcji i to się gdzie
tam w 20-tym, w 19-tym roku te rozmowy rozpoczęły. Teraz przez ten czas przygotowali my
tą koncepcję, którą teraz analizujemy, więc mo e... My lę, e tam mógł ka dy skorzystać, bo
wszyscy radni zostali poinformowani, e takie spotkanie na Placu Harcerskim jest
przygotowane, więc mo na było uczestniczyć w tym spotkaniu i dowiedzieć się o szczegółach.
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Natomiast to jest koncepcja, my lę e do przyjęcia i my lę, e trzeba będzie kontynuować
działania, eby doprowadzić przynajmniej do tego pierwszego etapu, jakim jest przejęcie
działki ze strony miasta i pó niej przystąpić do realizacji tego zadania. Je li chodzi o działkę
w Strachocinie, to jest działka – to jest, z tego co ja kojarzę, bo tam nie padły te numery – to
jest droga. To jest ta droga, to jest łącznik, który łączy dwie drogi powiatowe. Przejęli my od
gminy Sanok. Temat kolejny: pani Marta pyta – to zadanie związane z PZD, no to odpowie
dyrektor. Natomiast sprawy dotyczące drogi w Niebieszczanach i chodnika – no to, szanowni
państwo, tutaj te ju w moim sprawozdaniu była informacja. Teraz ju mamy taką decyzję
nawet nieco szerszą jak w sprawozdaniu. Zło yli my 3 wnioski na 14 zadań „bezpiecznych
przej ć”. Wszystkie zostały przyjęte. Procedujemy po kolei ka de z tych zadań, więc to są
drogi... to są chodniki o długo ci chodnika do 200 m, pod wietlane przej cie dla pieszych,
zabezpieczone te . Tak e w sumie wybudujemy około 3 km chodnika o szeroko ci 2 m. Kwota
przekracza nieco 3 mln zł, dofinansowanie będzie na poziomie 2.200-2.300, 2 mln 300 tys.
Więc to jest… w trakcie uruchomili my procedury tutaj związane z przygotowaniem
dokumentacji. Tak e... i to są wła nie w Niebieszczanach, w Prusieku, na Okulickiego
w Sanoku dwa przej cia, na Konopnickiej jedno, na Stró owskiej, na Słowackiego, w Tyrawie
Wołoskiej, i w Srogowie i tak po kolei te przej cia... te miejsca, gdzie taki zespół e my
powołali, który przejechał wszystkie drogi Powiatu Sanockiego wytypował – bo tam te trzeba
było jeszcze wskazać i tam te posiłkowali my się takim załącznikiem od komendanta
powiatowej Policji: czy są zdarzenia, czy są kolizje – to te miał wpływ, więc tutaj zostały
wytypowane 14; w pierwszym etapie 9 takich przej ć, w drugim etapie 5 i to wszystko nam
teraz ju zostało zatwierdzone, więc będziemy to zadanie realizować w przeciągu roku, czyli
12 miesięcy od daty... czyli gdzie tam do końca, no, do jesieni przyszłego roku. Pó niej
będziemy te zadania te kontynuować, wydłu ać, bo tam te w Niebieszczanach projektujemy
na cało ci, więc to pó niej będziemy to zadanie kontynuować. To jest w zasadzie, od tego
zaczniemy i pó niej będziemy kontynuować, to zadanie, tak. Dziękuję.
Radny Sebastian Ni nikŚ Ja w dwóch kwestiach. Po pierwsze, dlatego dzisiaj zadaje pytanie
odno nie hali przy II liceum, bo podobnie jak nie był pan u nas na Komisji O wiaty, tak nie
widziałem pana te na komisji która odbywała się w plenerze. Nie był pan obecny.
Przepraszam, panie przewodniczący, panu staro cie w momencie, gdy był przy tym swoim
kierunku, pan nie przerywał, tak e prosiłbym o równe traktowanie i te o pozwolenie
wytłumaczenia się i dlaczego dzisiaj zadaję te pytania. A pana starosty nie było na tym
spotkaniu Ja natomiast, niestety, tak się nieszczę liwie dla mnie zło yło, przebywałem
wówczas na urlopie chorobowym i nie mogłem uczestniczyć w tym spotkaniu, a pewnie bym
chętnie uczestniczył. Ale dzisiaj oczekiwałem, e być mo e pan troszeczkę wyja ni, bo pana
te nie było na spotkaniu, mnie nie było, a sesja, uwa am, e jest takim miejscem do tego, eby
mo na było podpytać, ale tak jak przypuszczałem, niewiele się dowiedziałem więcej.
I chciałbym jeszcze poprosić, panie przewodniczący, jakby pan mógł panu staro cie zwrócić
uwagę, eby odpowiedział na pytanie o kwestię tego planu mobilno ci, o którą pytał radny
Szpara, bo niestety nie odniósł się do tego pytania, a kolega je zadał. Dziękuję bardzo.
Radny Damian Biskup: Ja tylko mo e uzupełnienie odpowied starosty tutaj odno nie tego
spotkania przy sali, w imieniu zarządu, oczywi cie. Więc odbyło się to spotkanie ze względu
na takie w zasadzie trzy istotne sprawy. Pierwsza sprawa dotyczyła kwestii, e aby według
koncepcji, którą mamy przygotowaną, wybudować ten wymiar sali w tym miejscu,
potrzebujemy od gminy miasta Sanoka przejąć czę ć działek. Nie jest to du y areał, no ale
potrzebujemy, eby on był w naszej gestii, bo chcemy starać się o rodki. Druga sprawa. druga
sprawa jest taka, e była tam z nami te rada dzielnicy, przedstawiciele rady dzielnicy, którzy
wyra ali głębokie obawy, głębokie... e po tamtej stronie góry jest osuwisko, które mo e się
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odsunąć itd. Nasi pracownicy, pracownicy te miasta, którzy tam byli, znaczy radni miasta, no,
stwierdzili, e jest taki dokument, gmina miasta Sanoka kiedy go opracowała i po tej stronie
miasta nie ma czynnego osuwiska – zaznaczam: nie ma czynnego osuwiska – no a pan architekt
będący na miejscu stwierdził, e to co ma w planie, czyli zabezpieczenie tej masy ziemi, która
będzie wybierana, wystarczająco zabezpieczy ten teren, eby to osuwisko nie powstało.
Następna rzecz, którą e my musieli tam jeszcze uzgodnić na miejscu, dotyczyła kwestii
komunikacyjnych, poniewa , jak wszyscy wiemy, od drogi... od ulicy Ko ciuszki za
pomnikiem tam jest takie przej cie alejkami, a jak się okazało, to przej cie ju zarosło, tam go
nie ma, a ten dodatkowy plac, który my tam wygospodarujemy za salą, no, będzie mógł słu yć
mieszkańcom na swobodne przemieszczanie się, nazwijmy to, takim skrótem za pocztą.
Kwestia następna, którą e my tam te dyskutowali, była kwestia przebudowy Placu
Harcerskiego, a dokładnie tego, co jest za Placem Harcerskim ju w żórze Parkowej, poniewa
tam powstanie specjalne wej cie, specjalny plac który będzie mógł słu yć i... Bo jak teraz
doskonale wiemy, Plac Harcerski jest tak skonstruowany, e ma scenę, a tak naprawdę nie ma
zaplecza. I tutaj architekci wpadli na taki pomysł, e za tym placem, za tą sceną, która jest na
Placu Harcerskim, będzie taki plac, który razŚ będzie słu ył do wchodzenia, swobodnego
przemieszczania się, grupowania się przed tą salą gimnastyczną, a dwaŚ mo e te słu yć jako
takie zaplecze wła nie dla tej sceny. I to w zasadzie, te kwestie wszystkie były tam poruszane.
Nie była natomiast poruszana kwestia, panie starosto, czy my chcemy wykupić te działki, czy
my chcemy się zamienić. Owszem, dyskutowali my o tym, ale bardziej nam zale ało na tym,
eby radnym miasta Sanoka bezpo rednio przekazać to, my chcemy i co zamiarujemy na
przyszło ć zrobić. To jest tak jakby dla mnie oczywiste, e no po prostu, skoro ju mamy tą
koncepcję, mamy za nią zapłacone, no to po prostu będziemy gdzie w ramach Polskiego Ładu
starali się uzyskać dofinansowanie na ten cel. Mo e te czę ciowo odpowiem na pytanie pana
Szpary. Ja powiem szczerzeŚ te mi tego brakowało, bo w tym porozumieniu nie ma zarządców
dróg itd., nie są wymienieni taksatywnie, e to trzeba z nimi rozmawiać. No ale my lę, e
organ prowadzący – czytaj: gmina miasta Sanoka no, nie jest z kosmosu i e na pewno na
ka dym etapie będzie o to pytał. Aczkolwiek ma pan całkowitą rację – je eli zarządca drogi ma
pomysł na swoją drogę, to bardzo cię ko będzie cokolwiek zmienić. Ju nie mówię o kolejach,
ale na szczę cie chyba o koleje nie mamy co się martwić, bo tutaj chyba pomysłu na to nie ma,
co... czego do wiadczamy. Bo... no jest, no, naprawdę, no tutaj jakby nie to działania tutaj
społecznikówŚ Jurka, Igora, no nas tutaj te radnych, no to no pewnie tej kolei by ju tu dawno
nie było. Aczkolwiek... aczkolwiek te nale y pytać o to i tutaj jak najbardziej pana pytania są
zasadne, ale przekierowałbym tutaj te wszystkie pytania do pana naczelnika Deca, który jest,
eby sobie to skrupulatnie zapisał i eby nam odpowiedział, jak ta sprawa wygląda, czy to tak
będzie, czy tak nie będzie. Dziękuję.
Radny Marek SzparaŚ Nie chciałbym, broń Bo e, być posądzony o jaką zło liwo ć w tym
pytaniu, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, e niejednokrotnie w jednej sprawie dostajemy dwa
ró ne dokumenty, które diametralnie się ró nią. I je eli państwo do tego spotkania nie
zaprosicie zarządców dróg, kolei, tudzie firm transportowych ró nego rodzaju, to ten
dokument nie ma szansy zaistnieć w formie praktycznej. A tworzenie kolejnych koncepcji, no,
wydaje mi się, nie ma sensu, bo tych koncepcji na przestrzeni lat natworzyli my tyle, e one
gdzie tam sobie le ą na półkach i pomysłu na realizację nie ma. Więc je eli rzeczywi cie ta
mobilno ć ma nastąpić, co jest wa ną rzeczą, i ona powinna nastąpić na terenie całego terenu
Bieszczad – czyli trzeba uwzględnić kolejne samorządy – to trzeba równie zapytać jednostki
organizacyjne, które tworzą tą mobilno ć, o to, co one zaprogramowały i co one zamierzają
zrealizować. I dopiero przyjąć tą koncepcję ostateczną.
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Wiceprzewodniczący Rady Stanisław LewickiŚ Dziękuję. Przypominam, e jeste my
w punkcie - Interpelacje i zapytania i prosiłbym, aby nie łamać tej konwencjiŚ tylko pytanie lub
interpelacja, na takiej zasadzie, e mo e być odpowied teraz, ale eby nie było jakiej zbędnej
polemiki dodatkowej. Czy to jeszcze ma jakie zapytanie lub... Proszę, pan radny Kawa.
Radny Marian Kawa: Sprawdziłem przed chwileczką wykaz miejsc Natura 2000. Panie radny
Strzy , zdaje się, e nie ma tego drzewa na wykazie tych ogólnopolskich tutaj siedlisk
chronionych, tego drzewa z Międzybrodzia. Bo być mo e udałoby się to jednak przyspieszyć.
Radny Krzysztof Strzy : Panie radny, jeszcze raz się powtórzę. Dokument, na który się
powołałem z 2013 roku... Bo czym innym jest ochrona gatunkowa, która obejmuje cały rok
dla poszczególnych gatunków ptaków, a czym innym jest Natura 2000. Jest to inna forma
ochrony przyrody. Odsyłam do literatury, to proszę doczytać. Je eli chodzi o okres lęgowy,
o którym mówiłem, to jest to powszechnie uznany okres lęgowy. Nie jest to stricte okre lony,
bo dla poszczególnych gatunków ptaków lęgi mają inne terminy i okresy. Na przykład wróbel
ma wczesna wiosna: luty-marzec. Orlik, powiedzmy, w okresie pó niejszym, ale jest to
powszechnie uznany okres tzw. lęgowy w oparciu o to zarządzenie. I pan dyrektor PZD stosuje
ten okres ochronny i bardzo dobrze. Ale powiedziałem wcze niej, e je eli to wią e się
z bezpieczeństwem publicznym, to jak najbardziej uwa am, e takie drzewa powinny być
usunięte. I to tyle na ten temat. Nie będę się ju czwarty raz powtarzał, panie przewodniczący.
Dziękuję.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Dobrze. Szanowni państwo, panie i panowie
radni, słuchają nas nasi wyborcy, internauci, więc wa my tutaj słowa, nie róbmy z tego groteski.
Jeste my w punkcie – Interpelacje i zapytania radnych. Czy są jeszcze takowe? Nie widzę, więc
zamykam ten punkt.
Ad. 28 Wnioski i oświadczenia.
Radny Damian Biskup: Panie przewodniczący, koledzy, kole anki radni, ja chciałem z takim
wnioskiem do prezydium Rady. Szkoda, e został pan tylko sam, a raczej e jest pan tylko sam.
Panie przewodniczący, proszę bardzo jako radny, aby prezydium Rady zebrało się we własnym
gronie i przedyskutowało nasze formy spotkań na komisjach, spotkań na radach. W zasadzie
tylko te dwie państwa dotyczą. Chodzi mi głównie o obecno ci. Dlaczego chodzi mi
o obecno ci? Poniewa zdarza się od czasu do czasu, e my przychodzimy na komisje, jeste my
na tych komisjach, pracownicy starostwa są na tych komisjach i nie mo emy na przykład zebrać
kworum, bo kto nie przyszedł, bo kto , nie wiem, no mówił, e będzie... Ja rozumiem, e
ustawa wszystko... nasz regulamin te przewiduje, e mo emy się zwalniać itd., ale niemniej
jednak mo e prezydium Rady w oparciu o istniejący ju regulamin dopracuje pewne, nazwijmy
to, schematy, bo na przykład – tu pan starosta dzisiaj, te e my o tym na zarządzie rozmawiali
– mamy wykupiony program do obsługi zdalnej i na przykład same komisje mogłyby się na
przykład odbywać trybie hybrydowym. Kto przyjdzie na miejsce, przyjdzie na miejsce. Kto nie
mo e dojechać w jakikolwiek sposób, ale ma na przykład czas, eby być w danym miejscu i się
po prostu połączyć, i być z nami – eby w tym uczestniczył. Chodzi mi głównie o takie proste
rzeczy, e my anga ujemy dzisiaj na komisjach... Z jednej strony chcemy, eby było jak
najwięcej pracowników merytorycznych i eby oni byli, i eby nam odpowiadali na te pytania,
a pó niej dochodzi do takich absurdów, e no, komisja w zasadzie nie mo e się odbyć, bo nie
ma kworum. No i to w zasadzie jest z mojej strony taka uwaga i no, te bym prosił wła nie
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zwrócić na to, na obecno ci radnych, bo my jednak, no, dostajemy, e tak powiem, diety za to
i poszanujmy te po prostu innych. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: No có , ja dziękuję panu radnemu za ten głos.
No, tutaj, my lę, e słucha nas pan przewodniczący. My lę, e podejmie pewne działania.
Rozumiem. Natomiast oczywi cie, no tutaj to ciało, jakim jest prezydium Rady inicjuje
porządek obrad i spotyka się... Chciałbym, eby tak było, no... Bardzo proszę, jeszcze w tym
punkcie – Wnioski i o wiadczenia.
Radny Sebastian Ni nik: Wniosek chciałem zło yć, eby my w trybie pilnym jednak pochylili
się i eby się państwo jako prezydium przypilnowali. No, cały czas nie mamy
przewodniczącego Komisji Zdrowia. Uwa am, e to, niestety, powinni cie państwo
przypilnować i przewodniczący musi być wybrany. Tak stanowi nasz statut. My mamy Komisję
Zdrowia, której nie przewodniczy, niestety, przewodniczący.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Dziękuję, panie radny. Rozumiem, e pan tutaj
zgłasza swój akces? [żłosy z sali bez mikrofonu, niezrozumiałe] Rozumiem, ale nie mamy...
nie mamy chętnego, więc tutaj pan pewnie by poprowadził to dobrze.
Radny Sebastian Ni nik: Ale, panie przewodniczący, nie chodzi o chętnego. No, w ogóle nawet
nie pochylili my się od kilkunastu miesięcy nad tym problemem. Udajemy... Jest to wa ne, co
wcze niej powiedziałem. Państwo mnie odesłali cie do tej czę ci sesji. No niestety, trwają
spory, tak jak tu kolega Marian Kawa słusznie zauwa ył, w Polsce jest protest medyków itd.
Mówimy o sesji, nie mamy przewodniczącego komisji. Ja my lę, e w poprzedniej kadencji
bardzo sprawnie działała Komisja Zdrowia i ona jest nam niezbędna. I w tym wypadku te
powinni my podejmować działania i przypilnować przewodniczącego Rady, eby... od tych
kilku miesięcy czekamy na sesję w sprawie szpitala. Ona się nie odbywa. My lę, e to te tą
istotne kwestie i to ju nie chodzi w formie artów, bo radnych jest w obecnej formie 21, czę ć
nie pełni adnej funkcji. My lę. e trzeba to, ten problem rozwiązać i tyle.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Dziękuję panie radny. To jest bardzo cenny
wniosek. Te bym prosił, eby tutaj jak najszybciej spotkała się grupa koalicyjna i w tej sprawie
jakie swoje wnioski... Bardzo proszę, pan radny Biskup.
Radny Damian Biskup: Panie przewodniczący, to ja pójdę jeszcze z jednym wnioskiem. Skoro
tak literalnie czytamy nasze przepisy, które regulują, kto ma być w jakiej komisji, zatem ja te
oczekuję, e wszystkie kluby będą reprezentowane w Komisji Rewizyjnej. Czekamy na
następną sesję, na zgłoszenie z klubów, z których nie ma członków w Komisji Rewizyjnej.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Tak, znaczy, to w sumie to o czym pan mówi,
panie radny, ale mo e... Proszę. Bardzo zdrowe, jest wtedy kiedy wszyscy są, wszystkie ciała
są rady są reprezentowane w Komisji Rewizyjnej, bo wtedy tam następują po prostu wymiana
zdań i to jest wtedy zdrowe dla rady. Natomiast tak, je li chodzi o przewodniczącego Komisji
Zdrowia, no tutaj na ten temat toczy się dyskusja, ale na razie jako tak ugrzęzło. Nie ma
chętnego, nikt się nie zgłasza. [żłos z sali bez mikrofonu, niezrozumiały] Nie, to... to chyba nie
jest wymóg, ale... [żłos z sali bez mikrofonu, niezrozumiały] Panie starosto, trzeba
rzeczywi cie nad tym tematem się pochylić, bo przewodniczący komisji jest nam potrzebny,
wa na komisja. Najwa niejsza.
[żłosy radnych z sali bez mikrofonu]
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Starosta Stanisław ChęćŚ Tak jest, przychylam się do tego wniosku. oczywi cie. Natomiast je li
chodzi o Radę Społeczną, tam nie potrzeba, tam jest bardzo du o członków. W zasadzie było
wybrane maksymalnie 15 osób mogło być i... No, teraz jest 14. Mo na uzupełniać, ale ju to
nie ma takiego ju takiego wymogu. [żłosy z sali bez mikrofonu, niezrozumiałe]
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Pan starosta. Ale prosiłbym do mikrofonu. Pan
starosta, tak? Nie, tyle, tak? Jeste my w punkcie... Ja rozumiem, e Biuro Rady tam dokładnie
zanotowało te wnioski, bo to są bardzo istotne sprawy. Jeste my w punkcie – Wnioski
i o wiadczenia. Czy są... [żłosy z sali bez mikrofonu, niezrozumiałe] No to to jest wniosek,
prawda? Ale to padł wniosek w tym punkcie Interpelacje i zapytania. To jest słowna
interpelacja. Panie starosto, będzie odpowied na pi mie? Ja bym prosił radnych, bo to się nie
nagrywa, a pó niej będzie problem z protokołem. Tak e bardzo proszę, panie radny, proszę
powtórzyć wniosek.
Radny Marian KawaŚ Znaczy, był mój wniosek, eby ewentualnie dostarczyć nam w przeciągu
tam tygodnia czy dwóch wykaz inwestycji proponowanych do uwzględnienia przez – jak się to
nazywało?
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Polski Ład.
Radny Marian Kawa: A no, bo jak nie, to ewentualnie zorganizujemy po prostu sesję
nadzwyczajną, bo to dla nas... i wtedy za ądamy po prostu w formie pisemnej odpowiednio
przed... z wyprzedzeniem czasowym. Dlatego proszę o uwzględnienie tego wniosku. To nie
jest na zasadzie zło liwo ci, panie starosto.
Starosta Stanisław ChęćŚ Nie ma sprawy. Panie przewodniczący, szanowni radni, nic nie
ukrywamy. Je li ju mogę... ju mogę mówić, bo znaczy – nic się nie zmieniło do tego, co my
mówili na poprzedniej sesji, tam, gdzie my uchwalali i mówili na ten temat, eby o tych trzech
zadaniach, które zgłaszamy i w zakresie... Więc to się nic nie zmieniło, więc mogę... mo emy
powtarzać, ale to było ju wcze niej powiedziane.
Radny Sebastian Ni nikŚ Ale prosił pan radny na pisemny, pisemny, panie starosto.
Starosta Stanisław Chęć: Jest wniosek, to damy. aden problem, nie? Dzisiaj jeste my w tym
momencie gotowi, więc nawet nie trzeba będzie czekać dwa tygodnie. Natomiast je li ju
mówimy o inwestycjach, to jeszcze przypomnę, e zło yli my wła nie do Rządowego
Żunduszu Rozwoju Dróg trzy wnioski. To jest ulica Mickiewicza – warto ć tam szacowana
ponad 4 mln zł – było w sprawozdaniu, ale no tutaj widzę, e trzeba przypominać tak samo, bo
się domagają...
Radny Sebastian Ni nikŚ Panie starosto, nie trzeba przypominać, to było o Polski Ład pytanie.
Starosta Stanisław ChęćŚ Droga na Zału jest zło onaŚ i do Polskiego Ładu jest zło ona, i do
Żunduszu Rozwoju Dróg jest zło ona, eby czasem gdzie nie przepadła. Więc w tych ró nych
miejscach mamy, do tych funduszy poskładali my wnioski, tak e... I droga Tarnawa-Kalnica
te jest zło ona i tu, i tu. Więc, szanowni państwo, realizujemy w tym... mogę jeszcze
powiedzieć, e w tym momencie realizujemy cztery zadania na łączną warto ć około 20 mln
zł, je li chodzi o same drogi, więc... Akurat realizujemy zadanie na Czerte u i Kostarowcach,
droga na Liszną w Sanoku i droga Jaćmierz w Jaćmierzu i Zarszynie. Turze Pole-Zarszyn i most
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w Zarszynie. Więc – w Strachocinie akurat nic nie robimy w tym momencie, natomiast... To są
te cztery zadania bie ące, natomiast ju mamy te – to co mówiłem o bezpiecznych przej ciach
– to jest ponad 3 mln zł na bezpieczne przej cia, ale tak e mamy tak z powodziówek z ubiegłego
roku mamy taką promesę, którą te teraz tworzona jest tam dokumentacja i to procedowane jest
z Urzędem Wojewódzkim. Tam jest kwota – to co my podawali na wiosnę – 2 mln 700, droga
Dobra-Mrzygłód.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Panie starosto, słowo jest ulotne...
Starosta Stanisław ChęćŚ Nic nie ukrywamy, wszystko to jest... Jedne są w realizacji, drugie są
w przygotowaniu, jedne są tutaj te zgłoszone wnioski...
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Panie starosto...
Starosta Stanisław ChęćŚ I koncepcja na halę przy II ogólniaku te jest realizowana.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Ale, panie starosto, słowo jest ulotne, prosimy
o przygotowanie na pi mie, będzie tutaj to czytelne. Panie radny Kawa, czy co jeszcze?
Radny Marian KawaŚ Panie starosto, mówił pan o – i chyba się nie przesłyszałem – o zbiorze
tych inwestycji, które mogą być do realizowania z tych pieniędzy na warto ć około, je li dobrze
pamiętam, 170 mln. O dziesiątkach mostów itd. Potrzebnych i niezbędnych. Więc dwie czy
trzy inwestycje, ja rozumiem. Zróbmy tak, prosimy o te materiały uwzględniające rzeczywi cie
do 2000... do czasu... Będą one programowane z pieniędzy unijnych i realizowane z pieniędzy
unijnych z wykazem i z proponowanym przez was kosztorysem, eby my wiedzieli
rzeczywi cie, co w tej kwocie 170 chyba mln zł jest. Je li mówiłem o tych ró nych
komiwoja erach je d ących tam po Polsce, to pamiętam, e na tablicach było 770 miliardów,
a więc trudno by było, eby my tylko uszczknęli, e tak powiem, nie kawałek jakiego torta,
tylko wręcz... [żłos z sali niezrozumiały] No. Więc... [żłos z sali niezrozumiały] Jasne...
jasne... Więc dlatego, panie starosto, w pełni się z panem zgadzam, e rzeczywi cie tu kwota
dwóch, pięciu milionów nie są to kwoty du e, bo to mniej więcej jest codzienna kara liczona
dzisiaj za Turoszów, nie? Więc w związku z powy szym rzeczywi cie... [żłosy z sali bez
mikrofonu] Za Turów, ale to w Zagłębiu Turoszowskim, Turów. Kopalnia Turów w Zagłębiu
Turoszowskim. Z geografii szukają nauczycieli, to wiem, po co. I teraz jest kwestia taka,
eby my rzeczywi cie zrobili ten wykaz inwestycji, ewentualnie przewidywanych kwot,
i wtedy będziemy wiedzieli, w czym się poruszamy. Dziękuję bardzo.
Starosta Stanisław ChęćŚ Jeszcze, panie przewodniczący, jeszcze bym uzupełnił. My tutaj nic
nie... Wła nie przygotowane mamy materiały i dokumentację, czy taki plan realizacji tych
zadań drogowych na około 200 mln zł. Tego nie ukrywamy, bo to e my mówili i pójdzie, tylko
te wnioski były te i ograniczone kwotowo. Prawda? Więc tutaj te my musieli my się do tego
dostosować, no i to co... to co tam mamy, no to tak jest, bo te zadania – czy zrobimy to w tym
programie pilota owym czy w następnym, czy w kolejnych zadaniach czy to z Funduszu
Rozwoju Dróg, czy z Polskiego Ładu, to chcemy to zrobić. To jest naszą ambicją, eby te
wszystkie zadania zrealizować. Mamy przygotowane, bo ten zespół napracował się solidnie
przez te półtora miesiąca i mamy rozpoznane, i no, w zasadzie ka dą drogę powiatowąŚ co,
kiedy, jaka potrzeba. Jest te i hierarchia, co wcze niej, co pó niej powinni my składać. Więc
to jest... to przecie nie będziemy udawać, e jakiej drogi powiatowej nie mamy. Mamy, to
wszystko jest rozpoznane i około 190 chyba milionów oszacowane zostało to, e w takim
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zakresie no, to takie rodki by trzeba było mieć, około takie rodki, eby my wszystkie drogi
w powiecie wyremontowali. I tam było te i 10 mostów... chyba 10 mostów równie . Tak.
Radny Sebastian Ni nik: Czy ja mógłbym prosić, bo pan starosta te wspomniał, e do tych
programów jednak są jakie nało one limity, eby mo na to te uwzględnić w tym wniosku
kolegi Kawy. eby to było okre lone, e je eli składamy, nie wiem, na 30 mln wniosków,
a limit jest 8, eby to było jasno napisane i podane, dobrze? [żłos z sali bez mikrofonu,
niezrozumiały] Ale poprosiliby my, eby w tych priorytetach, bo czę ć informacji, jak wiecie
przecie państwo, nie są oficjalne, bo one są podawane na spotkaniach i nie ma informacji w
tych ogólnodostępnych, jak pan twierdzi. To wiem, poniewa pracuję w gminie i wiem, e tam
czę ć informacji jest przekazywana na spotkaniach. Dla państwa to nie jest kłopot, to prosiłbym
o taką informację o tych wła ciwych limitach, no bo to, e na 30 mln, a dostaniemy 8, no to
jednak jest ró nica. To był przykład, to był przykład.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Panie starosto, proszę o takie przygotowanie,
takiej wła nie informacji szczegółowej.
Starosta Sebastian Chęć: Nie ma sprawy. Szanowni państwo, no wła nie, to był dobry, w miarę
dobry przykład, bo to jest te tak, e te 22 mld zł na prawie cztery tysiące samorządów, to
wychodzi około 7... rednio 7 mln w tym pierwszym pilota owym programie na... na jeden
samorząd. rednio. Więc tutaj nie mo emy mówić tam o 100 milionach czy o 300 milionach,
tylko te trzeba było brać pod uwagę wła nie mo liwo ci w ogóle tego pilota u. Więc były tam
granice górne wniosków, więc my my te mniej więcej tak do tego podeszli.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Dziękuję. [żłos z sali bez mikrofonu,
niezrozumiały] Panie radny, do mikrofonu prosimy. Ciągle trwa sesja Rady Powiatu, jeste my
w punkcie – Wnioski i o wiadczenia. Bardzo proszę, je eli są takie. Pan radny Gankiewicz,
proszę bardzo.
Radny Tomasz GankiewczŚ Szanowni państwo, panie starosto, ja chciałbym podziękować za
realizację wniosku o przej cie na szklane buteleczki i tutaj dziękuję uprzejmie. I chciałbym no,
jeszcze poprosić te o szczególną troskę o wniosek – no, teraz mamy w dwóch programach
zło ony, ten o dopilnowanie tutaj ze szczególną troską tej drogi na Zału , bo była ju
kilkukrotnie składana, prawda, i w ramach powodziówek, i w tym rządowym programie, eby
pan starosta trzymał rękę na pulsie tutaj i eby my to popchnęli. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Dziękuję bardzo. proszę o pytania
i o wiadczenia, i wnioski. Są takowe? Nie widzę. Pan radny Zuba.
Radny Jerzy ZubaŚ Bardzo króciutko, bo niektóre fragmenty naszych tutaj obrad w takiej
frywolnej atmosferze się odbywały, ale pan radny Szpara zwrócił uwagę na bardzo powa ny
problem, a mianowicie przy okazji debaty o tym Planie Zrównowa onej Mobilno ci bardzo
słuszne spostrze enie i postulat odno nie uwzględniania planów administratorów dróg, tras
kolejowych. I wła nie tutaj jest bardzo powa ny problem, który powinien nas zastanowić
i zaniepokoić. Otó , drodzy państwo, w marcu 2019 r. byłem uczestnikiem takiej konferencji
prasowej, gdzie cieszyli my się z ogromnych nakładów finansowych na rewitalizację linii 108
Jasło-Zagórz i na tym samym wydarzeniu równie była mowa o planach dotyczących
dokumentacji linii 107, czyli Zagórz-Łupków. Docierają do mnie bardzo niepokojące sygnały,
e rodki, które były przeznaczone na rewitalizację linii 108, są przesuwane na inne zadania
kolejowe, a sam remont linii 107 jest pod coraz większym znakiem zapytania. I w trakcie tych
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naszych bojów o kolej w Bieszczadach jeste my cały czas przekonywani, m.in. przez pana
marszałka Ortyla, e mo e być tutaj 7, 10 par pociągów w dobie, je li wyremontujemy te linie.
Z tego co się dowiaduję, te perspektywy się oddalają. Czyli jak nie będzie remontów, to nie
będzie pociągów. Mówili my tutaj, padł postulat naszej komisji o... dotyczący organizacji
takiego spotkania, gdzie by my podsumowali te nasze do wiadczenia z wakacyjnych kursów
tutaj pociągów uruchomionych na linii Sanok-Łupków. Natomiast, no, dzisiaj te byli my
tutaj... rozmawiałem z panem starostą – czyli wyłania się taka koncepcja od tego spotkania
w Zagórzu, gdzie – tu mam du ą pro bę, eby my naprawdę wystąpili o konkretne informacje.
Bo je li rzeczywi cie tak się dzieje, e te sygnały, o których mówiłem na razie nieoficjalnie, są
prawdą, no to nas to stawia w pozycji jakiego rezerwatu, który tu będzie traktował kolej jako
jaką taką wakacyjną atrakcje turystyczną i niestety, no, zostaniemy z tym wszystkim, wła nie
z takim ogromnym zapó nieniem. A jak ja to sobie uknułem takie hasło. Dla mnie ten nowy
Polski Ład, o którym tak wiele i du o mówimy z niekłamaną nadzieją na zmianę na plus – je li
ten nowy Polski Ład będzie bez kolei, to dla mnie to jest bezład i dlatego proszę tutaj o powa ne
podej cie do tematu, o to, eby my wyegzekwowali precyzyjne jasne informacje co do stanu
obecnego tych inwestycji i co do dalszych planów. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Lewicki: Dziękuję bardzo, panie radny Zuba. Są jeszcze
jakie wnioski i o wiadczenia? Nie widzę. Szanowni państwo, ja tu chciałem, zanim
zamkniemy sesję, chciałem bardzo podziękować wszystkim radnym za obecno ć i za
merytoryczną dyskusję. Chciałem przede wszystkim do pana radnego Ni nika powiedzieć kilka
słów. Pan najczę ciej zabiera głos. Nigdy tak nie jest, eby panu ktokolwiek rozliczał głos. Ja
tu staram się, ale pan w ferworze... w ferworze tego wszystkiego czasem zapomina i nie pamięta
pewnych rzeczy. Ja, eby to uporządkować, przerywam, ale to nie na takiej zasadzie, ebym
pana chciał ograniczyć, tylko to będzie budowało jaką tam atmosferę. Na przyszło ć bardzo
proszę, jak ja będę prowadził sesję, eby jednak dać mi to porządkować, bardzo proszę. Tak e
bardzo wszystkim dziękuję.
Ad. 29 Zamknięcie obrad sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sanockiego Stanisław Lewicki słowamiŚ „W związku
z wyczerpaniem się porządku obrad zamykam dzisiejsze posiedzenie sesji. Dziękuję” zamknął
obrady.

ProtokołowałaŚ
Joanna Jankowska

Wiceprzewodniczący Rady
Stanisław Lewicki

Agnieszka Szczepańska
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Sanok, dn.: 29 września 2021r.

1. Przyjęcie porządku obrad

LP.

Nazwisko i Imię

GŁOSOWAŁO:
głosowało ZA:
głosowało PRZECIW:

18
18
0

WSTRZYMAŁO się:

0

jak głosował

1 Biskup Damian

głosował ZA

2 Cecuła Janusz

głosował ZA

3 Chrobak Andrzej

głosował ZA

4 Dziurawiec Marzena

głosował ZA

5 Galik-Harhaj Krystyna

głosował ZA

6 Gankiewicz Tomasz

głosował ZA

7 Jaślar Jan

głosował ZA

8 Kawa Marian

głosował ZA

9 Konieczny Roman

głosował ZA

10 Lewicki Stanisław

głosował ZA

11 Myćka Marta

głosował ZA

12 Nabywaniec Tadeusz

nie głosował

13 Niżnik Sebastian

głosował ZA

14 Pieszczoch Robert

nie głosował

15 Skoczołek Jolanta

głosował ZA

16 Struś Bogdan

głosował ZA

17 Strzyż Krzysztof

głosował ZA

18 Szpara Marek

głosował ZA

19 Wójciak Igor

nie głosował

20 Zoszak Robert

głosował ZA

21 Zuba Jerzy

głosował ZA

Sanok, dn.: 29 września 2021r.

2. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Powiatu Sanockiego

LP.

Nazwisko i Imię

GŁOSOWAŁO:
głosowało ZA:
głosowało PRZECIW:

16
16
0

WSTRZYMAŁO się:

0

jak głosował

1 Biskup Damian

głosował ZA

2 Cecuła Janusz

głosował ZA

3 Chrobak Andrzej

głosował ZA

4 Dziurawiec Marzena

głosował ZA

5 Galik-Harhaj Krystyna

głosował ZA

6 Gankiewicz Tomasz

głosował ZA

7 Jaślar Jan

głosował ZA

8 Kawa Marian

głosował ZA

9 Konieczny Roman

głosował ZA

10 Lewicki Stanisław

głosował ZA

11 Myćka Marta

głosował ZA

12 Nabywaniec Tadeusz

nie głosował

13 Niżnik Sebastian

nie głosował

14 Pieszczoch Robert

nie głosował

15 Skoczołek Jolanta

głosował ZA

16 Struś Bogdan

głosował ZA

17 Strzyż Krzysztof

głosował ZA

18 Szpara Marek

nie głosował

19 Wójciak Igor

nie głosował

20 Zoszak Robert

głosował ZA

21 Zuba Jerzy

głosował ZA

Sanok, dn.: 29 września 2021r.

3. Przyjęcie protokołu XXXV sesji Rady Powiatu Sanockiego

LP.

Nazwisko i Imię

GŁOSOWAŁO:
głosowało ZA:
głosowało PRZECIW:

18
17
0

WSTRZYMAŁO się:

1

jak głosował

1 Biskup Damian

głosował ZA

2 Cecuła Janusz

głosował ZA

3 Chrobak Andrzej

głosował ZA

4 Dziurawiec Marzena

głosował ZA

5 Galik-Harhaj Krystyna

głosował ZA

6 Gankiewicz Tomasz

głosował ZA

7 Jaślar Jan

głosował ZA

8 Kawa Marian

głosował ZA

9 Konieczny Roman

głosował ZA

10 Lewicki Stanisław

głosował ZA

11 Myćka Marta

głosował ZA

12 Nabywaniec Tadeusz
13 Niżnik Sebastian

nie głosował
WSTRZYMAŁ się

14 Pieszczoch Robert

nie głosował

15 Skoczołek Jolanta

głosował ZA

16 Struś Bogdan

głosował ZA

17 Strzyż Krzysztof

głosował ZA

18 Szpara Marek

głosował ZA

19 Wójciak Igor

nie głosował

20 Zoszak Robert

głosował ZA

21 Zuba Jerzy

głosował ZA

Sanok, dn.: 29 września 2021r.

4. Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Powiatu Sanockiego

LP.

Nazwisko i Imię

GŁOSOWAŁO:
głosowało ZA:
głosowało PRZECIW:

17
17
0

WSTRZYMAŁO się:

0

jak głosował

1 Biskup Damian

głosował ZA

2 Cecuła Janusz

głosował ZA

3 Chrobak Andrzej

głosował ZA

4 Dziurawiec Marzena

głosował ZA

5 Galik-Harhaj Krystyna

głosował ZA

6 Gankiewicz Tomasz

głosował ZA

7 Jaślar Jan

głosował ZA

8 Kawa Marian

głosował ZA

9 Konieczny Roman

głosował ZA

10 Lewicki Stanisław

głosował ZA

11 Myćka Marta

głosował ZA

12 Nabywaniec Tadeusz

nie głosował

13 Niżnik Sebastian

nie głosował

14 Pieszczoch Robert

nie głosował

15 Skoczołek Jolanta

głosował ZA

16 Struś Bogdan

głosował ZA

17 Strzyż Krzysztof

głosował ZA

18 Szpara Marek

głosował ZA

19 Wójciak Igor

nie głosował

20 Zoszak Robert

głosował ZA

21 Zuba Jerzy

głosował ZA

Sanok, dn.: 29 września 2021r.

5. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Powiatu Sanockiego

LP.

Nazwisko i Imię

GŁOSOWAŁO:
głosowało ZA:
głosowało PRZECIW:

17
16
0

WSTRZYMAŁO się:

1

jak głosował

1 Biskup Damian

WSTRZYMAŁ się

2 Cecuła Janusz

głosował ZA

3 Chrobak Andrzej

głosował ZA

4 Dziurawiec Marzena

głosował ZA

5 Galik-Harhaj Krystyna

głosował ZA

6 Gankiewicz Tomasz

głosował ZA

7 Jaślar Jan

głosował ZA

8 Kawa Marian

głosował ZA

9 Konieczny Roman

głosował ZA

10 Lewicki Stanisław

głosował ZA

11 Myćka Marta

głosował ZA

12 Nabywaniec Tadeusz

nie głosował

13 Niżnik Sebastian

nie głosował

14 Pieszczoch Robert

nie głosował

15 Skoczołek Jolanta

głosował ZA

16 Struś Bogdan

głosował ZA

17 Strzyż Krzysztof

głosował ZA

18 Szpara Marek

głosował ZA

19 Wójciak Igor

nie głosował

20 Zoszak Robert

głosował ZA

21 Zuba Jerzy

głosował ZA

Sanok, dn.: 29 września 2021r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania i zawarcia
przez Powiat Sanocki porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy
opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności (druk 467).
GŁOSOWAŁO:
głosowało ZA:
głosowało PRZECIW:
WSTRZYMAŁO się:

LP.

Nazwisko i Imię

15
14
0
1

jak głosował

1 Biskup Damian

głosował ZA

2 Cecuła Janusz

głosował ZA

3 Chrobak Andrzej

głosował ZA

4 Dziurawiec Marzena

nie głosował

5 Galik-Harhaj Krystyna

głosował ZA

6 Gankiewicz Tomasz

głosował ZA

7 Jaślar Jan

głosował ZA

8 Kawa Marian

WSTRZYMAŁ się

9 Konieczny Roman

głosował ZA

10 Lewicki Stanisław

głosował ZA

11 Myćka Marta

głosował ZA

12 Nabywaniec Tadeusz

nie głosował

13 Niżnik Sebastian

nie głosował

14 Pieszczoch Robert

nie głosował

15 Skoczołek Jolanta

głosował ZA

16 Struś Bogdan

głosował ZA

17 Strzyż Krzysztof

głosował ZA

18 Szpara Marek

nie głosował

19 Wójciak Igor

nie głosował

20 Zoszak Robert

głosował ZA

21 Zuba Jerzy

głosował ZA

Sanok, dn.: 29 września 2021r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021 rok (kwota 62.706 zł ) ( druk 468)
GŁOSOWAŁO:
głosowało ZA:
głosowało PRZECIW:
WSTRZYMAŁO się:

LP.

Nazwisko i Imię

17
17
0
0

jak głosował

1 Biskup Damian

głosował ZA

2 Cecuła Janusz

głosował ZA

3 Chrobak Andrzej

głosował ZA

4 Dziurawiec Marzena

głosował ZA

5 Galik-Harhaj Krystyna

głosował ZA

6 Gankiewicz Tomasz

głosował ZA

7 Jaślar Jan

głosował ZA

8 Kawa Marian

głosował ZA

9 Konieczny Roman

głosował ZA

10 Lewicki Stanisław

głosował ZA

11 Myćka Marta

głosował ZA

12 Nabywaniec Tadeusz

nie głosował

13 Niżnik Sebastian

głosował ZA

14 Pieszczoch Robert

nie głosował

15 Skoczołek Jolanta

głosował ZA

16 Struś Bogdan

nie głosował

17 Strzyż Krzysztof

głosował ZA

18 Szpara Marek

głosował ZA

19 Wójciak Igor

nie głosował

20 Zoszak Robert

głosował ZA

21 Zuba Jerzy

głosował ZA

Sanok, dn.: 29 września 2021r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2021 (kwota 553.596 zł) (druk 469)
GŁOSOWAŁO:
głosowało ZA:
głosowało PRZECIW:
WSTRZYMAŁO się:

LP.

Nazwisko i Imię

17
17
0
0

jak głosował

1 Biskup Damian

głosował ZA

2 Cecuła Janusz

głosował ZA

3 Chrobak Andrzej

głosował ZA

4 Dziurawiec Marzena

głosował ZA

5 Galik-Harhaj Krystyna

głosował ZA

6 Gankiewicz Tomasz

głosował ZA

7 Jaślar Jan

głosował ZA

8 Kawa Marian

głosował ZA

9 Konieczny Roman

głosował ZA

10 Lewicki Stanisław

głosował ZA

11 Myćka Marta

głosował ZA

12 Nabywaniec Tadeusz

nie głosował

13 Niżnik Sebastian

głosował ZA

14 Pieszczoch Robert

nie głosował

15 Skoczołek Jolanta

głosował ZA

16 Struś Bogdan

nie głosował

17 Strzyż Krzysztof

głosował ZA

18 Szpara Marek

głosował ZA

19 Wójciak Igor

nie głosował

20 Zoszak Robert

głosował ZA

21 Zuba Jerzy

głosował ZA

Sanok, dn.: 29 września 2021r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Sanockiego ( druk 470)
GŁOSOWAŁO:
głosowało ZA:
głosowało PRZECIW:
WSTRZYMAŁO się:

LP.

Nazwisko i Imię

17
17
0
0

jak głosował

1 Biskup Damian

głosował ZA

2 Cecuła Janusz

głosował ZA

3 Chrobak Andrzej

głosował ZA

4 Dziurawiec Marzena

głosował ZA

5 Galik-Harhaj Krystyna

głosował ZA

6 Gankiewicz Tomasz

głosował ZA

7 Jaślar Jan

głosował ZA

8 Kawa Marian

głosował ZA

9 Konieczny Roman

głosował ZA

10 Lewicki Stanisław

głosował ZA

11 Myćka Marta

głosował ZA

12 Nabywaniec Tadeusz

nie głosował

13 Niżnik Sebastian

głosował ZA

14 Pieszczoch Robert

nie głosował

15 Skoczołek Jolanta

głosował ZA

16 Struś Bogdan

nie głosował

17 Strzyż Krzysztof

głosował ZA

18 Szpara Marek

głosował ZA

19 Wójciak Igor

nie głosował

20 Zoszak Robert

głosował ZA

21 Zuba Jerzy

głosował ZA

Sanok, dn.: 29 września 2021r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021 rok (kwota 177.987 zł) (druk 471).
GŁOSOWAŁO:
głosowało ZA:
głosowało PRZECIW:
WSTRZYMAŁO się:

LP.

Nazwisko i Imię

17
17
0
0

jak głosował

1 Biskup Damian

głosował ZA

2 Cecuła Janusz

głosował ZA

3 Chrobak Andrzej

głosował ZA

4 Dziurawiec Marzena

głosował ZA

5 Galik-Harhaj Krystyna

głosował ZA

6 Gankiewicz Tomasz

głosował ZA

7 Jaślar Jan

głosował ZA

8 Kawa Marian

głosował ZA

9 Konieczny Roman

głosował ZA

10 Lewicki Stanisław

głosował ZA

11 Myćka Marta

głosował ZA

12 Nabywaniec Tadeusz

nie głosował

13 Niżnik Sebastian

głosował ZA

14 Pieszczoch Robert

nie głosował

15 Skoczołek Jolanta

głosował ZA

16 Struś Bogdan

nie głosował

17 Strzyż Krzysztof

głosował ZA

18 Szpara Marek

głosował ZA

19 Wójciak Igor

nie głosował

20 Zoszak Robert

głosował ZA

21 Zuba Jerzy

głosował ZA

Sanok, dn.: 29 września 2021r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Komańcza
prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg
powiatowych na terenie w/w gminy (druk 472).
GŁOSOWAŁO:
głosowało ZA:
głosowało PRZECIW:
WSTRZYMAŁO się:

LP.

Nazwisko i Imię

17
17
0
0

jak głosował

1 Biskup Damian

głosował ZA

2 Cecuła Janusz

głosował ZA

3 Chrobak Andrzej

głosował ZA

4 Dziurawiec Marzena

głosował ZA

5 Galik-Harhaj Krystyna

głosował ZA

6 Gankiewicz Tomasz

głosował ZA

7 Jaślar Jan

głosował ZA

8 Kawa Marian

głosował ZA

9 Konieczny Roman

głosował ZA

10 Lewicki Stanisław

głosował ZA

11 Myćka Marta

głosował ZA

12 Nabywaniec Tadeusz

nie głosował

13 Niżnik Sebastian

głosował ZA

14 Pieszczoch Robert

nie głosował

15 Skoczołek Jolanta

głosował ZA

16 Struś Bogdan

nie głosował

17 Strzyż Krzysztof

głosował ZA

18 Szpara Marek

głosował ZA

19 Wójciak Igor

nie głosował

20 Zoszak Robert

głosował ZA

21 Zuba Jerzy

głosował ZA

Sanok, dn.: 29 września 2021r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Bukowsko zadania
zarządzania drogami powiatowymi (druk 473).
GŁOSOWAŁO:
głosowało ZA:
głosowało PRZECIW:
WSTRZYMAŁO się:

LP.

Nazwisko i Imię

16
16
0
0

jak głosował

1 Biskup Damian

nie głosował

2 Cecuła Janusz

głosował ZA

3 Chrobak Andrzej

głosował ZA

4 Dziurawiec Marzena

głosował ZA

5 Galik-Harhaj Krystyna

głosował ZA

6 Gankiewicz Tomasz

głosował ZA

7 Jaślar Jan

głosował ZA

8 Kawa Marian

głosował ZA

9 Konieczny Roman

głosował ZA

10 Lewicki Stanisław

głosował ZA

11 Myćka Marta

głosował ZA

12 Nabywaniec Tadeusz

nie głosował

13 Niżnik Sebastian

głosował ZA

14 Pieszczoch Robert

nie głosował

15 Skoczołek Jolanta

głosował ZA

16 Struś Bogdan

nie głosował

17 Strzyż Krzysztof

głosował ZA

18 Szpara Marek

głosował ZA

19 Wójciak Igor

nie głosował

20 Zoszak Robert

głosował ZA

21 Zuba Jerzy

głosował ZA

Sanok, dn.: 29 września 2021r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021 rok (kwota 5.000 zł) (druk 474).
GŁOSOWAŁO:
głosowało ZA:
głosowało PRZECIW:
WSTRZYMAŁO się:

LP.

Nazwisko i Imię

17
17
0
0

jak głosował

1 Biskup Damian

głosował ZA

2 Cecuła Janusz

głosował ZA

3 Chrobak Andrzej

głosował ZA

4 Dziurawiec Marzena

głosował ZA

5 Galik-Harhaj Krystyna

głosował ZA

6 Gankiewicz Tomasz

głosował ZA

7 Jaślar Jan

głosował ZA

8 Kawa Marian

głosował ZA

9 Konieczny Roman

głosował ZA

10 Lewicki Stanisław

głosował ZA

11 Myćka Marta

głosował ZA

12 Nabywaniec Tadeusz

nie głosował

13 Niżnik Sebastian

głosował ZA

14 Pieszczoch Robert

nie głosował

15 Skoczołek Jolanta

głosował ZA

16 Struś Bogdan

nie głosował

17 Strzyż Krzysztof

głosował ZA

18 Szpara Marek

głosował ZA

19 Wójciak Igor

nie głosował

20 Zoszak Robert

głosował ZA

21 Zuba Jerzy

głosował ZA

Sanok, dn.: 29 września 2021r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2021 (zwrot dochodów) (druk 475).
GŁOSOWAŁO:
głosowało ZA:
głosowało PRZECIW:
WSTRZYMAŁO się:

LP.

Nazwisko i Imię

17
17
0
0

jak głosował

1 Biskup Damian

głosował ZA

2 Cecuła Janusz

głosował ZA

3 Chrobak Andrzej

głosował ZA

4 Dziurawiec Marzena

głosował ZA

5 Galik-Harhaj Krystyna

głosował ZA

6 Gankiewicz Tomasz

głosował ZA

7 Jaślar Jan

głosował ZA

8 Kawa Marian

głosował ZA

9 Konieczny Roman

głosował ZA

10 Lewicki Stanisław

głosował ZA

11 Myćka Marta

głosował ZA

12 Nabywaniec Tadeusz

nie głosował

13 Niżnik Sebastian

głosował ZA

14 Pieszczoch Robert

nie głosował

15 Skoczołek Jolanta

głosował ZA

16 Struś Bogdan

nie głosował

17 Strzyż Krzysztof

głosował ZA

18 Szpara Marek

głosował ZA

19 Wójciak Igor

nie głosował

20 Zoszak Robert

głosował ZA

21 Zuba Jerzy

głosował ZA

Sanok, dn.: 29 września 2021r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021 rok (kwota 5.000 zł) (druk 476).
GŁOSOWAŁO:
głosowało ZA:
głosowało PRZECIW:
WSTRZYMAŁO się:

LP.

Nazwisko i Imię

16
16
0
0

jak głosował

1 Biskup Damian

głosował ZA

2 Cecuła Janusz

głosował ZA

3 Chrobak Andrzej

głosował ZA

4 Dziurawiec Marzena

głosował ZA

5 Galik-Harhaj Krystyna

głosował ZA

6 Gankiewicz Tomasz

głosował ZA

7 Jaślar Jan

głosował ZA

8 Kawa Marian

głosował ZA

9 Konieczny Roman

głosował ZA

10 Lewicki Stanisław

głosował ZA

11 Myćka Marta

głosował ZA

12 Nabywaniec Tadeusz

nie głosował

13 Niżnik Sebastian

nie głosował

14 Pieszczoch Robert

nie głosował

15 Skoczołek Jolanta

głosował ZA

16 Struś Bogdan

nie głosował

17 Strzyż Krzysztof

głosował ZA

18 Szpara Marek

głosował ZA

19 Wójciak Igor

nie głosował

20 Zoszak Robert

głosował ZA

21 Zuba Jerzy

głosował ZA

Sanok, dn.: 29 września 2021r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021 rok (kwota 500 zł) (druk 477).
GŁOSOWAŁO:
głosowało ZA:
głosowało PRZECIW:
WSTRZYMAŁO się:

LP.

Nazwisko i Imię

17
17
0
0

jak głosował

1 Biskup Damian

głosował ZA

2 Cecuła Janusz

głosował ZA

3 Chrobak Andrzej

głosował ZA

4 Dziurawiec Marzena

głosował ZA

5 Galik-Harhaj Krystyna

głosował ZA

6 Gankiewicz Tomasz

głosował ZA

7 Jaślar Jan

głosował ZA

8 Kawa Marian

głosował ZA

9 Konieczny Roman

głosował ZA

10 Lewicki Stanisław

głosował ZA

11 Myćka Marta

głosował ZA

12 Nabywaniec Tadeusz

nie głosował

13 Niżnik Sebastian

głosował ZA

14 Pieszczoch Robert

nie głosował

15 Skoczołek Jolanta

głosował ZA

16 Struś Bogdan

nie głosował

17 Strzyż Krzysztof

głosował ZA

18 Szpara Marek

głosował ZA

19 Wójciak Igor

nie głosował

20 Zoszak Robert

głosował ZA

21 Zuba Jerzy

głosował ZA

Sanok, dn.: 29 września 2021r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021 rok (kwota 966.555,77 zł) (druk 478).
GŁOSOWAŁO:
głosowało ZA:
głosowało PRZECIW:
WSTRZYMAŁO się:

LP.

Nazwisko i Imię

18
18
0
0

jak głosował

1 Biskup Damian

głosował ZA

2 Cecuła Janusz

głosował ZA

3 Chrobak Andrzej

głosował ZA

4 Dziurawiec Marzena

głosował ZA

5 Galik-Harhaj Krystyna

głosował ZA

6 Gankiewicz Tomasz

głosował ZA

7 Jaślar Jan

głosował ZA

8 Kawa Marian

głosował ZA

9 Konieczny Roman

głosował ZA

10 Lewicki Stanisław

głosował ZA

11 Myćka Marta

głosował ZA

12 Nabywaniec Tadeusz

nie głosował

13 Niżnik Sebastian

głosował ZA

14 Pieszczoch Robert

nie głosował

15 Skoczołek Jolanta

głosował ZA

16 Struś Bogdan

głosował ZA

17 Strzyż Krzysztof

głosował ZA

18 Szpara Marek

głosował ZA

19 Wójciak Igor

nie głosował

20 Zoszak Robert

głosował ZA

21 Zuba Jerzy

głosował ZA

Sanok, dn.: 29 września 2021r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021 rok (kwota 63.840 zł) (druk 479).
GŁOSOWAŁO:
głosowało ZA:
głosowało PRZECIW:
WSTRZYMAŁO się:

LP.

Nazwisko i Imię

18
18
0
0

jak głosował

1 Biskup Damian

głosował ZA

2 Cecuła Janusz

głosował ZA

3 Chrobak Andrzej

głosował ZA

4 Dziurawiec Marzena

głosował ZA

5 Galik-Harhaj Krystyna

głosował ZA

6 Gankiewicz Tomasz

głosował ZA

7 Jaślar Jan

głosował ZA

8 Kawa Marian

głosował ZA

9 Konieczny Roman

głosował ZA

10 Lewicki Stanisław

głosował ZA

11 Myćka Marta

głosował ZA

12 Nabywaniec Tadeusz

nie głosował

13 Niżnik Sebastian

głosował ZA

14 Pieszczoch Robert

nie głosował

15 Skoczołek Jolanta

głosował ZA

16 Struś Bogdan

głosował ZA

17 Strzyż Krzysztof

głosował ZA

18 Szpara Marek

głosował ZA

19 Wójciak Igor

nie głosował

20 Zoszak Robert

głosował ZA

21 Zuba Jerzy

głosował ZA

Sanok, dn.: 29 września 2021r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021 rok (kwota 75.003 zł) (druk 480).
GŁOSOWAŁO:
głosowało ZA:
głosowało PRZECIW:
WSTRZYMAŁO się:

LP.

Nazwisko i Imię

18
18
0
0

jak głosował

1 Biskup Damian

głosował ZA

2 Cecuła Janusz

głosował ZA

3 Chrobak Andrzej

głosował ZA

4 Dziurawiec Marzena

głosował ZA

5 Galik-Harhaj Krystyna

głosował ZA

6 Gankiewicz Tomasz

głosował ZA

7 Jaślar Jan

głosował ZA

8 Kawa Marian

głosował ZA

9 Konieczny Roman

głosował ZA

10 Lewicki Stanisław

głosował ZA

11 Myćka Marta

głosował ZA

12 Nabywaniec Tadeusz

nie głosował

13 Niżnik Sebastian

głosował ZA

14 Pieszczoch Robert

nie głosował

15 Skoczołek Jolanta

głosował ZA

16 Struś Bogdan

głosował ZA

17 Strzyż Krzysztof

głosował ZA

18 Szpara Marek

głosował ZA

19 Wójciak Igor

nie głosował

20 Zoszak Robert

głosował ZA

21 Zuba Jerzy

głosował ZA

Sanok, dn.: 29 września 2021r.

20. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sanockiego na lata 2021-2028 (druk 481).
GŁOSOWAŁO:
głosowało ZA:
głosowało PRZECIW:
WSTRZYMAŁO się:

LP.

Nazwisko i Imię

18
15
1
2

jak głosował

1 Biskup Damian

głosował ZA

2 Cecuła Janusz

głosował ZA

3 Chrobak Andrzej
4 Dziurawiec Marzena

głosował ZA
WSTRZYMAŁ się

5 Galik-Harhaj Krystyna

głosował ZA

6 Gankiewicz Tomasz

głosował ZA

7 Jaślar Jan

głosował ZA

8 Kawa Marian

głosował ZA

9 Konieczny Roman

głosował ZA

10 Lewicki Stanisław

głosował ZA

11 Myćka Marta

głosował ZA

12 Nabywaniec Tadeusz
13 Niżnik Sebastian

nie głosował
głosował PRZECIW

14 Pieszczoch Robert

nie głosował

15 Skoczołek Jolanta

głosował ZA

16 Struś Bogdan

głosował ZA

17 Strzyż Krzysztof
18 Szpara Marek

głosował ZA
WSTRZYMAŁ się

19 Wójciak Igor

nie głosował

20 Zoszak Robert

głosował ZA

21 Zuba Jerzy

głosował ZA

