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Protokół XXIX
Sesji Rady Powiatu w Lesku
odbytej w dniu 29 stycznia 2013 r.
w Lesku
Ad.1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz.13.00. Przewodniczący Rady F.Krajewski powitał zebranych i na
podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych zatem sesja jest władna
do podejmowania uchwał.
Ad.2.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
6. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2013 r.
2/ w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego,
3/ w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego

Rady Powiatu

w Lesku,
4/ w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Lesku,
5/ w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju,
6/ w sprawie uzupełniania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju,
7/ w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/07 z dnia 15 marca 2007 r. dotyczącej ustalenia
diet radnych powiatu.
7. Interpelacje radnych
8. Zapytania i wolne wnioski radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
11. Zakończenie sesji.
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Przystąpiono do głosowania za powyższym porządkiem obrad.
Głosowało 13 radnych.
13 głosów za.

Ad.3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Głosowało 13 radnych.
11 głosów za
2 głosy wstrzymujące

Ad.4
Powołanie Komisji Wniosków.
Wg listy obecności:
- Radny J.Krajewski
- Radny M.Małecki
- Radny T.Franczyk
Radni wyrazili zgodę.

Ad.5.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
W tej części obrad sesji dołączył 1 radny i podpisał listę obecności.
W sesji uczestniczy 14 radnych.
Starosta M.Pańko omówił szczegółowo prace Zarządu Powiatu

(szczegółowe informacje

znajdują się w protokołach Zarządu Powiatu do wglądu w Biurze Rady).
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Radny R.Petka zaznaczył, że radni pytali o SOR i OIT na to pytanie otrzymali odpowiedź,
że powstaną one końcem 2012 r. Jak widać do tego nie doszło. Ponowił pytanie, kiedy będzie
realny termin zakontraktowania SOR-u i OIT-u. Radny poprosił także o informację dotycząca
rozmów prowadzonych przez Dyrekcję szpitala leskiego, bieszczadzkiego i sanockiego i jakie są
decyzje.
Starosta M. Pańko poinformował, że decyzje są zawieszone. Decyzje podjęte zostały przez
Powiat Sanocki.
Następnie Przewodniczący Rady oddał głos Dyrektorowi SP ZOZ W.Kuzio, który
poinformował, że SOR i OIT chciał zakontraktować na początku roku. Poinformował, że 7
stycznia wpłynęły wyjaśnienia z Ministerstwa Zdrowia dotyczące interpretacji przepisów
posiadania przez szpital tomografu. W tej chwili leski szpital nie posiada tomografu więc oferta
została odrzucona. Ponownie zostanie konkurs ogłoszony na szpitalny oddział ratunkowy
i wówczas SOR zostanie otworzony. Dyrektor podkreślił, że nieprzerwanie jest dostęp do
lekarzy. Izba przyjęć funkcjonuje tak jak do tej pory. Odnośnie lekarzy, zatrudniony został
czwarty anestezjolog jednak wg Funduszu jest to ciągle zbyt mało. Ciągle czekamy na
odpowiedź i akceptację naszych działań. NFZ sprawdza dokumentację pod względem
merytorycznym.
Przewodniczący Rady F.Krajewski zapytał o koszt utrzymania SP ZOZ.
Dyrektor SP ZOZ W.Kuzio poinformował, że OIT będzie kosztował tak jak do tej pory.
Następnie głos zabrał Radny R.Petka. Zapytał o plany dotyczące zakupu tomografu i jego
uruchomienia, chodzi o terminowość. Zapytał jak wygląda kontraktowanie miesięczne SOR-u
i OIT-u. Ponowił pytanie dotyczące rozmów dyrektorów szpitali.
Dyrektor SP ZOZ poinformował, że na chwilę obecną nie jest w stanie podać konkretnego
terminu, zależne to jest m.in. od całej procedury przetargowej, która zostanie już rozpoczęta w
przyszłym tygodniu. Dyrektor podkreślił, że nie chce zwiększać kosztów funkcjonowania SOR-u
i izby przyjęć. Co do rozmów dot. współpracy szpitali leskiego, bieszczadzkiego i sanockiego
to lody zostały przełamane, Dyrektor podkreślił, że nie ma mowy o żadnych przejęciach.
Dyrektor SP ZOZ podał informację, że kontrakt jest wyższy o 600 tys. zł. od poprzedniego.
Ad.6.
Podjęcie uchwał :
1/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2012 r.
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju poinformował o wynikach głosowania na
posiedzeniu Komisji - 4 głosy za 4 głosy wstrzymujące.
Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że Komisja

zapoznała się z projektem

uchwały, nie było głosowania.
Skarbnik Powiatu S.Hutek udzielił szczegółowych dot. w/w projektu uchwały wyjaśnień.
Radny R.Petka złożył wniosek formalny o 3 minutowa przerwę.
Po przewie Radny R.Petka powiedział, że dziś jest 7 radnych na 7 radnych. Poinformował,
że Klub będzie glosował za pierwszą i drugą uchwałą. Podkreślił, że muszą być jednak
poczynione oszczędności w administracji. Podkreślił, że od 2 lat proponowane są poszukiwania
oszczędności. Po raz kolejny prosił o przekazanie informacji dotyczącej oszczędności
w administracji.
Przystąpiono do głosowania za w/w uchwałą.
Głosowało 14 radnych.
14 głosów za

- w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego,
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju poinformował o wynikach głosowania na
posiedzeniu Komisji - 4 głosy za 4 głosy wstrzymujące.
Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że była dyskusja, nie było głosowania.
Skarbnik Powiatu S.Hutek szczegółowo omówił projekt powyższej uchwały.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosowało 14 radnych
14 głosów za

- w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Lesku,
Głosowało 14 radnych
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14 głosów za
- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Lesku
Starosta M.Pańko zgłosił kandydaturę T.Franczyka.
Radny T.Franczyk wyraził zgodę.
Powołano Komisję skrutacyjną w składzie: J.Krajewski, L.Otta, S.Roś.
Przystąpiono do głosowania za składem w/w Komisji.
Głosowało 14 radnych
13 głosów za
1 głos wstrzymujący
Radny R.Petka ponowił sprawę dot. Radnego F.Krajewskiego odnośnie postępowania
w sprawie wygaśnięcia mandatu. Poprosił o wyjaśnienie tych spraw przed głosowaniem.
Przewodniczący F.Krajewski odpowiedział, że stosowne wyjaśnienia złożył do Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie i działa na podstawie prawa.
Przystąpiono do tajnego głosowania. Następnie ogłoszono 5 minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej J.Krajewski odczytał protokół (stanowiący
załącznik do niniejszego protokołu) - Głosowało 14 radnych , 7 głosów za, 7 głosów przeciw
Radny T.Franczyk nie został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Lesku.

- w sprawie odwołania za składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju,
Głosowało 14 radnych
14 głosów za

- w sprawie uzupełniania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju,
Głosowało 14 radnych
14 głosów za
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- w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/07 z dnia 15 marca 2007r. dotyczącej ustalenia diet
radnych powiatu.
Glos zabrał Starosta M.Pańko, który zapoznał z projektem uchwały.
Głosowało 14 radnych.
14 głosów za

Ad.7
Interpelacje radnych.
Radny R.Drozdalski zapytał dlaczego został zdjęty telebim znajdujący się na budynku
Starostwa Powiatowego. Co było przyczyną rezygnacji?.
Radny M.Małecki zaznaczył, że od 8 miesięcy zwraca się z prośbą, aby otrzymać odpowiedź
na piśmie dotyczącą jakie jest źródło pozyskania pieniędzy na budowę drogi Rybne i drogi
Jankowce. Radny poruszył także sprawę deficytu, który wg niego wynika z budowy drogi do
Stańkowej. Podkreślił, że te pieniądze mogły zostać przekazane na inne drogi powiatowe, które
są priorytetem. Radny zaznaczył także, że oszczędności w powiecie należy szukać zaczynając od
samych siebie np. obniżając pobory.
Radny R.Wysata zapytał jak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja remontu drogi Wołkowyja Rybne.
Ad.8.
Zapytania i wolne wnioski radnych.
Radny J.Stelmach zapytał Zarząd Powiatu o wniosek tzw. dróg powodziówek, budowa mostu
na rzece Olszanka, droga Bezmiechowa, droga Rybne. Poprosił o wyjaśnienie

odnośnie

aplikowania o most na rzece Olszanka. Kolejna sprawa poruszona przez Radnego to brak
sprzedaży w minionym roku działek. Zapytał czy nie byłoby rozsądnie, aby na posiedzeniach
Rady Powiatu lub na wspólnym posiedzeniu Komisji szczegółowego przyglądnięcia się tej
sprawie. Radny zasugerował, że może działki są niefortunnie podzielone, może potrzeba zmienić
podział lub dokonać zmian w miejscowym planie przestrzennym. Radny poprosił by wysłuchać
głosów ludzi, którzy mogliby wnieść cos do tej sprawy. Radny powrócił do złożonego wniosku
odnośnie wspólnego posiedzenia Rad Gmin Powiatu Leskiego i Rady Powiatu. Powodem jest
m.in. chęć zainteresowania innych Rad kwestią partycypowania w kosztach wspierania
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inicjatywy m.in. wsparcia SP ZOZ. Gdyby takie spotkanie się odbyło uzyskalibyśmy
sojuszników - stwierdził Radny.
Radny R. Drozdalski skierował pytanie do Dyrektor PZD odnośnie postępów w sprawie
remontu wiaduktu w Manastercu.
Radny M.Małecki złożył wniosek o ograniczenie tonażu na drogach oraz ograniczenie
wydawania zezwoleń na drogach powiatowych ponieważ ulegają zniszczeniu.
Radny R.Wysata po raz kolejny wystąpił z propozycją obniżenia diet. Stwierdził, że dzisiaj
podjęta uchwała jest kosmetyczna. Złożył wniosek by zmniejszyć skład osobowy Zarządu
Powiatu do 3 osób. Powiedział, że należy rozważyć czy jest potrzebna funkcja Wicestarosty
w takiej sytuacji jakiej jest teraz Powiat. Radny stwierdził, że jeśli zaczniemy od siebie tych
oszczędności będzie można szukać głębiej.
Radny R.Petka zapytał czy przetarg na działkę położoną na Posadzie Leskiej w okolicach
„Majstra” został rozstrzygnięty. Powiedział, że na każdej sesji składane są wnioski, które
pozostają bez echa. Poprosił o przyspieszenie odpowiedzi. Kolejna sprawa poruszona przez
Radnego dotyczy głosowania budżetu powiatu na Sesji 4 grudnia, Radny podkreślił, że prosił
wówczas o to, aby popracować nad budżetem i nie przyjmować go takim jaki został
przedłożony, stało się inaczej, główny argumentem było zaciągnięcie kredytu dla SP ZOZ.
Jednak dopiero dzisiaj była podejmowana

uchwała o zaciągnięciu kredytu. Radny zwrócił

Staroście uwagę, że manipulując minął się z prawdą.
Ad.9.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Starosta M.Pańko w odpowiedzi Radnemu R.Drozdalskiemu poinformował, że telebim nie był
własnością powiatu a firmy zewnętrznej, która zdecydowała o zdjęciu swojej własności. Co do
pytań Radnego M.Małeckiego sprawa drogi Jankowce i drogi Rybne była już wielokrotnie
wyjaśniana i już więcej nie będzie. Droga do Stańkowej remontowana była w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego - wkład własny 5%. Powiat skorzystał, nie skorzystanie
byłoby na szkodę powiatu. W odpowiedzi na pytanie Radnego R.Wysaty, wnioski zostały
złożone most na Olszance, droga Łukawica, droga Rybne, na dzień dzisiejszy promes jeszcze nie
ma rozdawanych. Odpowiadając Radnemu J.Stelmachowi - posiadamy nieruchomości o różnych
obszarach, przeznaczeniu i lokalizacji. Kiedyś były propozycje aby działki podzielić na
mniejsze, teraz wystawiliśmy mniejsze i zainteresowanie było żadne. Co do pochylania się nad
problemem, to Zarząd Powiatu ciągle to robi. Na bieżąco będą działki wystawiane do kolejnych
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przetargów. Starosta odnosząc się do sprawy wspólnego posiedzenia z Radami zaznaczył, że już
wcześniej informował, że wszystkie Rady Gmin zostały szczegółowo poinformowane o sytuacji
SP ZOZ i o wsparciu inicjatywy, deklaracje padły ze stron Rad. Zarząd nie widzi potrzeby
zwoływania takiego spotkania. Ustosunkowując się do propozycji obniżenia diet radnych,
to radni opozycji

nie wystąpili o obniżenie diet. Starosta M.Pańko zaznaczył, że funkcja

wicestarosty jest niezbędna do funkcjonowania urzędu i powiatu. Podkreślił, że z jego strony
nie będzie wniosku o likwidacje tego stanowiska. Wg Starosty ma też zasadność 5 osobowy
skład Zarządu Powiatu gdzie mogą ścierać się rożne poglądy. Przetarg na działkę na Posadzie
Leskiej rozstrzygnie się końcem lutego jeśli będzie zainteresowanie. Starosta poinformował, że
Komisja ds. Oszczędności w Starostwie działa. Decyzja czy zostanie ograniczone zatrudnienie w
Wydziale KD czy wydłużony czas pracy jest trudna. Starosta odnosząc się do zarzutów
manipulacji przy uchwale budżetowej przypomniał, że to radny R.Petka mówił o wzięciu
kredytu bez uchwały budżetowej, zatem ten zarzut jest nie na miejscu.
Następnie głos zabrała Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg W.Siekaniec poinformowała, że
cała dokumentacja dotycząca wiaduktu w Manastercu została przekazana do uzgodnienia.
Do końca marca powinny być już decyzje. Co do ograniczenia tonażu na drogach powiatowych
to od 1 stycznia nie zostało wydane ani jedno pozwolenie, zostały także usunięte znaki.
Następnie głos zabrała Katarzyna Fechner aspirant KPP Lesko, która zaprosiła zebranych na
odprawę roczną, która odbędzie się 30 stycznia w Sali posiedzeń w Starostwie. Poinformowała
o pozyskanych pieniądzach na budowę nowego budynku KPP w Lesku na działce otrzymanej od
Powiatu, planowany termin oddania do użytkowania to 2015 r.
Radny R.Drozdalski powrócił do sprawy telebimu na budynku.
Przewodniczący Rady F.Krajewski zwrócił uwagę, że powracamy do kolejnego punktu.
Radny R.Drozdalski powiedział, że telebim był własnością Laptop 24, która to firma kilkoma
pismami zwracała się z prośbą o przedłużenie umowy. Nie uzyskała takiej odpowiedzi
dot. przedłużenia a pismo dotyczące zdjęcia. Radny zaznaczył, że Starostwo nie traciło grosza,
a uzyskiwało 500 zł od Firmy.
Starosta M.Pańko powiedział, że Pan Radny Drozdalski reprezentuje interesy prywatnej firmy.
Zaznaczył, że radny posiada wybiórcze dane. Starostwo nie skorzystało z oferty ponieważ
miesięczny koszt zużywanej energii przez telebim to około 1.000 zł. Firma zrezygnowała
z dzierżawy, nie chciała płacić czynszu i chciała przekazać nam ten telebim. Koszty utrzymania
telebimu byłyby niewspółmierne dla korzyści.
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Głos zabrał Radny R.Petka który stwierdził, że dzisiejsza sprawa diet jest propagandowa,
że jedni radni zabierają od siebie, a radni opozycji nie chcą dać nic. Radny zaznaczył, że na kilku
wcześniejszych sesjach starano się do uchwały wprowadzić punkty i paragrafy, wówczas
odpowiedź padła, że to Zarząd Powiatu podejmuje takie decyzje. Radny wyraził swoje
przekonanie, że w następnym numerze gazety ukaże się opasły artykuł na ten temat. Stwierdził,
że tak naprawdę jest to iluzoryczna oszczędność, ten zabieg przyniesie bardzo małe oszczędności
roczne. Radny powiedział, że należy tak oszczędzać realnie, aby zaczynać oszczędzać od siebie.
Jeśli powołuje się Komisję ds. Oszczędności to w 47 osobowej w firmie można to zrobić w 3
dni. Co do pracy wydziału KD to tylko proponujemy przesunąć godziny urzędowania, raz w tyg.
Radny podkreślił, że kto manipuluje okaże się przy realizacji budżetu. Radny zapytał czy
Starosta prowadził rozmowy z Panią Burmistrz odnośnie zrezygnowania z pobierania podatku
od SP ZOZ.
Głos zabrał Radny R.Wysata odczytał swój wniosek dotyczący obniżenia diet.
Wicestarosta S.Szelażek poinformował, że co do oszczędności to Zarząd wyszedł z tym, żeby
zmniejszyć diety. Jak było obniżenie wynagrodzenia Staroście to radni opozycji wiedzieli gdzie
znaleźć przepisy i co trzeba zrobić. Należało przygotować projekt uchwały, była ta szansa i nie
zrobiono nic. Z zaoszczędzonych pieniędzy jest opłacony dodatek dla pracownika Biura Rady.
Komisja ds. Oszczędności pracuje, nie tylko dotyczy to starostwa powiatowego ale wszystkie
jednostek.
Radny M.Małecki poprosił żeby teraz powiat bieszczadzki przekazał pieniądze na budowę
drogi w Stańkowej a nie żeby było to zamiatane pod dywan.
Radny R.. Drozdalski - był wniosek Radnego R.Wysaty o obniżenie diet. Można było to od
razu zrobić. Radny podkreślił, że taka uchwała zostanie przygotowana.
Radny J.Stelmach

poinformował, że od lutego 2012r. nie pobiera diety. W piątek było

posiedzenie komisji gdzie był projekt uchwały o zmniejszenie diet. Jest pewien tryb. Radny
zaznaczył, że w najbliższym czasie taki projekt uchwały zostanie przygotowany. Co do wniosku
złożonego o wspólne posiedzenie z Radami uzyskał on akceptację do tej pory nikt go nie
zrealizował ponieważ zgłosił go J.Stelmach. Radny stwierdził, że wnioski zawsze są spychane
poprzez glosowanie to jest właśnie manipulacja.
Radny R.Wysata odczytał ponownie wniosek powiedział, że jest on złożony do Zarządu na
podstawie tego wniosku można było przygotować projekt uchwały i nie byłoby problemu.
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Starosta M. Pańko podkreślił, że jeśli chodzi o kwartalnik Powiat Leski do tej pory ani razu nie
ukazała się informacja sprzeczna z prawdą.
Radny M.Małecki

przypomniał, że jak wyjechał na kilka miesięcy do Stanów wówczas

wykorzystano sytuację i podniesiono pobory Staroście.
Starosta M.Pańko sprostował - nie podniesiono staroście poborów tylko podjęto uchwałę
o przyznaniu Staroście wynagrodzenia ponieważ Rada Powiatu korzystając celowo z 7 na 7
radnych, zablokowała uchwalenie Staroście poborów podczas pierwszej sesji.

Ad.10.
Sprawozdanie Komisji Wniosków.
Radny J.Krajewski odczytał protokół wniosków, który stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Ad.11.
Zakończenie sesji.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokołowała:
Agnieszka Kozicka

