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Protokół XXXI
Sesji Rady Powiatu w Lesku
odbytej w dniu 12 marca 2013 r.
w Lesku
Ad.1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz.13.00. Przewodniczący Rady Powiatu F.Krajewski powitał
zebranych i zapoznał z porządkiem obrad.
Ad.2.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
Porządek obrad:
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 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Lesku,
2/ w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
3/ w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
4/ w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju,
5/ w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju,
6/ w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Leskiego na 2013 r.
7/ w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2030,
8/ w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego,
9/ w sprawie podziału środków finansowych PFRON w 2013 r. w Powiecie Leskim,
10/ w sprawie ustalenia diet radnych powiatu,
11/ w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku,
12/ w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 43 obręb Średnia Wieś stanowiącej
własność Powiatu Leskiego,
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13/ w sprawie zmiany Statutu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie.
14/ w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkól Technicznych w Lesku,
15/ w sprawie utworzenia Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik”
w Lesku
7.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Leskim
za 2012 r.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku za 2012 r.
9. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych i Rady Powiatu w Lesku.
10. Interpelacje radnych.
11. Zapytania i wolne wnioski radnych.
12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13.Sprawozdanie Komisji Wniosków.
13.Zakończenie sesji.
Nie było żadnych uwag do w/w porządku obrad.
Przystąpiono do głosowania za w/porządkiem obrad:
Głosowało 15 radnych
15 głosów za

Ad.3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Głosowało 15 radnych
14 głosów za
1 głos wstrzymujący

Ad.4.
Powołanie Komisji Wniosków.
Wg listy obecności radnych:
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- R.Petka
- T.Potoczny
- S.Roś
Radni wyrazili zgodę.

Ad.5.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
Starosta M.Pańko omówił

prace Zarządu Powiatu (szczegółowe informacje znajdują się

w protokołach Zarządu Powiatu do wglądu w Biurze Rady).

Ad.6
Podjęcie uchwał:
- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Lesku,
Starosta M. Pańko zgłosił kandydaturę T.Franczyka.
Radny wyraził zgodę.
Wybór komisji skrutacyjnej:
- L.Otta,
- J.Orłowski
- K.Głuszko-Rakoczy
Przystąpiono do głosowania za składem Komisji:
Głosowało 15 radnych
12 głosów za
3 głosy wstrzymujące

Przystąpiono do tajnego głosowania.
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Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej L.Otta odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowiący załącznik do niniejszego protokołu. (głosowanie: 9 głosów za, 6 głosów przeciw).
Komisja na podstawie wyników głosowania stwierdziła, że Tadeusz Franczyk został wybrany
Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Lesku.

- w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
Głosowało 15 radnych
15 głosów za

- w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu proponuje kandydaturę S.Roś. Nie było
innych kandydatur. Radny wyraził zgodę.
Głosowało 15 radnych
15 głosów za

- w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju,
Głosowało 15 radnych
15 głosów za

- w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju,
Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu proponuje kandydaturę S.Roś. Nie było
innych kandydatur. Radny wyraził zgodę.
Radny R.Petka stwierdził, że miejsce na kandydaturę powinno być wykropkowane, a nie wpisane
nazwisko tak ja to uczyniono w powyższych projektach uchwał.
Głosowało 15 radnych.
15 głosów za
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- w sprawie zmian w uchwale Budżetowej Powiatu Leskiego na 2013r.
Przewodniczący Komisji Budżetu T.Franczyk poinformował, że na Komisji obecnych było 6
radnych, 5 głosów za, 1 głos wstrzymujący.
Przewodniczący

Komisji

Oświaty

M.Fedorowicz

poinformował,

że

sprawa

została

przedyskutowana na posiedzeniu, nie było głosowania.
Głos zabrał Skarbnik Powiatu S.Hutek, który szczegółowo omówił projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosowało 15 radnych.
15 głosów za
Głos zabrała Radna K.Głuszko-Rakoczy podziękowała jako radna i jako sołtys wsi Myczkowce,
że wreszcie mieszkańcy doczekali się realizacji inwestycji budowy mostu.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2030,
Przewodniczący Komisji Budżetu T.Franczyk poinformował, że w Komisji udział wzięło 6
radnych, 5 głosów za, 1 głos wstrzymujący
Przewodniczący Komisji Oświaty M.Fedorowicz poinformował, że odbyła się dyskusja, ale nie
było głosowania.
Głos wyjaśniający w sprawie powyższego projektu uchwały zabrał Skarbnik Powiatu S.Hutek.
Przystąpiono do głosowania za projektem w/w uchwały.
Głosowało 15 radnych.
9 głosów za
6 wstrzymujących

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego,
Przewodniczący Komisji Budżetu T.Franczyk poinformował, że w Komisji było 6 radnych, 4
głosy za, 2 głosy wstrzymujące .
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Przewodniczący Komisji Oświaty M.Fedorowicz poinformował, że odbyła się dyskusja nie było
głosowania.
Radny R.Petka poinformował, że projekt tej uchwały to jest odpowiedzialność do 2030 r. Zapytał
ile będzie kosztowała obsługa kredytu wg starych zasad, a ile będzie kosztowała obsługa do 2030 r.
Podkreślił raz jeszcze, że zostawiamy spory bagaż kolejnym pokoleniom.
Skarbnik Powiatu S.Hutek poinformował, że trudno ustalić jednoznaczny koszt odsetek na dzień
dzisiejszy. Zaznaczył, że koszty obsługi po konsolidacji zmniejszą się. Powiedział, że na następnej
sesji przedstawi wartość zamówienia
Radny R.Petka poprosił o przygotowanie skali i wyliczenia

jaka będzie to różnica. Radny

powiedział, że dzisiaj będzie podejmowana uchwała więc ta informacja jest na dzisiaj potrzebna.
Radny stwierdził, że jako osoba prywatna analizuje jaka będzie prowizja, jakie będą odsetki biorąc
kredyt tego typu, takie rzeczy kredytobiorca powinien znać.
Starosta M.Pańko zaznaczył, że mówimy o sytuacji pozytywnej. W tej chwili, aby spłacać długi
musimy zaciągać kolejne kredyty. Teraz zaciągając kredyt konsolidacyjny oszczędzamy na
marżach płacąc ją tylko raz i w dodatku zyskujemy płynność finansową.
Radny R.Petka stwierdził, że nie rozumie odpowiedzi udzielonej przez Starostę.
Radny J.Krajewski poinformował, że skończył technikum ekonomiczne i nie zgadza się z tym co
mówi Starosta. Z wyliczeń radnego wynika, że koszty są dużo większe zaciągając kredyt o którym
mowa. Zaznaczył, że wierzy, że to będzie ostatni kredyt i kolejnych już nie będzie.
Wicestarosta S.Szelążek uzupełnił wypowiedz Starosty, poinformował, że w grudniu odbyły się
dyskusje odnośnie kredytu konsolidacyjnego.
Radny R.Petka powiedział, że Wicestarosta wytłumaczył zrozumiale. Podkreślił jednak, że jak do
tej pory pomysły to tylko branie kredytów, a nie widać żadnych działań zmierzających do
zmniejszenia kosztów funkcjonowania administracji. Stwierdził, że wg Niego Zarząd Powiatu
podąża drogą jaką obrał Urząd Miasta i Gminy w Lesku.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosowało 15 radnych
8 głosów za
5 przeciw
2 wstrzymujące
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- w sprawie podziału środków finansowych PFRON w 2013 r. w Powiecie Leskim,
Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że w głosowaniu brało udział 6 osób,
6 głosów za.
Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że uchwała została omówiona, nie było
głosowania.
Głos wyjaśniający zabrał Dyrektor PCPR Ł.Szybowski, który szczegółowo omówił projekt
uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 15 radnych.
15 głosów za

- w sprawie ustalenia diet radnych powiatu,
Starosta M.Pańko wytłumaczył projekt uchwały. Zarząd Powiatu brał pod uwagę wniosek z sesji
nadzwyczajnej więc pierwsza wersja projektu uchwały została przygotowana inna. Na posiedzeniu
Komisji Oświatowej został wypracowany wniosek dot. weryfikacji projektu uchwały. Stąd
dzisiejsza propozycja.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 15 radnych.
10 za
5 wstrzymujących

- w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku,
Przewodniczący Komisji Budżetu T.Franczyk poinformował, że brało udział 6 członków
Komisji, komisji 4 głosy za, 2 osoby się wstrzymało
Przewodniczący Komisji Oświaty M.Fedorowicz poinformował, że projekt został omówiony nie
było głosowania.
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Starosta M.Pańko poinformował, że w wyniku zmian organizacyjnych m.in. połączenie szkół i
likwidacji PZOPO, potrzebne jest uregulowanie spraw.
Radny R.Petka zapytał czy zaproponowane zmiany to efekt prac komisji ds. oszczędności?
Starosta i Wicestarosta poinformowali, że po części tak.
Radny J.Krajewski powiedział, że w efekcie tych zmian w regulaminie będzie zapis dotyczący
likwidacji dwóch stanowisk pracy. Kierunek dobry ponieważ należy szukać oszczędności, jeśli ma
to jednak doprowadzić do tego, że pozostanie tylko na tych dwóch to niekoniecznie. Radny
zaznaczył, że wstrzyma się od głosowania, uważa, że kierunek jest dobry, ale nie satysfakcjonujący
i nie kończący.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosowało 15 radnych.
7 głosów za
5 przeciw
3 wstrzymujące

- w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działki nr 43 obręb Średnia Wieś stanowiącej własność Powiatu
Leskiego,
Przewodniczący Komisji Budżetu T.Franczyk w Komisji udział wzięło 6 radnych. Głosowało 5
za, 1 wstrzymujący.
Przewodniczący Komisji Oświaty, poinformował, że Komisja zapoznała się z informacją na temat
projektu uchwały. Komisja zasugerowała by w akcie notarialnym był zapis o dostępności dla
wszystkich. Na komisji nie było głosowania.
Kierownik BGS A.Orłowski udzielił szczegółowych wyjaśnień.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem.
Głosowało 15 radnych.
14 głosów za
1 wstrzymujący
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- w sprawie zmiany Statutu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie.
Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Dyrektor SOS na posiedzeniu Komisji
poinformowała o zmianach, głosowało 6 osób, 6 głosów za.
Przewodniczący Komisji Oświaty powiedział, że Komisja od Sekretarza i Wicestarosty otrzymała
informację, ale nie było głosowania.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosowało 15 radnych.
15 głosów za

- w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Technicznych w Lesku,
Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że głosowało 6 członków Komisji, 6 głosów za.
Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że nie było głosowania, ale stanowisko Komisji
aby przyjąć projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych
15 głosów za

- w sprawie utworzenia Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” w Lesku,
Przewodniczący Komisji Budżetu głosowało 6 członków komisji, 6 głosów za.
Przewodniczący Komisji Oświaty komisja była za tą propozycją, nie było głosowania.
Radny J.Stelmach zapytał jak Zarząd Powiatu widzi możliwość połączenia dwóch placówek w
jedną chodzi o Bursę Szkolną i SSM „Bieszczadnik”. Radny poinformował, o swych obawach,
które budzi to, że funkcjonowanie może być utrudnione z powodu przyjmowania turystów i
mieszkających uczniów, czy uda się zapewnić bezpieczeństwo. Poprosił także o zapewnienie, że
wypracowane przez Bursę Szkolną dochody zostaną przeznaczone na modernizację i bieżące
remonty tej placówki.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
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Głosowało 15 radnych.
15 głosów za.
Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutowa przerwę.

Ad.7
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Leskim
za 2012 r.
Zostało przyjęte przez aklamację.

Ad.8.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku za 2012 r.
Głos wyjaśniający zabrał Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku
Ł.Szybowski.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).

Ad.9.
Przyjęcie planów prac Komisji Stałych i Rady Powiatu w Lesku.
Przyjęto przez aklamację (plany pracy stanowią załącznik do niniejszego protokołu).

Ad.10.
Interpelacje radnych.
Radny M.Małecki poprosił o udzielenia głosu w pkt. wolne wnioski przedstawicielowi firmy
„Prohanbud” w Uhercach Mineralnych.

11

Radny R.Petka zabrał głos odnośnie likwidacji PZOPO zaznaczył,

że były zapewnienia,

że przyniesie to efekty. Życie pokazuje że jest inaczej. Poprosił o pisemną informację o tym jakie
z tego tytułu są oszczędności kadrowe i finansowe.
Radny J.Stelmach poprosił o informację dotyczącą jak jest zagospodarowany w szkołach z terenu
powiatu leskiego 1% pobierany od poborów nauczycieli na dokształcanie. Poprosił także
o przekazanie informacji dotyczącej jakie są warunki naboru.

Ad.11.
Zapytania i wolne wnioski radnych.
Radny J.Orłowski poprosił o informację, które działki w ramach ostatnich przetargów udało się
sprzedać.
Radny R.Petka skierował pytanie do Starosty, który w sprawozdaniu z prac Zarządu Powiatu
poinformował o planach wyceny lokali

należących do Starostwa. Zapytał czy te działania

oznaczają przychylność Zarządu Powiatu do sprzedaży tych lokali. Zaznaczył, że należy to
rozważyć ponieważ wynajem przynosi stały dochód, a sprzedaż jednorazowy. Kolejne pytanie
dotyczy informacji na temat sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady przez Pana
F.Krajewskiego.
Radny J.Krajewski poruszył sprawę zawartej po dżentelmeńsku umowy dotyczącej diet radnych,
podkreślił jednak, że teraz ta sprawa odbija się przeciwko radnym w mediach.
Przewodniczący Rady udzielił głosu przedstawicielowi firmy „Prohanbud” z Uherzec
Mineralnych, który pokrótce przedstawił działalność firmy, która zatrudnia około 150
pracowników. Funkcjonowanie Firmy układało się dobrze do czasu wydania przez Wydział
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lesku dokumentacji, która wg nich jest
niepełna i zawiera błędy i uchybienia w wielu kwestiach. Przez te niejasności w dokumentacji
inwestycja nie mogła być realizowana przez Firmę i doszło do konfliktu pomiędzy wykonawcą, a
inwestorem. Poinformował, że w tej sprawie, która przyczyniła się do tak trudnej sytuacji Firmy
kilkakrotnie pracownicy „Prohanbudu” zwracali się do Starosty Leskiego celem wyjaśnień i
uzyskania pomocy. Jednak pisma pozostawały bez echa. Na dzisiejszej sesji ponowili po raz
kolejny apel o pomoc.
Starosta M.Pańko poinformował, że sprawa jest znana Starostwu i była już sprawdzana przez
takie organy jak Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, CBA i NIK, żadna z tych
instytucji nie dopatrzyła się uchybień w wydanym pozwoleniu. Starosta zauważył, że budowa
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trwała 1,5 roku później najprawdopodobniej nastąpił konflikt pomiędzy inwestorem a firmą.
Starosta poinformował też o ekspertyzie, która wykazała wiele nieprawidłowości w inwestycji o
której mowa. Co do pism wpłynęły do Starostwa, ale nie było adresu zwrotnego do korespondencji.
Głos w tej sprawie zabrał także Kierownik BGS A.Orłowski, który podkreślił, że raport odnośnie
wykonania inwestycji, której dotyczy dyskusja jest porażający, wszystko tam jest zrobione źle.
Zgodził się ze Starostą, że organy badające wydane pozwolenie nie znalazły żadnych
nieprawidłowości. Następnie Radny R.Petka zwrócił się w imieniu Klubu Radnych o możliwość
udostępnienia dokumentacji w powyższej sprawie. Zaznaczył, że sprawa jest bardzo poważna i
pracę może stracić bardzo dużo ludzi z terenu Powiatu. Należy rozważyć jak można tym ludziom
pomóc. Radny M.Małecki poinformował, że posiada skserowaną dokumentację, która rozda
radnym na najbliższej sesji celem zapoznania się dokładnie z sytuacja.

Ad.12.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
Starosta M.Pańko poprosił Radnego R.Petkę by bardziej szczegółowo określił pytanie. Odpowiedź
co do 1% pobieranego z poborów nauczycieli odpowiedź zostanie udzielona pisemnie. Informacja o
naborze do szkół będzie podana na stronie Starostwa. Starosta udzielił informacji o sprzedanych
działkach w postępowaniu negocjacyjnym. Co do wstępnej wyceny lokali należących do Starostwa
to po jej dokonaniu zapadną decyzje co dalej.
Sekretarz Powiatu Cz.Gawłowski odczytał pismo znak sprawy SL.0033.7.2013 dotyczące
sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu przez Pana F. Krajewskiego, którego
kserokopia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wywiązała się burzliwa dyskusja na temat przekazywania pism radnym powiatu dotyczących
powyższej sprawy. Starosta M.Pańko poinformował, że pisma znajdują się do wglądu w Biurze
Rady.

Ad.13.
Sprawozdanie Komisji Wniosków.
Przewodniczący Komisji R.Petka odczytał protokół Komisji Wniosków, który stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
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Ad.14.
Zakończono obrady sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił zakończenie sesji.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokołowała:
Agnieszka Kozicka

