Protokół z XXXIII
Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Leskiego
odbytej w dniu 4 czerwca 2013 r.
w Lesku

Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się o godz. 9:35.

Ad. 1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Franciszek Krajewski powitał zebranych i na podstawie listy
obecności stwierdził, że w sesji uczestnicy 15 radnych, zatem sesja jest władna
do podejmowania uchwał. Zapoznał zebranych z porządkiem obrad. Skierował zapytanie
do radnych, czy ktoś wnosi o uzupełnienie do porządku obrad.
Głos zabrał Radny Robert Petka, który zwrócił się z prośbą, aby zmienić porządek obrad,
po punkcie 6 dodać punkt następny dotyczący: uchwała uchylająca uchwałę Nr XII.59.2011
Rady Powiatu Leskiego z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości działka nr 1365/12 o pow. 0,3540 ha zabudowanej budynkiem Zespołu Szkół
Drzewnych stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku gm. Lesko.
Zapoznano radnych ze szczegółowym projektem uchylającej uchwały.
To, co działo się w ostatnich dwóch tygodniach, nasuwa obawy, że podmiot, który nabędzie
nieruchomość, będzie mógł z nią zrobić, co chce (wbrew opinii mieszkańców). Musimy dbać
o interes mieszkańców. Decyzja dot. powstania ośrodka, może źle wpłynąć na nabór do szkół.
Ważne jest, aby Powiat Leski miał możliwość wpływania na to, co się w tym miejscu dzieje.
Prosimy, aby Zarząd na najbliższą sesje przygotował uchwałę dot. tej nieruchomości
(dzierżawa), ale z zastrzeżeniem funkcji, na co będzie wykorzystywana. Prosimy, aby
przegłosować tę uchwałę dot. uchylenia uchwały z dnia 20.07.2011 r. dla dobra mieszkańców.
Należy dbać o interesy powiatu. Nikt nie podburza ludzi, sami zorganizowali.
Starosta Powiatu Leskiego Marek Pańko stwierdził, iż niech najpierw uchwała wpłynie
do zarządu, potem do komisji, następnie dyskusja, zgodnie z procedurą. Należy takie sprawy
podejmować bez emocji, racjonalnie. Wniosek został przyjęty. Wnioskuje o odrzucenie tego
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punktu z porządku obrad i przekazanie tego wniosku do Zarządu Powiatu, pod obrady komisji
na następną sesję.
Przewodniczący Rady Powiatu Franciszek Krajewski zauważył, że mieszkańcy się obawiają.
Czy jest gwarancja Zarządu, że do 30 lipca nieruchomość nie będzie sprzedana?
Starosta Powiatu Leskiego Marek Pańko poinformował, że przetarg jest ogłoszony, mamy
dwa miesiące, aby dyskutować. Mieszkańcy mieli obawy, więc Zarząd Powiatu się wycofał
z dzierżawy na NMOW. Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców. Postępujmy zgodnie
z procedurą. Najbliższa Sesja Rady Powiatu jest 19 czerwca br.
Radny Robert Petka stwierdził, że nie ma zaufania do Zarządu Powiatu Leskiego.
Zarząd bardzo szybko postępował, w stosunku do firmy, która miała zamiar utworzyć
ośrodek. Dzisiaj składamy ten wniosek, bo wczoraj złożyliśmy taką deklaracje mieszkańcom.
Radny Jarosław Krajewski poprosił o 5 minut przerwy, aby sprawdzić pewne sprawy
w statucie (porządek obrad).
Starosta Powiatu Leskiego Marek Pańko po przerwie poinformował, iż zostanie
wprowadzony sugerowany punkt do porządku obrad:
Punkt 6 a). Podjęcie uchwały: Uchwała uchylająca uchwałę Nr XII.59.2011 Rady Powiatu
Leskiego z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości działka
nr 1365/12 o pow. 0,3540 ha zabudowanej budynkiem Zespołu Szkół Drzewnych stanowiącej
własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku gm. Lesko.

Ad. 2.
Przyjęcie porządku obrad sesji (po zmianie).
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
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4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami, ze szczególnym
uwzględnieniem kwestii dotyczących zamiaru utworzenia na terenie byłego Zespołu
Szkół

Drzewnych

w

Lesku

Niepublicznego

Młodzieżowego

Ośrodka

Wychowawczego.
6. Otwarta dyskusja z udziałem radnych oraz zainteresowanych Mieszkańców na temat
planów Zarządu Powiatu Leskiego dotyczących funkcjonowania na terenie byłego
Zespołu Szkół Drzewnych w Lesku Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego.
6 a). Podjęcie uchwały:
1) Uchylająca uchwałę Nr XII.59.2011 Rady Powiatu Leskiego z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości działka nr 1365/12 o pow. 0,3540 ha
zabudowanej budynkiem Zespołu Szkół Drzewnych stanowiącej własność Powiatu
Leskiego położonej w Lesku gm. Lesko.
7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wolne wnioski radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
11. Zakończenie sesji.
Przystąpiono do głosowania za powyższym porządkiem obrad.
Głosowało 15 radnych,
15 głosów „za”.

Ad. 3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Głosował 15 radnych,
14 głosów „za”,
1 głos „wstrzymujący”.
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Ad.4.
Powołanie Komisji Wniosków.
Według listy obecności:
- Radny Ryszard Drozdalski,
- Radny Ryszard Wysata,
- Radny Marek Małecki.
Radni wyrazili zgodę.

Ad. 5.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami, ze szczególnym
uwzględnieniem kwestii dotyczących zamiaru utworzenia na terenie byłego Zespołu Szkół
Drzewnych w Lesku Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
Starosta Powiatu Leskiego Marek Pańko omówił prace Zarządu Powiatu Leskiego
(szczegółowe informacje znajdują się protokołach Zarządu Powiatu Leskiego, do wglądu
w Biurze Rady Powiatu). Zarząd działa dla dobra mieszkańców. Firma, która była
zainteresowana nieruchomością, nie chce postępować wbrew mieszkańcom.

Ad. 6.
Otwarta dyskusja z udziałem radnych oraz zainteresowanych mieszkańców na temat planów
Zarządu Powiatu Leskiego dotyczących funkcjonowania na terenie byłego Zespołu Szkół
Drzewnych w Lesku Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
Mieszkanka Anna Caparska–Bąbel zabrała głos informując, że inicjatorem zbieranie
podpisów przeciw powstaniu NMOW byli mieszkańcy z bloków z ulicy Jana Pawła II
w Lesku. Zachodzi obawa, że spółka może kupić ten obiekt, obawiamy się o swoje
bezpieczeństwo.
Mieszkaniec Tomasz Trawiński stwierdził, że sprawa jest nieciekawa, nic merytorycznego
nie usłyszeliśmy.
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Mieszkaniec Janusz Radłowski zwrócił się z apelem o uchylenie uchwały dot. sprzedaży
nieruchomości, na której ma powstać NMOW.
Mieszkaniec Mariusz Wermiński (Radny Rady Miejskiej w Lesku) poinformował, że Rada
Miejska w Lesku, na sesji w maju, uzgodniła wspólne stanowisko i zwróciła
się z apelem do Powiatu Leskiego, aby uniemożliwić powstanie ośrodka w tamtej lokalizacji.
Uchwała została podjęta i przegłosowana dot. wspomnianego tematu. Zachodzą uzasadnione
obawy. W interesie miasta jest, aby było pozytywnie odbierane. Należy brać wiele spraw pod
uwagę. Należy uszanować głos 1500 mieszkańców!
Radny Jan Stelmach stwierdził, że Rada Powiatu służy mieszkańcom. Nie zawsze jesteśmy
wysłuchiwani! Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Rady Powiatu. Wiele pomysłów
oświatowych zgłaszałem (37). Lesko było kiedyś centrum oświatowym. Jesteśmy gotowi, aby
dyskutować w kwestii budynku. Byłem przeciwny likwidacji ZSD. Przegramy z innymi
miastami. Podjęcie uchwały jest dzisiaj jedynym honorowym wyjściem!
Radny Robert Petka zabrał głos stwierdzając, że zapewne podejmiemy uchwałę
o unieważnienie. Jest to dla nas swoista lekcja demokracji. Należy wsłuchiwać się w to, co
mówią ludzie. Ważne jest, aby mieszkańcy się angażowali. Przykładowo w Szwajcarii,
ludzie się wypowiadają w referendach. Jest to bardzo istotne dla lokalnej społeczności.
Radny Ryszard Wysata zauważył, że Pan Starosta lansuje pogląd, że jest rozgrywka na linii
Petka-Pańko.

Zarząd

Powiatu

podjął nieodpowiedzialną decyzję

(wstępną zgodę)

na wydzierżawienie tego obiektu. Rodzice mają słuszne obawy, aby w przyszłości posyłać
dzieci do szkoły (mogą być rozprowadzane narkotyki). Dzisiejsza uchwała jest bardzo ważna!
Zgodnie ze słowami bł. J. Popiełuszko (Myśli ks. J. Popiełuszko na każdy dzień):
„Aby zło dobrem zwyciężać i zachować godność człowieka, nie wolno walczyć przemocą”!
Należy uszanować głosy mieszkańców.
Radna Krystyna Głuszko-Rakoczy zasugerowała, że często jest tak, że nowe rzeczy budzą
obawy. Mieliśmy na myśli dobro powiatu. Wydzierżawienie obiektu to pieniądze dla powiatu.
Subwencja oświatowa jest niewystarczająca, powiat wiele środków dokłada. Połączyliśmy
szkoły, ponieważ wymusza to na nas sytuacja, która jest w kraju (niż demograficzny).
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Szanujemy wypowiedzi mieszkańców. Ja osobiście przepraszam. W przyszłości na pewno
będzie inaczej.
Mieszkaniec Tomasz Trawiński zauważył, że sprawy organizacyjne podjęte odnośnie
ośrodka, tak szybko, oraz tłumaczenia władz są podejrzane.
Mieszkanka Anna Caparska–Bąbel stwierdziła, że bardzo się cieszy, że będzie wycofana
uchwała.
Radny Józef Orłowski zauważył, iż należy szanować wole mieszkańców. Należy szukać
właściwego rozwiązania. Taki ośrodek powinien powstać w Lesku, ale w innym miejscu.
Moje gratulacje dla mieszkańców.
Wicestarosta Powiatu Leskiego Stanisław Szelążek stwierdził, że budynek po dawnym ZSD
jest dla nas problemem. Jest mniej uczniów w szkołach. Jeżeli ktoś chce zakupić budynek
to dobrze. Każdy ma swoje obawy. Podejmujemy decyzje racjonalnie. Należało z Zarządem
Powiatu rozmawiać. Myślimy o interesach Powiatu Leskiego. Racje Państwa będą uznane.
Wszystko jest w sprawie wyjaśnione.
Radny Jarosław Krajewski poinformował, że takie ośrodki istnieją w centrach innych miast.
Rozumiem obawy mieszkańców. Taki ośrodek powinien powstać. Sytuacja, która zaistniała,
skłania mnie do bardzo głębokiej analizy, na przyszłość, dokładnego zastanowienia się nad
każdą sprzedażą działki powiatowej. Należy dbać o samorząd terytorialny.
Mieszkanka Elżbieta Hotloś stwierdziła, że wiele wokół tego tematu było robione po cichu.
Protest mieszkańców był sprzeciwem.
Mieszkanka Julita Ginda poinformowała, że dzwoniła do Pana Radnego Roberta Petki,
ponieważ było wiele niejasności odnośnie sprawy dot. ośrodka. Nasze obawy były zasadne.
Starosta Powiatu Leskiego Marek Pańko zabrała głos, stwierdzając, że jego działania
są merytoryczne. Działamy wg prawa, według statutu, w dobrej wierze. Rodzice mogę mieć
obawy. Więcej uczniów złożyło podania do ZST niż do LO.
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Radny Ryszard Wysata zauważył, że należało wcześniej informować radnych o wielu
sprawach.
Mieszkaniec Piotr Radłowski stwierdził, iż należy się poważnie zastanowić, co zrobić z tym
budynkiem. Należy przeanalizować temat.
Mieszkaniec Mirosław Leszczyński poinformował, że obok jednego z budynków, nieopodal
dawnego ZSD w Lesku, jest dziurawa droga powiatowa.
Mieszkaniec Mariusz Wermiński zasugerował, że sprawa ośrodka jest drażliwa.
Należy załagodzić atmosferę!

Ad. 6 a). Podjęcie uchwały:
1) Uchylająca uchwałę Nr XII.59.2011 Rady Powiatu Leskiego z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości działka nr 1365/12 o pow.
0,3540 ha zabudowanej budynkiem Zespołu Szkół Drzewnych stanowiącej własność
Powiatu Leskiego położonej w Lesku gm. Lesko.
Przystąpiono do głosowania za w/w uchwałą.
Głosowało 15 radnych,
15 głosów „za”.

Ad. 7.
Interpelacje radnych.
Radny Józef Orłowski poprosił o informację dot.:
-

jaki jest stan faktyczny związany z budową nowego budynku dla leskiej policji,
czy może w planowanym miejscu powstać ta nieruchomość, jakie są zapisy w planie
zagospodarowania przestrzennego, czy to prawda, że zrezygnowano z tej lokalizacji?

-

jak wygląda sprawa dot. szpitala tj. zakontraktowania OIT, SOR w II połowie 2013 r.?

-

co z osuwiskiem pod górą Sobień, jaki jest etap prac?
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Radny Marek Małecki poprosił o informację odnośnie funkcjonowania Powiatowego
Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie (jakości pracy), zgłaszane są prośby odnośnie
udrożnienia pewnego miejsca i brak jest reakcji ze strony PZD.
Radny Ryszard Wysata poprosił o informację dot. remontu drogi pow. Wołkowyja-Rybne.
Radny Jan Stelmach poprosił o informacje dot. drogi do Tarnawy (należy tam zrobić
odpływy, sączki na poboczach), teraz są tam koryta, jest niebezpiecznie, należy dokonać
przeglądu.

Ad. 8.
Zapytania i wolne wnioski radnych.
W trakcie sesji Komisja Wniosków i Uchwał zapisała następujące wnioski zgłoszone przez
radnych:
1) Podjęcie decyzji w sprawie remontu drogi pod wiaduktem w Manastercu
(poszerzenie).
2) Remont drogi powiatowej w Lesku przy ZST w Lesku.
3) Co do drogi powiatowej Wołkowyja – Rybne. Czy jest promesa?
4) Remont drogi powiatowej (łatanie dziur w miejscowości Zwierzyń).
5) Udrożnienie przepustów przechodzących przez drogę powiatową w Olszanicy
i udrożnienie rowów na drodze w centrum Olszanicy i Wańkowej.
6) Kiedy zostanie poprawione usuwisko w Manastercu i na Sobieniu.
7) Wykonanie sączków na drodze powiatowej na Gruszce.
Radny Ryszard Drozdalski zwrócił się z prośbą o uzyskanie upoważnienia dla Komisji
Rewizyjnej, aby mogła sprawdzić arkusze organizacyjne szkoły na rok 2013/2014.
Mamy wrażenie, że dyrektor szkoły nas oszukuje. Sądzimy, że dyrektor nie postępuje
wg kryteriów dot. zwalnianych nauczycieli. Wcześniej na Komisji Oświaty, Zdrowia
i Promocji wypowiadała się Pani Kierownik Agata Piszko. Chcemy sprawę wyjaśnić.
Wszystko sprawdzić.
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Radny Jarosław Krajewski stwierdził, że są pewne obawy, dyrektor szkoły nas zapewniał,
że wszystko jest zgodnie z procedurą, z prawem. Nie podejrzewamy wszystkich.
Niech dyrektor działa dla dobra ogółu.
Radny Tadeusz Potoczny zauważył, że dyrektor nam przedstawił sprawę odnośnie
nauczycieli, zapewniał o przestrzeganiu prawa. Wyjaśnił sprawę.
Radny Stanisław Roś zwrócił się z pytaniem do Agaty Piszko – Kierownika Wydziału
Oświaty, Zdrowia i Promocji, w kwestii pisma otrzymanego od Związku Zawodowego.
Czy Powiat Leski będzie ponosił jakieś koszty?

Ad. 9.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Sekretarz Powiatu Leskiego Czesław Gawłowski poinformował, że Komisja Oświaty,
Zdrowia i Promocji ma uprawnienia kontrolne w ramach swoich kompetencji. Należy w tej
materii bardzo uważać, bo chodzi o sprawę dotyczącą ochrony danych osobowych.
Dyrektor prowadzi politykę kadrową i personalnie odpowiada przed Zarządem Powiatu.
Kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia i Promocji Agata Piszko stwierdziła, że w różnych
sprawach wypowiadają się Związki Zawodowe. Jest wiele specyficznych spraw.
W sprawach spornych rozstrzyga Sąd Pracy. To są indywidualne sprawy dotyczące
nauczycieli.

*
Głosowanie dotyczące upoważnienia Komisji Rewizyjnej do kontroli arkusza
organizacyjnego ZST w Lesku.
Głosowało 14 radnych (jeden z radnych wcześniej opuścił sesję),
8 głosów „przeciw”,
6 głosów „za”,
Wniosek Radnego R. Drozdalskiego nie uzyskał akceptacji.
*
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Ad. 10.
Sprawozdanie Komisji Wniosków.
Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał Ryszard Drozdalski odczytała protokół,
stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11.
Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił zakończenie sesji.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono – godz. 12:00.

Protokołował:
podinsp. mgr Mirosław Fedoryszak
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