Protokół XXXIV
Sesji Rady Powiatu Leskiego
odbytej w dniu 19 czerwca 2013 r.
w Lesku

Sesja Rady Powiatu Leskiego rozpoczęła się o godz. 09:00.

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 Starosta Leski Marek Pańko, który na wstępie powitał zebranych, oraz
pogratulował sukcesu uczniowi LO w Lesku – Mateuszowi Karolińczakowi, który zajął
pierwsze miejsce, na etapie wojewódzkim Olimpiady Solidarności – Dwie dekady historii.
Gratulacje złożone zostały również nauczycielce ucznia, Pani Józefie Basak. Wyróżnieni
otrzymali listy gratulacyjne oraz albumy „Powiat Leski – naturalnie piękny”. Przewodniczący
Rady Powiatu Franciszek Krajewski przyłączył się do gratulacji. Wszyscy obecni na sali
uhonorowali w/w oklaskami.
Następnie Starosta Leski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dwie
uchwały.
Jako punkt 6 ppkt 5a/ wyrażająca opinię w sprawie przystąpienia Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku do realizacji Projektu pn. „Utworzenie Oddziału Opieki
Paliatywnej w SP ZOZ w Lesku wraz z programem działań zmierzających do wydłużenia
okresu życia ludności w Bieszczadach”.
Jako punkt 6 ppkt 10/ w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Powiatu
w Lesku.
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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.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
6. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Leskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2012 r.,
2/ w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Leskiego,
3/ zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2013,
4/ w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Leskiego za I półrocze wraz z informacją o przebiegu wykonania planu
finansowego jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych,
5/ w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania i oceny sprawozdania
finansowego SP ZOZ w Lesku za rok 2012,
5a/ wyrażająca opinię w sprawie przystąpienia Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Lesku do realizacji Projektu pn. „Utworzenie Oddziału Opieki
Paliatywnej w SP ZOZ w Lesku wraz z programem działań zmierzających
do wydłużenia okresu życia ludności w Bieszczadach”,
6/ w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Lesku
za 2012 r.,
7/ w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Program aktywizacji społecznej
w Powiecie Leskim” w ramach Priorytetu VII POKL, Działania 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz zaciągania
zobowiązań finansowych związanych z realizacją projektu,
8/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Leskiego położonej w obrębie Lesko – Wola Postołowa, gm. Lesko,
9/ w sprawie zmiany Statutu Powiatu Leskiego,
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10/ w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Powiatu w Lesku.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla Powiatu Leskiego.
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wolne wnioski radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
12. 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”.

Ad.4.
Powołanie Komisji Wniosków.
Według listy obecności:
- Radny Tadeusz Franczyk,
- Radny Krystyna Głuszko-Rakoczy.
- Radny Jarosław Krajewski.
Radni wyrazili zgodę.

Ad. 5.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.

3

Starosta Leski Marek Pańko omówił prace Zarządu Powiatu Leskiego (szczegółowe
informacje

znajdują

się

protokołach

Zarządu

Powiatu

Leskiego,

do

wglądu

w Biurze Rady Powiatu).

Ad. 6.
Podjęcie uchwał:
6.1/ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leskiego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2012 r.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Stanisław Roś poinformował, że odbyła
się dyskusja, ale nie było głosowania.
Przewodniczący

Komisji

Oświaty,

Zdrowia

i

Promocji

Mieczysław

Fedorowicz

poinformował, że odbyła się dyskusja, ale nie było głosowania.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosował 15 radnych,
11 głosów „za”,
4 głosy „przeciw”.

6.2/ w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Leskiego.
Przewodniczący Rady Powiat Franciszek Krajewski oddał głos Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej Tadeuszowi Potocznemu, który odczytał protokół Komisji Rewizyjnej
z dnia 28 maja 2013 r. (stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radny Jarosław Krajewski stwierdził, iż ogólnie sytuacja w samorządzie jest zła.
Biorąc pod uwagę wcześniejsze swoje głosowania, będąc w tym konsekwentnym, jestem „za”
udzieleniem absolutorium.
Radny Marek Małecki zabrał głos, stwierdzając, iż przez trzy lata na terenie
na którym mieszka, zrobiono zaledwie jedną drogę. Wiele dróg które były priorytetem,
nie poddano modernizacji. „Jest to skandal. Jestem „przeciw” udzieleniu absolutorium”.
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Radny Robert Petka poinformował, że patrząc pod względem formalnym, dokumentacja
rachunkowa jest prowadzona prawidłowo. Działania Zarządu Powiatu w Lesku są mizerne.
Nie widać pomysłu na poprawę sytuacji samorządu. Zarząd nie zarządza, a jedynie
administruje, na bardzo słabą ocenę. Ministerstwo Finansów cały czas podnosi poprzeczkę.
Jest bardzo zły stan Powiatu Leskiego. Mając powyższe na względzie, jestem „przeciw”
udzieleniu absolutorium.
Radny Jan Stelmach stwierdził, iż zgłaszane przeze mnie propozycje nie były realizowane.
Jest duży deficyt. Reguła Rostowskiego jest nieubłagana. Jest dramatyczna sytuacja
w SP ZOZ w Lesku, jak i w oświacie powiatowej. Jestem „przeciw” udzieleniu absolutorium.

Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosowało 15 radnych,
11 głosów „za”,
4 głosy „przeciw”.
Starosta Powiatu Leskiego Marek Pańko podziękował wszystkim za wynik głosowania.

6.3/ zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2013.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Stanisław Roś poinformował, że odbyła
się dyskusja, ale nie było głosowania.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji

Mieczysław Fedorowicz

poinformował, że odbyła się dyskusja, ale nie było głosowania.
Głos zabrał Skarbnik Powiatu Leskiego Stanisław Hutek, który stwierdził, że zmiany
dotyczą m.in. wysokości dochodów w różnych miejscach budżetu.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosował 15 radnych,
14 głosów „za”,
1 głos „wstrzymujący”.
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6.4/ w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Leskiego za I półrocze wraz z informacją o przebiegu wykonania planu
finansowego jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Stanisław Roś poinformował, że odbyła
się dyskusja, ale nie było głosowania.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji

Mieczysław Fedorowicz

poinformował, że odbyła się dyskusja, ale nie było głosowania.
Głos zabrał Skarbnik Powiatu Leskiego Stanisław Hutek, który podkreślił, iż ważne jest,
aby powyższe sprawy, były przedstawione bardzo dokładnie i szczegółowo.

Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosował 15 radnych,
15 głosów „za”.

6.5/ w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania i oceny sprawozdania
finansowego SP ZOZ w Lesku za rok 2012.
Skarbnik Powiatu Leskiego Stanisław Hutek, poinformował, że firma przeprowadzi badanie
i ocenę sprawozdania finansowego SP ZOZ w Lesku.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosował 15 radnych,
15 głosów „za”.

6.5a/ wyrażająca opinię w sprawie przystąpienia Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Lesku do realizacji Projektu pn. „Utworzenie Oddziału Opieki
Paliatywnej w SP ZOZ w Lesku wraz z programem działań zmierzających do wydłużenia
okresu życia ludności w Bieszczadach”.
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Glos

zabrał

SP

Dyrektor

ZOZ

w

Lesku

Wiesław

Kuzio,

informując,

że sprawa dotycząca powstania Oddziału Opieki Paliatywnej, dyskutowana jest od dawna.
Są możliwości, jeżeli chodzi o adaptację pomieszczeń. Jest szansa na wzrost przychodów.
Pracownik SP ZOZ w Lesku Zdzisława Kamińska objaśniła, że do 28 czerwca br. można
składać

wniosek.

Dofinansowanie

jest

z

Mechanizmu

Finansowego

EOG

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Realizacja dotyczy też trzech programów
profilaktycznych (rak gruczołu krokowego, nowotwór złośliwy skóry, osteopetroza).
Musimy też zrobić przebudowę oraz wymienić windy. Możemy aplikować po to, co jest
możliwe. Obecnie funkcjonuje jedna winda. Serwisant sugeruje, aby dokonać odpowiednich
wymian (sprawy techniczne).
Radny Jarosław Krajewski stwierdził, iż powstania nowego oddziału, jest pozytywnym
sygnałem. Dofinansowanie w proporcji 80/20 jest znaczne. Z dostępnych informacji wynika,
że ma tam być 13 łóżek. Kiedy ten oddział ruszy?
Pracownik SP ZOZ w Lesku Zdzisława Kamińska stwierdziła, że jest szansa
na uruchomienie oddziału z dniem 1 stycznia 2015 r.
Dyrektor SP ZOZ w Lesku Wiesław Kuzio poinformował, że jest duże zapotrzebowanie
na takie oddziały, mamy wyszkolonego w tym temacie lekarza.
Radny Jarosław Krajewski zabrał głos, pytając – czy na to są przeznaczone własne środki,
czy coś dodać musi powiat (np. zastaw pod kredyt - działki)?
Dyrektor

SP

ZOZ

w

Lesku

Wiesław

Kuzio

odpowiedział,

stwierdzając,

że SP ZOZ w Lesku musi się rozwijać. Zapewne w przyszłości, wystąpimy do samorządu
o zabezpieczenie kredytu.
Radny Ryszard Wysata stwierdził, że jest za powstaniem takiego oddziału.
Dyrektor SP ZOZ w Lesku Wiesław Kuzio poinformował, że personel zostanie taki jak jest.
Radny Robert Petka poinformował, że kontakt będzie od 2015 r., ma to wpływ
na finanse. Musimy wiele spraw przeanalizować. Czy jest szansa na to, aby Zarząd Powiatu
w Lesku, pomógł SP ZOZ w Lesku? Pomoc (kwestie finansowe) dotyczy też Powiatu
Leskiego.
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Głos zabrał Starosta Leski Marek Pańko, który stwierdził, że decyzja odnośnie spraw
dofinansowania, będzie w przyszłości dyskutowana. Jest to pewien ciężar finansowy.
Jak na razie, nie ma dodatkowych postanowień.
Radny Mieczysław Fedorowicz stwierdził, że bardzo dobrze się stanie, gdy powstanie
omawiany oddział. Ten pomysł, nie jest nowy, należało przedstawić projekt uchwały
wcześniej. Musimy analizować sytuację oraz działać w tym temacie.
Dyrektor SP ZOZ w Lesku Wiesław Kuzio poinformował, że projekt powstał dawniej.
Jest

specjalistyczna

firma,

która

zajmuje

się

tym

projektem.

Mamy

nadzieję,

że podjęta zostanie dzisiaj - „uchwała intencyjna”.
Radny Robert Petka zabrał głos, stwierdzając, że ma wątpliwości, czy Zarząd Powiatu poprze
tą sprawę czy nie. Chodzi o kwestie finansowe?
Dyrektor SP ZOZ w Lesku Wiesław Kuzio objaśnił, że SP ZOZ w Lesku, nie jest
w stanie, sam z własnych środków tego zrobić. Bez pomocy powiatu, nie da się tego uczynić
Wicestarosta Powiatu Leskiego Stanisław Szelążek, przyznał rację Radnemu Robertowi
Petce. Zarząd w tak dużym stopniu, nie może pomóc SP ZOZ. Mamy ograniczone
możliwości finansowe, wiele różnych zadań. „Uchwała intencyjna”, dopiero dzisiaj wpłynęła
do Zarządu Powiatu. Nie była wcześniej, szczegółowo analizowana, dyskutowana,
tak nie powinno być (zaskoczenie). Nie deklarujemy kwoty, są ograniczenia finansowe.
Sprawę należy jeszcze przestudiować.
Radny Józef Orłowski stwierdził, że z uchwały wynika, iż to w gestii SP ZOZ w Lesku,
jest zabezpieczenie, ze środków własnych tych 20% (577 809,00 PLN). Pan Dyrektor
zapewne wie, gdzie te środki znaleźć. Należy szukać, jak najbardziej roztropnego
rozwiązania.
Radny Robert Petka poinformował, że na prefinansowanie projektu, nie stać ani Powiatu
Leskiego, ani SP ZOZ w Lesku, jest to sprawa trudna.
Dyrektor SP ZOZ w Lesku Wiesław Kuzio zabrał głos, stwierdzając, że powyższa sprawa,
była wcześniej akcentowana – na komisjach.
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Starosta Leski Marek Pańko stwierdził, że jak na razie, sprawa ma wymiar formalny.
W tym temacie, będziemy jeszcze dyskutować, analizując różne rozwiązania, szukać
potrzebnych środków. Dobro mieszkańców, jest bardzo ważną kwestią.
Spotkanie dotyczące spraw SP ZOZ w Lesku, może się odbyć w najbliższym czasie.
Propozycja terminu – 2 lipiec br., godz. 15:00 (sala narad).
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosował 15 radnych,
15 głosów „za”.

6.6/ w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Lesku
za 2012 r.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Stanisław Roś poinformował, że odbyła
się dyskusja, ale nie było głosowania.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji

Mieczysław Fedorowicz

poinformował, że odbyła się dyskusja, ale nie było głosowania.
Główny Księgowy SP ZOZ w Lesku Barbara Tutak zaznaczyła, że sprawy dotyczące
SP ZOZ w Lesku, były już wcześniej dyskutowane. Biegły księgowy sporządził opinię
do sprawozdania. Postępujemy zgodnie z procedurą. Faktem jest, że sytuacja jest zła.
Dążymy do poprawy. Zysk za tamten rok, w kwocie ok. 19 tysięcy złotych, jest pozytywnym
aspektem.

Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosował 15 radnych,
8 głosów „za”,
7 głosów „wstrzymujących”.

6.7/ w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Program aktywizacji społecznej
w Powiecie Leskim” w ramach Priorytetu VII POKL, Działania 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie
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aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz zaciągania zobowiązań
finansowych związanych z realizacją projektu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Stanisław Roś poinformował, że odbyła
się dyskusja, ale nie było głosowania.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji

Mieczysław Fedorowicz

poinformował, że odbyła się dyskusja, ale nie było głosowania.
Dyrektor PCPR w Lesku Łukasz Szybowski stwierdził, że jednostka organizacyjna jaką jest
PCPR, od 2008 r. realizuje program. Jest to kontynuacja do końca czerwca 2015 r.
Aktywizacją społeczną, zostaną objęci klienci PCPR – osoby niepełnosprawne jak również
wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, kontynuujący
naukę.

Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosował 15 radnych,
15 głosów „za”.

6.8/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Leskiego położonej w obrębie Lesko – Wola Postołowa, gm. Lesko.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Stanisław Roś poinformował, że odbyła
się dyskusja, ale nie było głosowania.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji

Mieczysław Fedorowicz

poinformował, że odbyła się dyskusja, ale nie było głosowania.
Wicestarosta Leski Stanisław Szelążek stwierdził, że powyższa sprawa, była już
dyskutowana wcześniej, na Komisji Budżetu i Rozwoju.
Radny Jarosław Krajewski, poprosił o dostarczenie mapy, z uwidocznioną nieruchomością
gruntową. Nie mogę glosować, jeżeli nie wiem dokładnie, o którą działkę chodzi.
(pracownik merytoryczny z Wydziału Budownictwa, Geodezji i Środowiska, dostarczył
dla Radnych kserokopie map).
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Przewodniczący Rady Powiatu Franciszek Krajewski zabrał głos, stwierdzając, że wcześniej
już dyskutowaliśmy o tej działce. Temat był poruszany na Komisji Budżetu i Rozwoju.

Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosował 15 radnych,
8 głosów „za”,
2 głosy „przeciw”.
5 głosów „wstrzymujących”.

6.9/ w sprawie zmiany Statutu Powiatu Leskiego.
Starosta Leski Marek Pańko poinformował, że sprawa była już wcześniej dyskutowana.
Chcieliśmy

uporządkować

formalne

sprawy

(m.in.

pojęcie

„interpelacja”).

Ustawowy termin, odpowiedzi na nią, wynosi 21 dni. Składający interpelacje, powinien
zawrzeć w niej, konkretny ważny temat. Po dyskusji, postanowiliśmy ostatecznie o skreślenie
§ 2 z projektu uchwały (pozostałe paragrafy mają wyższe numery).
Radny Robert Petka stwierdził, że dobrze się stało, iż wysłuchana została też strona
przeciwna. Uwzględnienie racji tzw. „opozycji”, jest pozytywnym akcentem.
Głos zabrał Radny Jarosław Krajewski, wyrażając pogląd, że należy wysłuchiwać
wszystkich. Każda ze stron, ma prawo się wypowiedzieć.

Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosował 15 radnych,
15 głosów „za”.

6.10/ w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Powiatu w Lesku.

Radny Robert Petka poinformował, że sprawa jest „wrażliwa”. Jeżeli chodzi o Klub Radnych
„Uczciwy Samorząd”, to jesteśmy „za”. Doceniamy sposób prowadzenia sesji przez Pana
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Przewodniczącego. Organizacja jest dobra, lepsza jakość pracy. Sytuacja jaka jest, każdy
z nas wie. Zgodnie z rzymską zasadą prawniczą: „Dura lex, sed lex” (łac. „Twarde prawo,
ale prawo”) - musimy sprawą się zająć.

Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosował 14 radnych
(Przewodniczący Rady Powiatu Franciszek Krajewski nie brał udziału w głosowaniu),
6 głosów „za”,
8 głosy „przeciw”.
Uchwała nie została podjęta.

Ad. 7.
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla Powiatu Leskiego.
Dyrektor

PCPR

w

Lesku

Łukasz

Szybowski

przypomniał,

że

ocena

znajduję

się w dostarczonym dokumencie – „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012
dla powiatu leskiego”.

Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosował 15 radnych,
15 głosów „za”.

Ad. 8.
Interpelacje radnych.
Nie zgłoszono interpelacji.

Ad. 9.
Zapytania i wolne wnioski radnych.
Radny Ryszard Drozdalski zadał pytanie: czy Zarząd Powiatu w Lesku, podjął decyzję
w sprawie remontu drogi pod wiaduktem w Manastercu (poszerzenie)?
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Radny Marek Małecki podziękował Powiatowemu Zarządowi Dróg, za prace drogowe
w Zwierzyniu.
Radny Józef Orłowski zasugerował, aby PZD przyjrzał się dokładnie drogom, na naszym
terenie. Były burze, wiele gałęzi znajduje się na drogach. Ważne jest bezpieczeństwo.
Radny Ryszard Wysata zadał pytanie: jak się przedstawia sprawa drogi Wołkowyja-Rybne.
Czy jest promesa?
Skarbnik Powiatu Leskiego Stanisław Hutek, podziękował Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej Tadeuszowi Potocznemu za współpracę. Cała Komisja, wykazała wzorowe
współdziałanie w merytorycznych sprawach.

Ad. 10.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Starosta

Leski

Marek

Pańko,

poprosił

Dyrektora

Powiatowego

Zarządu

Dróg

w Lesku z/s w Baligrodzie, o ustosunkowanie się do problematyki drogowej.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie Wioletta Siekaniec
stwierdziła, że sprawa wiaduktu w Manastercu jest cały czas analizowana, jest w toku.
Ogólne koszty są bardzo duże – ok. 230 tysięcy złotych. Będzie przegląd dróg.
Starosta Leski Marek Pańko poinformował, że Zarząd Powiatu, sprawą wiaduktu
w Manastercu, już się zajmował. Jak na razie, jest kontynuacja tego co było. Przegląd dróg
po burzy, będzie dokonany. Dbamy o bezpieczeństwo. Kwestia drogi Wołkowyja - Rybne jest
w toku. Zostały złożone trzy projekty. Jeżeli w przyszłości, stosowna umowa, będzie
podpisana przez Wojewodę Podkarpackiego i będą oszczędności, to wówczas odpowiednie
środki finansowe, zostaną przeznaczone na ten cel. Wojewoda decyduje odnośnie promesy.
Cały czas analizujemy omawiane sprawy.
Ad. 11.
Sprawozdanie Komisji Wniosków.
Nie zgłoszono wniosków.
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Radny Józef Orłowski stwierdził, że dobrze się stanie, iż Dyrektor PZD, dokona przeglądu
dróg powiatowych. Jest to bardzo ważne.

Ad. 12.
Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił zakończenie sesji.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono – godz. 11:20.

Protokołował:
podinsp. mgr Mirosław Fedoryszak
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