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Protokół z XXXVII
Sesji Rady Powiatu w Lesku
odbytej w dniu 27 września 2013 r.
w Lesku

Ad.1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu F.Krajewski otworzył obrady i powitał zebranych.
Stwierdził na postawie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu, że w sesji
uczestniczy 15 radnych zatem sesja jest władna do podejmowania uchwał.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcia 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 wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu
Leskiego na okres kolejnych dwóch lat.
2/ zmieniająca uchwałę Nr XXXI.182.2013 Rady Powiatu Leskiego z dnia 12 marca 2013 r. w
sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2013 r. w Powiecie Leskim.
3/ w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym
Wychowawczym w Lesku,

Ośrodku Szkolno-

4/ o zmianie uchwały Nr XIII/58/2002 Rady Powiatu Leskiego z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie
utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” w Lesku.
5/ w sprawie przystąpienia Powiatu Leskiego do projektu ponadnarodowego.
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7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wolne wnioski radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
11. Zakończenie sesji.
W tej części obrad Starosta M.Pańko poprosił o wprowadzenie n/w projektów uchwał:
- zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2013,
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2014 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań
realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg.
Przystąpiono do głosowania za w/w wnioskiem:
Głosowało 15 radnych.
15 głosów za

Ad.2.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
Przystąpiono do głosowania za porządkiem obrad.
Głosowało 15 radnych
15 głosów za

Ad.3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Głosowało 15 radnych
15 głosów za

Ad.4.
Powołanie Komisji Wniosków.
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W skład Komisji wg listy obecności weszli:
- Radny R.Petka
-Radny T.Potoczny
- Radny S.Roś
Radni wyrazili zgodę.

Ad.5.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
Starosta M.Pańko zapoznał zebranych z pracami Zarządu Powiatu, które odbyły się pomiędzy sesjami
(szczegóły w protokołach Zarządu Powiatu, do wglądu w Biurze Rady).

Ad.6.
Podjęcie uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Leskiego
na okres kolejnych dwóch lat.
Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że członkowie Komisji jednomyślnie byli za w/w
projektem.
Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że członkowie Komisji zaakceptowali w/w projekt
uchwały.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosowało 15 radnych
15 głosów za

-zmieniająca uchwałę Nr XXXI.182. 2013 Rady Powiatu Leskiego z dnia 12 marca 2013 r. w
sprawie

podziału

środków

finansowych

Państwowego

Niepełnosprawnych w 2013 r. w Powiecie Leskim.

Funduszu

Rehabilitacji

Osób
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Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że członkowie Komisji pozytywnie zaakceptowali
projekt powyższej uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że Komisja także pozytywnie odniosła się do projektu
uchwały.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały
Głosowało 15 radnych
15 głosów za

- w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Lesku.
Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja ustosunkowała się pozytywnie do
powyższej uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że Komisja odniosła się pozytywnie do powyższej
uchwały.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosowało 15 radnych
15 głosów za

- o zmianie uchwały Nr XIII/58/2002 Rady Powiatu Leskiego z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie
utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” w Lesku,
Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że członkowie Komisji ustosunkowali się pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że Komisja pozytywnie przyjęła powyższy projekt
uchwały.
Głos wyjaśniający zabrał Dyrektor SSM „Bieszczadnik” Pan T.Prawda.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosowało 15 radnych
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15 głosów za

- w sprawie przystąpienia Powiatu Leskiego do projektu ponadnarodowego.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Komisja pozytywnie przyjęła powyższy projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Komisja pozytywnie przyjęła powyższy projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem.
Głosowało 15 radnych
15 głosów za

- w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na 2014 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań
realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg
Przewodniczący Komisji Budżetu, Komisja pozytywnie przyjęła powyższy projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Komisja pozytywnie przyjęła powyższy projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem.
Głosowało 15 radnych
15 głosów za

- zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2013
Przewodniczący Komisji Budżetu, Komisja pozytywnie przyjęła powyższy projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Komisja pozytywnie przyjęła powyższy projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosowało 15 radnych
15 głosów za
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Ad.7
Interpelacje radnych
Radny M.Małecki, złożył interpelację na piśmie. Interpelacja dotyczyła zmodernizowanej w 2012 r.
drogi powiatowej w miejscowości Rudenka, na odcinku 2900 metrów. Droga ta w chwili obecnej uległa
znacznym pęknięciom. Radny wnosi o powołanie biegłego z zakresu budownictwa dróg celem zbadania
położonej nawierzchni.
Radny R.Petka złożył interpelację dotyczącą powołania na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Technicznych w Lesku Pana M.Błażowskiego. Radny poprosił o informację czy z dniem12 lipca 2012 r.
Pan M.Błażowski był zatrudniony w innej placówce i czy posiadał aktualną ocenę pracy i jaka to była
ocena. Kolejne pytanie Radnego dotyczyło czy powołując na stanowisko dyrektora Pana M.
Błażowskiego organ prowadzący wystąpił do Kuratora o opinię i jaka ona była. Radny poprosił o
kserokopie dokumentów i odpowiedź na interpelacje na piśmie.
Ad.8.
Zapytania i wolne wnioski radnych.
Radny J.Krajewski zapytał o otwarcie w Leskim Szpitalu SORu i czy został już podpisany kontrakt.
Radny M. Małecki złożył wniosek dotyczący zabezpieczenia kwoty w budżecie na remont mostu w
miejscowości Wańkowa.
Radny J.Stelmach powrócił do sprawy osuwiska na Sobieniu, pokrótce przedstawił swoje spostrzeżenia
i poprosił o wyremontowanie powstałych usterek.
Radny R.Petka zapytał czy został zakontraktowany OIT. Radny zwrócił uwagę co do niestosowności
organizowania imprezy w związku z oddaniem SORu i OITu. Stwierdził, że to wielki nietakt w sytuacji
gdy pracownicy szpitala mają mocno ograniczone uposażenie. Radny poprosił także o informację jak
wygląda sprawa budowy nowego budynku KPP w Lesku.

Ad.9.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Starosta M.Pańko poinformował, że na posiedzeniu Rady Społecznej dowiedział się że kontraktu na
SOR i OIT nie ma. Starosta poinformował, że Dyrekcja SP ZOZ twierdzi, że wszystko zostało dopięte na
ostatni guzik i teraz czekają na kontrolę z NFZ która ma być 16 października. Starosta podkreślił, że w
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organizacji imprezy, która ma się odbyć w dniu dzisiejszym nie brał udziału i zgodził się, że nie jest do
dobra okazja ani czas do tego typu imprez. Podkreślił, że wielkim sukcesem dla szpitala jest pozyskanie
specjalistycznego sprzętu na OIT i SOR.
Starosta odniósł się do wypowiedzi Radnego M. Małeckiego co do remontu mostu w Wańkowej.
Poinformował, że wniosek zostanie rozpatrzony po corocznym przeglądzie technicznym mostów na
terenie Powiatu. Starosta poinformował, także że zostanie rozpatrzony wniosek co do remontu osuwiska
na Sobieniu. Co do budowy nowego budynku KPP w Lesku decyzja została podjęta nie jest ona jednak
poparta finansami. Przewodniczący Rady F.Krajewski zadał pytanie czy droga w miejscowości
Rudenka jest objęta gwarancją? Dyrektor PZD W.Siekaniec poinformowała, że tak i że w najbliższych
dniach zostanie przeprowadzony objazd po drogach powiatowych.
Ad.10
Sprawozdanie Komisji Wniosków
Ad.11
Zakończenie obrad sesji.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokołowała:
Agnieszka Kozicka

