Protokół XLIII
Sesji Rady Powiatu Leskiego
odbytej w dniu 6 maja 2014 r.
w Lesku

Sesja Rady Powiatu Leskiego rozpoczęła się o godz. 12:00.

Ad. 1.
Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Franciszek Krajewski przywitał zebranych i na
podstawie listy obecności (w załączeniu) stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, zatem
sesja jest władna do podejmowania uchwał. Zapoznał obecnych z porządkiem obrad.
Skierował zapytanie do radnych, czy ktoś wnosi o uzupełnienie do porządku 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leskiego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2013 r.
2/ w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu,
3/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony,
4/ w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
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i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2019,
5/ w sprawie Powiatowego Programu Profilaktycznego dla Uczniów Szkół
Ponadgimnazjalnych na lata 2014 - 2019.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Leskiego za rok 2013.
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wolne wnioski radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
12. Zakończenie sesji.
Głos zabrał Starosta Leski Marek Pańko, który zaproponował wprowadzenie
do porządku obrad jednej uchwały w pkt 6 ppkt 2a tj.:
zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2014
Przystąpiono do głosowania za poprawką zgłoszoną do porządku obrad.
Głosowało 13 radnych,
13 głosów „za”.
Poprawka została przyjęta.
Porządku obrad sesji (po zmianie).
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 2013 r.
2/ w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu,
2a/ zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2014,
3/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony,
4/ w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2019,
5/ w sprawie Powiatowego Programu Profilaktycznego dla Uczniów Szkół
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Ponadgimnazjalnych na lata 2014 - 2019.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Leskiego za rok 2013.
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wolne wnioski radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
12. Zakończenie sesji.

Ad. 3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Głosowało 13 radnych,
13 głosów „za”.
Protokół został przyjęty.

Ad. 4.
Powołanie Komisji Wniosków.
Według listy obecności:
-

Radny Mieczysław Fedorowicz,

-

Radny Ryszard Drozdalski,

-

Radny Ryszard Wysata.

Radni wyrazili zgodę.

Ad. 5.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
Starosta Leski Marek Pańko omówił prace Zarządu Powiatu (szczegółowe informacje
znajdują się w protokołach Zarządu Powiatu Leskiego, do wglądu w Biurze Rady Powiatu).

Przybył jeden radny. Stan: 14 radnych.
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Ad. 6.
Podjęcie uchwał:
6.1/ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leskiego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2013 r.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Stanisław Roś poinformował, iż odbyło
się wspólne posiedzenie komisji, uchwała została przeanalizowana, nie było głosowania.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosowało 14 radnych,
10 głosów „za”,
4 głosy „wstrzymujące”.
Uchwała została podjęta.

Przybył jeden radny. Stan: 15 radnych.

6.2/ w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Potoczny poinformował, że Komisja
Rewizyjna po zapoznaniu się z merytorycznymi dokumentami w powyższej kwestii, oraz ich
szczegółowej analizie, przedstawia Radzie Powiatu wniosek o udzielenie absolutorium
dla Zarządu Powiatu.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosowało 15 radnych,
9 głosów „za”,
6 głosów „wstrzymujących”.
Uchwała została podjęta.
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6.2a/ zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2014
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Stanisław Roś poinformował, iż odbyło
się wspólne posiedzenie komisji, uchwała została przeanalizowana, nie było głosowania.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosowało 15 radnych,
15 głosów „za”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

6.3/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji Mieczysław Fedorowicz
poinformował, iż odbyło się wspólne posiedzenie komisji, uchwała została przeanalizowana,
nie było głosowania.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosowało 15 radnych,
15 głosów „za”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

6.4/ w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2019
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Stanisław Roś poinformował, iż odbyło
się wspólne posiedzenie komisji, uchwała została przeanalizowana, nie było głosowania.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosowało 15 radnych,
15 głosów „za”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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6.5/

w

sprawie

Powiatowego

Programu

Profilaktycznego

dla

Uczniów

Szkół

Ponadgimnazjalnych na lata 2014 - 2019.
Przewodniczący

Komisji

Oświaty,

Zdrowia

i

Promocji

Mieczysław

Fedorowicz

poinformował, iż odbyło się wspólne posiedzenie komisji, uchwała została przeanalizowana,
nie było głosowania.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosowało 15 radnych,
15 głosów „za”
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7.
Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Leskiego za rok 2013.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Stanisław Roś poinformował, iż odbyło
się wspólne posiedzenie komisji, dokument został przeanalizowany, nie było głosowania.
Przystąpiono do głosowania za w/w dokumentem.
Głosowało 15 radnych.
Dokument został podjęty przez aklamację (consensus ordinum).

Ad. 8.
Interpelacje radnych.
Radny Marek Małecki złożył interpelacje w kwestii:
1) Zamontowanie barier

na drodze między Olszanicą a Wańkową. Chodzi

o bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających do szkoły, szczególnie w okresie zimowym,
2) Załatania dziur na drodze w miejscowości Wańkowa oraz Zwierzyń.
Prośba jest też w sprawie, poprawienia stabilności znaków pionowych na drogach
powiatowych (Olszanica). Znaki są poprzewracane, słabo widoczne.
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Ad. 9.
Zapytania i wolne wnioski radnych.
Radny Jan Stelmach poinformował, że w kwietniu br., do Zarządu Powiatu,
od mieszkańców miejscowości Łukawica i Manasterzec, wpłynął wniosek, poparty
podpisami, aby Zarząd Powiatu wystąpił do Wojewody Podkarpackiego o remont,
przebudowę drogi powiatowej na odcinku Podstaw – Sobień (relacja: Lesko – Załuż).
Na wniosek, Pan Starosta odpowiedział mieszkańcom Łukawicy. W tej sprawie, pisma
od mieszkańców trafiły też do Pani Małgorzaty Chomycz – Śmigielskiej - Wojewody
Podkarpackiego, Pani Elżbiety Łukacijewskiej – Posła do Parlamentu Europejskiego, Pani
Barbary Jankiewicz - Burmistrza Miasta i Gminy Lesko. Na w/w pisma odp.
Pani Eurodeputowana, Pani Burmistrz. Po rozmowie z Panią Wojewodą, radni uzyskali
zapewnienie, że jeżeli Zarząd Powiatu złoży wniosek do Wojewody, to Pani Wojewoda
postara się, aby ten wniosek został zrealizowany w roku 2014. W związku z powyższym,
składam formalny wniosek o następującej treści: „Rada Powiatu Leskiego, zobowiązuje
Zarząd Powiatu, do niezwłocznego złożenia wniosku do Wojewody Podkarpackiego
o dofinansowanie w roku 2014 przebudowy drogi powiatowej relacji Lesko – Załuż,
na odcinku Podstaw-Sobień w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.
Wiele argumentów przemawia za tym, aby powyższą sprawę zrealizować. Mam nadzieję,
że wszyscy się do tego pozytywnie odniosą, proszę o formalne przegłosowanie tego wniosku.

Ad. 10.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Starosta Leski Marek Pańko odpowiedział Radnemu J. Stelmachowi, że rzeczywiście
chronologia wydarzeń w przedmiotowej sprawie miała miejsce, jak było przedstawione.
Apel jest słuszny, wszyscy wiemy jaki jest stan drogi. Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę
sytuację ekonomiczną oraz spełnienie wielu różnych kwestii, zaplanował dwie inwestycje
na drogach powiatowych tj.: droga do Bezmiechowej oraz droga w Średniej Wsi. Jest jeszcze
kilka dróg powiatowych, przeznaczonych do remontu (np.: Rybne, Myczkowce). Mieszkańcy
Średniej Wsi, złożyli petycję o remont drogi w ich miejscowości. Mieszkańcy dowiedzieli się,
że droga jest zgłoszona w projektach do Wojewody, już w styczniu br. W ostatnim czasie,
zostały przeprowadzone dwie akcje mieszkańców, z różnych terenów powiatu, dotyczące
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remontu drogi. Teraz jest problem, który wniosek jest ważniejszy? Zarząd stoi na stanowisku,
aby realizować remont drogi w Średniej Wsi. Koszty w tej sprawie, będą o wiele niższe.
Deklaracja uzyskana z UMiG w Lesku, dot. wsparcia dwóch inwestycji. Sparcie powiatu dot.
remontu drogi w Średniej Wsi to ok. 60 000 zł, zaś inwestycja w Łukawicy to ok. 300 000 zł.
W przyszłym roku, pierwsza inwestycja, dotycząca modernizacji drogi, powinna dotyczyć
Łukawicy.
Radny Jan Stelmach wyraził pogląd, że od wielu już lat, jest zabieganie o inwestycję
dotyczącą remontu drogi w Łukawicy (też staraliśmy się o chodnik). Jest to droga
strategiczna, bardzo ważna. Podobno droga w Średniej Wsi, nie ma uregulowanego statusu
prawnego (właściciele pewnych działek, stwarzają problemy).
Ogłoszono 5 minutową przerwę.

Radny Ryszard Drozdalski zadał pytanie – jak przedstawia się sprawa związana
z wiaduktem w Manastercu? Jakie są postępy?
Starosta Leski Marek Pańko odpowiedział Radnemu M. Małeckiemu, że w kwestii
barier ochronnych, sprawa została przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg. Jak będą
odpowiednie środki finansowe, to będziemy ten temat załatwiać. Natomiast odpowiadając na
pytanie Radnego R. Drozdalskiego, stwierdził, że problem jest skomplikowany, ponieważ
wymagana jest zgoda kolei na wejście w teren, była też pewna kwestia formalno-techniczna.
Cały czas monitorujemy ten ważny temat.
Ogłoszono 5 minutową przerwę.

Ad. 11.
Sprawozdanie Komisji Wniosków.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Fedorowicz odczytał protokół Komisji
Wniosków, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Rady Powiatu Franciszek Krajewski

poinformował, że „Sesję

wyjazdową” planujemy ok. 15 maja 2014 r. Radni zostaną jeszcze o szczegółach
powiadomieni.
Wywiązała się burzliwa dyskusja w kwestii „wniosku”. Radny R. Drozdalski zadał pytanie czy wniosek będzie głosowany? Przewodniczący Rady Powiatu F. Krajewski wyraził pogląd,
że

wniosku

się

nie

głosuje.

Radny

J.

Stelmach

zwrócił

się

z

prośbą

o przegłosowanie wniosku. Sekretarz Powiatu Cz. Gawłowski stwierdził, że wnioski
nie są głosowane. Jeżeli jednak radni podejmą decyzję, aby wniosek przegłosować,
to tak można postąpić. Jest to wola radnych. Wicestarosta Leski St. Szelążek stwierdził,
że wniosek można przegłosować, wykreślając stwierdzenie „zobowiązuje Zarząd Powiatu”.
Zarząd jest suwerenny. Rada nie może wchodzić w rolę Zarządu. Rada może zobowiązać
Zarząd za pomocą Uchwały Rady Powiatu. Zarząd ma prawo podjąć decyzję, na wniosek
Rady. Radny T. Franczyk poinformował, że należy zachować wszystkie formalności.
Radny R. Petka wyraził pogląd, że w takim razie, należy zwołać Sesję Nadzwyczajną
i sprawą się zająć. Najważniejszym organem stanowiącym jest Rada Powiatu, zaś Zarząd
Powiatu, jest organem wykonawczym. Przewodniczący Rady Powiatu F. Krajewski
stwierdził, że wniosek zostanie przekazany Zarządowi bez głosowania.

Ad. 12.
Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu Franciszek Krajewski ogłosił zakończenie obrad sesji.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono – godz. 13:15.

Protokołował:
podinsp. Mirosław Fedoryszak
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