Protokół XLV
Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Leskiego
odbytej w dniu 15 maja 2014 r.
w Lesku

Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Leskiego rozpoczęła się o godz. 15:00.

Ad. 1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Franczyk przywitał zebranych i na podstawie
listy obecności (w załączeniu) stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 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. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:
1/ uchwały w sprawie określenia kierunków działań Zarządu Powiatu Leskiego zmierzających
do usunięcia zagrożeń dla osób poruszających się pojazdami mechanicznymi oraz pieszych
po drodze powiatowej relacji Lesko - Załuż na odcinku Podstaw - Sobień.
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8. Sprawozdanie Zarządu Powiatu dotyczące sytuacji Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Lesku za 2013 rok.
9. Dyskusja na temat w/w sprawozdania.
10. Przedstawienie Radzie Powiatu Leskiego planów dotyczących dalszego funkcjonowania
jednostki przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku.
11. Dyskusja na w/w temat.
12. Informacja Zarządu Powiatu dotycząca planów sprzedaży budynku byłego Zespołu Szkół
Drzewnych oraz utworzenie w nim hospicjum.
13. Dyskusja na w/w temat.
14. Zapytania i wolne wnioski radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
17. Zakończenie sesji.
Starosta Leski Marek Pańko zwrócił się do Wnioskodawców (siedmiu radnych)
zwołania dzisiejszej sesji, o zgodę na wykreślenie z porządku obrad punktu nr 7.1 oraz punktu
nr 8. Proponowana uchwała jest sprzeczna z prawem. Wszyscy radni otrzymali opinie prawną
w powyżej sprawie autorstwa Małgorzaty Gocek – Radcy Prawnego

(która znajduje

się w Biurze Rady Powiatu). Na Sesji Rady Powiatu w dniu 6 maja br. została podjęta
uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leskiego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2013 r. Integralny dokument tej
uchwały, dotyczy sprawozdania SP ZOZ w Lesku. Obecnie badany jest bilans SP ZOZ.
Na czerwcowej sesji, będzie zatwierdzenie bilansu SP ZOZ za 2013 rok. Pierwszy punkt
narusza prawo, drugi został już rozstrzygnięty.
Radny Robert Petka zabrał głos, stwierdzając w imieniu Wnioskodawców, że nie ma
zgody na zaproponowane przez Starostę Leskiego wnioski.

Przystąpiono do głosowania za powyższym porządkiem obrad.
Głosowało 15 radnych,
7 głosów „za”,
1 głos „przeciw”,
7 głosów „wstrzymujących”.
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Porządek obrad zaproponowany przez Wnioskodawców został przyjęty.

Ad. 3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Głosowanie dotyczące protokołu z poprzedniej sesji (dzień dzisiejszy – godz. 14:00 – 14:30)
zostanie dokonane na najbliższej sesji.

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

Radny Jan Stelmach,

-

Radna Krystyna Głuszko – Rakoczy,

-

Radny Jarosław Krajewski.

Radni wyrazili zgodę.

Ad. 5.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
Starosta Leski Marek Pańko poinformował, że Zarząd Powiatu nie ma nic
do zakomunikowania. Od 6 maja br. nie było obrad Zarządu Powiatu.

Ad. 6.
Interpelacje radnych.
Radny Jan Stelmach zwrócił się z interpelacją - czy Zarząd Powiatu monitoruje
sytuacje na powiatowych drogach, w związku z występującymi problemami pogodowymi.
Są już problemy, które stwarzają zagrożenie na terenie powiatu – np. połamane gałęzie

3

na drodze. Odpowiednie służby powinny objechać wszystkie drogi powiatowe w celu
sprawdzenia kwestii bezpieczeństwa.
Radny Jarosław Krajewski zasugerował, aby na w obradach sesji powiatu, brały
udział przedstawiciele służb lub osoby, które zajmują się sprawami przedstawianymi w czasie
trwania sesji. Przewodniczący Rady Powiatu powinien wspomniane osoby zapraszać.
Radny Ryszard Drozdalski zwrócił się z prośbą o informację dotyczącą poniesionych
kosztów w „akcji zimowej”.

Ad. 7.
Podjęcie uchwał:

1/ uchwały w sprawie określenia kierunków działań Zarządu Powiatu Leskiego
zmierzających do usunięcia zagrożeń dla osób poruszających się pojazdami mechanicznymi
oraz pieszych po drodze powiatowej relacji Lesko - Załuż na odcinku Podstaw - Sobień.

Radny Robert Petka stwierdził, że projekt zaproponowanej uchwały może wzbudzać
kontrowersje, jednakże zwracamy się z prośbą o podjecie tej uchwały. Weryfikacji pod
względem prawnym dokona Wydział Prawny i Nadzoru Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie. Intencja jest taka, aby Zarząd Powiatu, podjął działania,
zmierzające do poprawy sytuacji na drodze relacji Lesko – Załuż. Jest to bardzo ważna droga
pod względem strategicznym. W tej sprawie prowadziliśmy rozmowy z Panią Poseł
do Parlamentu Europejskiego – Elżbietą Łukacijewską, która zaproponowała pomoc w tym
temacie. Należy poczynić działania, aby tę sprawę pozytywnie załatwić.
Radny Jarosław Krajewski zaznaczył, że opnie prawną można różnie interpretować,
niech PUW w Rzeszowie zweryfikuje omawianą sprawę. Podobna sytuacja miała miejsce
jakiś czas temu w kwestii Pana Przewodniczącego Rady Powiatu. Czy Pani Elżbieta
Łukacijewska rozmawiała z Panem Starostą w sprawie w/w drogi!
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Starosta Leski Marek Pańko poinformował, że nie odbyła się sugerowana rozmowa
z Panią Elżbietą Łukacijewską. Opinia prawna jest druzgocąca dla przedstawionego projektu
uchwały. Ze względów czysto formalnych skarga dot. F. Krajewskiego została odrzucona
a nie oddalona. Już w grudniu radni wiedzieli, że Zarząd Powiatu ma prawo zgłosić dwa
projekty na 2014 rok. (tzw. „powodziówki”) – droga do Bezmiechowej oraz droga przez
Średnią Wieś. Droga w Średniej Wsi przez lata była zapomniana. Powiat musi też liczyć
się z kosztami. Gmina Lesko, też chce, wspomniane projekty wesprzeć finansowo.
Niedawno mieszkańcy Łukawicy i Manasterca zbierali podpisy pod wnioskiem związanym
z drogą na ich terenie. Na wniosek, została udzielona odpowiedź w formie pisemnej.
Mieszkańcy Średniej Wsi przeprowadzili podobną akcję. Wspominając jeszcze kwestie
bezpieczeństwa na drodze której dotyczył wniosek mieszkańców Łukawicy i Manasterca,
trzeba zaznaczyć, że biorąc pod uwagę fakty – wypadki oraz kolizje, od 2010 r. nie były
w

ilości

znacznej.

Powiat

Leski

dba

o

interes

wszystkich

mieszkańców.

Jest wiele dróg ważnych dla Bieszczad.
Radny Robert Petka stwierdził, że wiele razy zostało powiedziane, iż sytuacja
finansowa powiatu nie jest za dobra. Należy wykorzystywać wiele szans, dzięki którym,
można coś, małym kosztem w samorządzie wykonać – sprawa dofinansowania wykonania
modernizacji drogi. Wojewoda wiele razy podkreślała, że szanuje suwerenność decyzji
podejmowanych przez samorządy. Bezpieczeństwo na drodze jest bardzo ważne.
Podsumowując, przyjęcie uchwały jest właściwym rozwiązaniem.
Radny Jan Stelmach przypomniał zebranym, że sprawa dotycząca sugerowanej drogi
została wiele razy podnoszona i już od dawna, poczyniono wiele starań w tej kwestii.
Radni działają na rzecz dobra wspólnego. W przedmiotowej sprawie, zabiegaliśmy
też u Wojewody Podkarpackiego. Bardzo często podnosimy tę sprawę na obradach
(np.: wykonanie dokumentacji związanej z chodnikiem). Zarządzanie powiatem jest
niewłaściwe, szkodliwe.
Radna Krystyna Głuszko – Rakoczy stwierdziła, że jeżeli mają być poczynione
działania na rzecz drogi Lesko – Załuż, to należy wycofać wniosek dotyczący drogi przez
Średnią Wieś.
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Wicestarosta Leski Stanisław Szelążek wyraził pogląd, że Pan F. Krajewski
wykorzystywał instrumenty, które każdemu daje prawo. Każdy może się odwoływać
od decyzji. Sprawa wspomnianych dróg, nie jest taka prosta. Teraz jedynie co Zarząd może
zrobić, to zamienić wnioski! Różne są kompetencje – inne ma Rada a inne Zarząd.
Radny Józef Orłowski zabrał głos, stwierdził, że Rada Powiatu ma działać razem dla
mieszkańców powiatu. Nie jestem za tym, aby wycofać wniosek dotyczący Średniej Wsi.
Należy działać wspólnie dla dobra mieszkańców.
Radny Ryszard Drozdalski stwierdził, że sprawa drogi od „Biedronki” do Podstawia
była już wcześniej, została zakwalifikowana w 2010 roku. Treść pisma, które trafiło
do mieszkańców Łukawicy i Manasterca, jest dla mnie obraźliwe.
Radny Ryszard Wysata zabrał głos, stwierdzając, że było wiele uchwał, które zostały
uchylone przez Wojewodę.
Radca Prawny Małgorzata Gocek stwierdziła, że na dzień 6 maja 2014 r. Rada
Powiatu podjęła 241 uchwał. Żadna nie została objęta stwierdzeniem - prawomocna
nieważność uchwały. Uchwały są bardzo dokładnie analizowane, sprawdzane. Wcześniej
wspomniana opinia, jest zgodna z literą prawa. Wypunktowane zostały błędy w tym projekcie
uchwały, jest ona sprzeczna z prawem.
Radny Józef Orłowski wyraził pogląd, że należy postępować zgodnie z prawem.
Należy też pamiętać, że opinia jest pewnym poglądem na tą sprawę.
Radny Robert Petka zadał pytanie - czy istnieje jakaś formuła prawna, sporządzenia
uchwały, która by wskazywała Zarządowi kierunki działania w tej kwestii, czy nie jest
to możliwe ?
Radca Prawny Małgorzata Gocek odpowiedziała, że Rada może stanowić
o kierunkach działania Zarządu. Są to zawsze bardzo generalne cele i założenia, mieszczce
się w zakresie działania Zarządu. Rada nic nie może kazać Zarządowi. Są różne kompetencje,
dla wspomnianych organów.
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Radny Robert Petka stwierdził, że różnie się sprawy przedstawiają w orzecznictwie.
W tej uchwale wyrażamy pewną intencje. Co do wypowiedzi prezentowanych przez
Wicestarostę Leskiego, to są one wielu kwestiach nieeleganckie.
Radny Marek Małecki zadał pytanie, czy jest podstawa prawna, czym się różni
interpelacja a zapytanie?
Radca Prawny Małgorzata Gocek odpowiedziała, że jest to kwestia bardzo
uznaniowa. Nie ma zapisu, który by tę kwestie regulował. Jest to pewna subtelna różnica.
Interpelacje dotyczą spraw nadrzędnych dla wspólnoty samorządowej. Znaczenie ponad
jednostkowe. Zaś zapytania dotyczą spraw bieżących.
Radny Robert Petka wyraził pogląd w kwestii wcześniejszych wypowiedzi Radcy
Prawnego, że opinia jest cenna ale nierozstrzygająca.
Radca Prawny Małgorzata Gocek stwierdziła, że to co się dzieje czasami w czasie
obrad sesji, jest w wielu aspektach nieodpowiednie.
Radny Ryszard Drozdalski złożył wniosek formalny, o zamknięcie dyskusji
w powyższym temacie.
Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Franczyk poinformował, że już wcześniej,
Starosta chciał wypowiedzieć się we wspomnianych sprawach.
Starosta Leski Marek Pańko poinformował, że wiele użyto w czasie dyskusji
kłamliwych sformułowań. Jak wcześniej było wspomniane, zagrożenie na drodze
do Łukawicy jest minimalne. Droga jest bezpieczna. Różne są numery dróg powiatowych, jest
to sprawa istotna w kwestii składania wniosków. Parę lat temu, korzystano z różnych
dofinansowań związanych z drogami (lepsze finansowanie: 10%-15% udziału własnego).
Były one dla samorządu istotne. Kwestia drogi od „Biedronki” do Podstawia przedstawia
się tak, że w 2010 r., to ja podpisałem wniosek, o umieszczenie tego odcinka do realizacji.
Kredyty które zostały wzięte, są odpowiednio wykorzystane – np. dofinansowanie do dróg
czy do spraw oświatowych. Powiat racjonalnie wydaje środki finansowe, Zarząd działa
rozważnie.

Decyzje

Zarządu

są

właściwe.

Przychylam

się

do
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R. Drozdalskiego, aby dyskusję w powyższym temacie zakończyć oraz przeprowadzić
głosowanie. Proszę o przerwę przed głosowaniem – wniosek formalny.

Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Franczyk ogłosił 5 minutową przerwę przed
głosowaniem.
*
Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Franczyk przywitał przybyłego Dyrektora
SP ZOZ w Lesku Roberta Płaziaka.

Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosowało 15 radnych,
8 głosów „za”,
1 głos „przeciw”,
6 głosów „wstrzymujących”,
Uchwała została podjęta.

Ad. 8.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu dotyczące sytuacji Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Lesku w Lesku za 2013 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Franczyk przypomniał, że powyższa sprawa
była wcześniej już omawiana (sesja).

Ad. 9.
Dyskusja na w/w temat.
Radny Jarosław Krajewski zaznaczył, wcześniej otrzymaliśmy informację (sesja)
dotyczącą sytuacji w SP ZOZ w Lesku. Sprawa powinna być bardziej precyzyjnie
przeanalizowana i omówiona.
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(na sali znajdowała się delegacja mieszkańców wsi), stwierdzając, że chcemy mieć
zapewnienie, iż wniosek dotyczący remontu drogi w Średniej Wsi, nie będzie zastąpiony
przez inny wniosek! Chcemy mieć pewność, że wspomniana sprawa będzie w tym roku
zatwierdzona i dla nasz – mieszkańców pozytywna.
Starosta Leski Marek Pańko zapewnił delegacje mieszkańców ze Średniej Wsi,
że podjęta uchwała jest sprzeczna z prawem. Wasz wniosek czeka na realizację, jestem
za nim. Będziemy się starali, aby środki na ten cel, były wystarczające.
Radny Robert Petka stwierdził, że merytoryczna dyskusja jest potrzebna. Mieliśmy
nadzieję, że Zarząd Powiatu dokona pewną ocenę. Dobrze by było, jeżeli dyrektor wypowie
się o sytuacji, którą zastał oraz o kierunkach na przyszłość. Temat jest istotny, należy poddać
go pod dyskusje.
Starosta Leski Marek Pańko stwierdził, że przed sesją, wszyscy radni otrzymali
materiały. Można było się przygotować merytorycznie. Dyskutowanie o temacie, który został
rozstrzygnięty na poprzedniej sesji, jest bezcelowe.
Radny Marek Małecki zadał pytanie Dyrektorowi SP ZOZ w Lesku –
jakie są plany na przyszłość, dotyczące zarządzanej jednostki? Czy sytuacja finansowa,
nie spowoduje zamykania oddziałów?
Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Franczyk przypomniał, że ta kwestia będzie
omawiana w następnym punkcie obrad.

Ad. 10.
Przedstawienie Radzie Powiatu Leskiego planów dotyczących dalszego funkcjonowania
jednostki przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku.
Dyrektor SP ZOZ w Lesku Robert Płaziak poinformował, że należy w tym temacie
działać wspólnie, dla dobra szpitala oraz mieszkańców. Oprócz spraw finansowych, bardzo
ważni są ludzie, którzy w jednostce pracują. Dementuję plotkę, zgodnie z którą, ma być
przyłączenie leskiego szpitala do sanockiego. Jest to nieprawda. Nie ma takich planów.
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Dyrektorem jestem od 7 maja br. Już cztery razy byłem NFZ (Rzeszów). Szpital został już
wcześniej zaprogramowany w pewnych kwestiach. Obecnie kontynuuje się to, co było
ustalone poprzednio. Sprawa dotycząca nowych kontraktów, to ostatni kwartał roku.
Infrastruktura
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Kwestia przeprogramowania, to na razie przyszłość. Pomysłów jest wiele (np. opieka
paliatywna), jest to sprawa do gruntownej i rzeczowej analizy. Będzie opracowany program
i zostanie przedstawiony Zarządowi Powiatu. Będą tam zawarte, rozwiązania na przyszłość.
Szpital jest największym pracodawcą w Lesku. Należy o niego dbać.

Ad. 11.
Dyskusja na w/w temat.
Radny Ryszard Wysata wyraził pogląd, że wypowiedz dyrektora mnie uspokoiła.
Dyskusja jest bardzo ważna. Każda widomość, wzbogaca wiedze w tym temacie.
Radny Jarosław Krajewski zaznaczył, że dobrze iż nie ma planów, dotyczących
łączenia szpitali. Rozwój szpital jest bardzo ważny.
Radny Robert Petka stwierdził, że ważne jest wspólne działanie, związane
z rozwojem oraz funkcjonowaniem leskiego szpitala. Mam nadzieję, że za określony czas,
będziemy

mogli

się

zapoznać,

ze

wspomnianym

planem

dotyczącym

szpitala.

Czy zakontraktowanie SOR jest pod znakiem zapytania? Jak wygląda sprawa dotycząca kadry
lekarskiej?
Dyrektor SP ZOZ w Lesku Robert Płaziak poinformował, że SOR zostanie
zakontraktowany, zmieniają się przepisy dotyczące płacenia za SOR. Jest to sprawa złożona.
Zobowiązania finansowe szpitala, muszą być dokładnie przeanalizowane. Sprawa kadry
lekarskiej jest złożona. Ten temat będzie można w przyszłości podjąć.
Radny Jan Stelmach wyraził pogląd, że dobrze się stało, że Pan przybył na sesje,
wyjaśnił wiele aspektów. Ma Pan duży kredyt zaufania.
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Ad. 12.
Informacja Zarządu Powiatu dotycząca planów sprzedaży budynku byłego Zespołu Szkół
Drzewnych oraz utworzenie w nim hospicjum.

Starosta Leski Marek Pańko zapewnił, że Zarząd Powiatu nie ma planów sprzedaży
budynku po byłym ZSD w Lesku. Wcześniejsze spotkanie z M.W. Trade S.A. było
informacyjne, była zaprezentowana jedna z wielu możliwości, związanych z uzyskaniem
środków finansowych. Dyrektor SP ZOZ w Lesku, uda się do w/w budynku, aby ocenić jego
przydatność w kwestii adaptacji na sprawy związane z opieką zdrowotną.

Ad. 13.
Dyskusja na w/w temat
Radny Robert Petka stwierdził, że jako radni, chcemy wiedzieć, czy opcja sprzedaży
tego budynku, nie wchodzi w rachubę? Czy Zarząd planuje tę operacje teraz czy
w przyszłości dokonać? Nie wolno dopuścić do zmarnowanie jakichkolwiek pieniędzy.
Są pewne obawy w tym temacie.
Starosta Leski Marek Pańko objaśnił, że oferta przez M.W. Trade S.A. została
przedstawiona, jest to jedna z wielu opcji. Nie jest to dla nikogo wiążące. Nie ma planów
Zarządu o przedstawieniu decyzji, związanych ze sprzedażą obiektu.
Radny Robert Petka wyraził pogląd, że w naszych działaniach, nie ma złośliwości.
Chcemy wiedzieć jak wygląda sprawa z tym obiektem. Jak to wygląda pod względem
formalnym.
Starosta Leski Marek Pańko poinformował, że Pana radnego R. Petki nie było
na w/w spotkaniu ofertowym. Wiele spraw było wyjaśnianych. Jest to tylko jedna z wielu
ofert.
Dyrektor SP ZOZ w Lesku Robert Płaziak stwierdził, że przyszłe działania, będą
uzależnione, od możliwości uzyskania odpowiednich środków. Sprawa będzie analizowana.
Ziemia i majątek to są rzeczy święte. Należy o te kwestie dbać. Wspominając o opiece
długoterminowej, należy też patrzyć na fachową kadrę,
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Ad. 14.
Zapytania i wolne wnioski radnych.

Radny Ryszard Drozdalski zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Zdrowia i Promocji – M. Fedorowicza, dlaczego nie było zorganizowanego
posiedzenia Komisji i dlaczego nie był analizowany arkusz organizacyjny szkoły?
Radny Mieczysław Fedorowicz poinformował, że w dostępnym planie pracy komisji,
jest dokładnie ustalone kiedy i jaką kwestią się zajmujemy.

Radny

Robert

Petka

wyraził

pogląd,

że

jako

radni,

chcemy

wiedzieć,

co się w powiecie dzieje. Bardzo często, mieszkańcy się o to pytają, chcemy im fachowe
informacje przekazywać.
Starosta Leski Marek Pańko poinformował, że radni mają instrumenty prawne, aby
uzyskać wiedzę, jak wygląda sprawa w powiecie? Są to zapytania oraz interpelacje.
Radny Tadeusz Potoczny stwierdził, że na spotkaniu z firmą M.W. Trade S.A.,
wszystko zostało dokładnie wyjaśnione.
Radny Jan Stelmach stwierdził, że sprawa zaufania wśród radnych wygląda jak
wygląda. Proszę o odpowiedź na kilka pytań:
- jak wygląda system urlopowania Pana Starosty oraz Wicestarosty, czy są niewykorzystane
urlopy z lat poprzednich oraz z roku bieżącego, czy są planowane zapłaty za niewykorzystane
urlopy?
- dlaczego w roku 2013 zostały zdjęte znaki ograniczenia tonażu do 10 ton na drogach
powiatowych i jaki był powód tej decyzji?
- w styczniu br. Przewodniczący RP ogłosił, że w najbliższym czasie, zostanie zorganizowany
przegląd stanu dróg powiatowych, dlaczego do dzisiejszego dnia, tego nie zorganizował?
- w piśmie do mieszkańców Pan Starosta poinformował, iż w 2014 roku, droga na odcinku
Podstaw – Sobień zostanie połatana, dlaczego do dzisiaj nikt się tym nie zajął?
- od kilku lat interweniuje o uzupełnienie wymytych ubytków na drodze Lesko – Tarnawa
oraz na nowej nawierzchni - drodze Lesko – Podstaw? Dlaczego nie jest to wykonywane?
Pismo Starosty do mieszkańców Łukawicy i Manasterca było w swojej treści oszczerstwem.
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Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Franczyk poinformował, że Pan Starosta
musi wyjść, ponieważ wydarzyła się awaryjna sytuacja na jednej z dróg powiatowych.
Radny Ryszard Drozdalski zwrócił się z zapytaniem - jaka kwota został przeznaczona
na odśnieżanie?
Radny Robert Petka poprosił o wyjaśnienie - jak zakończyły się sprawy sądowe,
dotyczące zwolnionych nauczycieli w szkołach?

Ad. 15.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wicestarosta Leski Stanisław Szelążek odpowiedział, że sprawa nauczycieli wygląda
tak, że z jednym nauczycielem sprawa jest wygrana, zaś w drugim przypadku, będzie
apelacja. Sprawa jest rozwojowa. Starosta pojechał, ponieważ jest podtopienie na drodze
Załuż – Łukawica. Pani W. Siekaniec w wielu aspektach działa, jak również strażacy (dyżury
w jednostkach), mamy wyjątkową sytuację. Oni tam są i sprawą się zajmują. Będzie musiała
być na jakiś czas zamknięta droga. Z terenu dróg są też usuwane gałęzie. Starosta już za ten
rok, urlop wykorzystał prawie cały, zaś ja, jeszcze nie, ale zamierzam go wykorzystać.
Sprawa znaków jest analizowana. Kwestia łatania dziur dotyczy Powiatowego Zarządu Dróg,
są już pewne ustalenia.
Przewodniczący

Rady

Powiatu

Tadeusz

Franczyk

zaproponował

termin Sesji Wyjazdowej na 23 maja br. (piątek) na godzinę 09:00. Szczegóły zostaną jeszcze
ustalone. Radni zostaną powiadomieni o sprawach organizacyjnych, wyjazdu na drogi
powiatowe.

Ad. 16.
Sprawozdanie Komisji Wniosków.
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Wniosków zgłoszonych przez radnych nie było.

Ad. 17.
Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Franczyk ogłosił zakończenie sesji.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono – godz. 18:30
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