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Protokół XVIII
Sesji Rady Powiatu Leskiego
odbytej w dniu 9 marca 2016 r.
w Lesku.
Posiedzenie Sesji Rady Powiatu w Lesku rozpoczęło się o godz.13.00.
Ad.1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
XVIII Sesję Rady Powiatu w Lesku otworzył Przewodniczący Rady M.Małecki. Powitał
zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych (lista
obecności w załączeniu), zatem sesja jest władna do podejmowania uchwał.

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) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2016.
2) w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lesku,
3) w sprawie odpowiedzi na skargę P. Ryszarda Wojnar zam. w Solinie na uchwałę Nr IX.47.2011
Rady Powiatu w lesku z dnia 16.06.2011 r w sprawie zakazu używania jednostek pływających
z napędem spalinowym, na Jeziorze Solińskim i Myczkowieckim zmienioną uchwałą
nr XLIX.254.2014 Rady Powiatu w Lesku z dnia 21.10.2014r.
8. Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
11. Zakończenie sesji.
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Głos zabrał Starosta A.Olesiuk, który zaproponował by do porządku obrad wprowadzić projekt
uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik”
w Lesku oraz Stanowisko Rady Powiatu w Lesku w sprawie programu naprawczego w SP ZOZ w Lesku.
Przystąpiono do głosowania za wprowadzeniem w/w projektu uchwały w pkt. 7 podpunkcie 4 oraz
„stanowiska…” jako pkt.8.
Głosowało 14 radnych
13 głosów za
1 głos wstrzymujący

Przystąpiono do glosowania za porządkiem obrad wraz z przegłosowanymi zmianami.
Głosowało 14 radnych
13 głosów za
1 głos wstrzymujący

Ad.3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Głosowało 14 radnych
14 głosów za

Ad.4.
Powołanie Komisji Wniosków.
Przewodniczący Rady Powiatu M.Małecki przedstawił skład komisji jak poniżej:
- R.Owsianik
- M.Solon
- J.Orołowski
Ad.5.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
Głos zabrał Starosta A.Olesiuk, który poinformował zebranych, że od ostatniej sesji Zarząd Powiatu
obradował 3 krotnie. Zostały podjęte uchwały dotyczące: w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego samorządowej jednostki organizacyjnej PCUW, w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego ZSTiA w Lesku, w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego LO w Lesku, w
sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego SOSW w Lesku, w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Bursy Szkolnej w Lesku, w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego SSM
„Bieszczadnik” w Lesku, w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego PPP w Lesku, w sprawie
zmiany Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Lesku, w sprawie opracowania planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami na 2016 r, w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Lesku. Zarząd Powiatu zajmował się też sprawami bieżącymi; cały czas prowadzone były
dyskusje dotyczące SP ZOZ w Lesku odbyły się spotkania z Dyrektorem ze związkami zawodowymi i
przeprowadzane negocjacje dotyczące programu naprawczego. Zarząd był organiztaorem Biegu
„Tropem Wilczym”. Odbyły się 4 krotnie wizyty min z Komendantem Wojewódzkim dotyczącym
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budowy budynku komendy. W najbliższym czasie ma odbyć się spotkanie z Ministrem Spraw
Wewnętrznych i Administracji dotyczące powyższej inwestycji. Starosta poinformował, że w ramach
„powodziówek” przeszła jedyna droga z naszego powiatu. Starosta poruszył sprawę wniosku
pozostawienia Poradni Psychologiczno-Pedgaogicznej w budynku w którym się znajduje. Podkreślił, że
Zarząd cały czas taką możliwość dopuszcza. Sprawa dotycząca drogi Lesko-Łukawica została
przekazana do PZD w maju odbędzie się przegląd dróg wraz z wykonawcą.
Przewodniczący Rady M.Małecki poinformował, że bieg „Tropem wilczym” odbędzie się także w
roku przyszłym.
Radny J. Orłowski zapytał, która to droga została wytypowana w ramach powodziówek.
Starosta A.Olesiuk poinformował, że to droga Rybne.
Głos w tej części posiedzenia zabrał też Radny P.Kusal, który zaznaczył, że już po raz drugi składa
wniosek dotyczący przeprowadzenia prezentacji dotyczącej posiadanych przez Powiat działek, poprosił
aby spotkanie odbyło się jeszcze w tym miesiącu.
Wicestarosta W.Kuzio poinformował, że sprawa nabrała już toku i odbędzie się wspólne posiedzenie
komisji na której taka prezentacja zostanie przedstawiona

Ad.6.
Interpelacje radnych.
Nie było interpelacji.
Ad.7.
Podjęcie uchwał:
- zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na 2016 r.
Przewodniczący Komisji Budżetu M.Fedorowicz poinformował, że na wspólnym posiedzeniu
Komisji głosowało - 8 członków Komisji 8 głosów za.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosowało 14 radnych
14 głosów za
- w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku,
Przewodniczący Komisji Budżetu M.Fedorowicz poinformował, że na wspólnym posiedzeniu
Komisji głosowało - 8 członków Komisji 5 głosów za, 3 głosy wstrzymujące.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosowało 14 radnych
14 głosów za
- w sprawie odpowiedzi na skargę P.Ryszarda Wojnar zam. W Solinie na uchwałę Nr IX.47.2011 Rady
Powiatu w Lesku z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem
spalinowym, na Jeziorze Solińskim i Myczkowieckim zmienioną uchwałą nr XLIX.254.2014 Rady
Powiatu w Lesku z dnia 21.10.2014 r.
Przewodniczący Komisji Budżetu M.Fedorowicz poinformował, że na wspólnym posiedzeniu
Komisji głosowało - 8 członków Komisji 8 głosów za.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosowało 14 radnych
14 głosów za
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- w sprawie zamiaru przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” w Lesku.
Głos wyjaśniający zabrał Sekretarz Powiatu Cz.Gawłowski który udzielił wyjaśnień, iż projekt uchwały
ma związek z uchwałami podjętymi na wcześniejszych sesjach. Kurator Oświaty po zapoznaniu z
uchwałą w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Szkolnej w Lesku przed wydaniem opinii wnosi aby
została podjęta uchwała dotycząca zamiaru przekształcenia SSM „Bieszczadnik” w Lesku.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosowało 14 radnych
11 głosów za
3 głosy przeciw

Ad. 8.
Stanowisko Rady Powiatu w Lesku w sprawie programu naprawczego w SP ZOZ w Lesku.
Przewodniczący Rady poinformował, że odbyło się spotkanie z Dyrektorem SP ZOZ w Lesku i zostały
wykluczone z porozumienia kontrowersyjne zapisy dotyczące zwolnień pracowników.
Przystąpiono do głosowania za w/w projektem uchwały.
Głosowało 14 radnych
14 głosów za

Ad. 9
Zapytania i wolne wnioski radnych, gości i mieszkańców.
Wniosek Radnego P.Kusla zapisany powyżej w protokole.
Ad.10.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Powiatu M. Małecki ogłosił 5 minutową przerwę.

Ad.11.
Sprawozdanie Komisji Wniosków.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Wniosków J.Orłowski odczytał protokół Komisji który stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokołowała:
Agnieszka Kozicka – Ciółkowska

