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Protokół XX
Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Leskiego
odbytej w dniu 28 kwietnia 2016 r.
w Lesku
Posiedzenie Nadzwyczajnej Sesji rady Powiatu w Lesku rozpoczęło się o godz. 13.00
Ad.1.
Posiedzenie Nadzwyczajnej Sesji 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.

Ad.2.
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 zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku
3) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Leskiego,
4) w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie
aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku,
5) w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Leskiego ustanowionego na rzecz Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Leskiego za rok 2015.
9. Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
11. Zakończenie sesji.
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Przystąpiono do głosowania za porządkiem obrad.
Głosowało 14 radnych
14 głosów za

Ad.3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Radny J.Orłowski złożył wniosek aby pkt 6. Interpelacje radnych uzupełnić o interpelację złożoną
przez Radnego.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji i uzupełnieniem
go o interpelacje Radnego J.Orłowskiego.
Głosowało 14 radnych
14 głosów za

Ad.4.
Powołanie Komisji Wniosków.
Przewodniczący Rady Powiatu M.Małecki przedstawił skład Komisji jak poniżej:
- B.Leicht – Przewodniczący Komisji,
- F.Krajewski,
- P.Kusal
Skład Komisji wniosków został zatwierdzony przez aklamację.

Ad.5.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
Głos zabrał Starosta Leski A.Olesiuk, poinformował zebranych, że na posiedzeniach odbytych między
sesjami zostały podjęte uchwały, które znajdują się do wglądu w Biurze Rady i są umieszczone na BIPie.
Starosta poinformował zebranych o następujących spotkaniach:
- Wyjazdowe spotkanie na Ukrainę do miejscowości Schydnica. Odbyło się tam spotkanie z władzami
miasta dotyczące potencjalnego naboru dzieci posiadających Kartę Polaka a chcących się uczyć w
Polsce.
- spotkanie z Dyrekcją Lasów Państwowych,
- spotkanie z Dyrekcją Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Krośnie dotyczące przeniesienia Leskiej
Biblioteki Pedagogicznej,
- Konwent Starostów Województwa Podkarpackiego i po Konwencie spotkanie z Ministrem Zdrowia,
- spotkanie z Wójtem i Przewodniczącym Rady Gminy Solina dotyczące rozmów w sprawie
partycypowania w kosztach przy remoncie drogi Rybne-Wołkowyja oraz na temat pomocy rzeczowej
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(drewno) na remont mostu w Terce. Podjęte zostały decyzje, że Gmina Solina sfinansuje zadanie
i pokryje koszty związane z wykonaniem projektu.
- spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczące planowanych zmian w oświacie,
- spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Policji dotyczące budowy Komendy w Lesku. Jest
zapewnienie, że Komenda powstanie.
- spotkanie z Parlamentarzystami Prawo i Sprawiedliwość,
- spotkanie z Dyrektorem PGNiG w Sanoku,
- spotkanie z przedstawicielami Banku BOŚ rozmowy dotyczące leasingu zwrotnego,
- zamiar powołania Komisji do wypracowania koncepcji zagospodarowania majątku w szczególności
budynku byłego ZSD w Lesku.
Głos zabrał Radny J.Orłowski. Poprosił o sprecyzowanie kto będzie wchodził w skład Komisji.
Starosta odniósł się do pytania radnego i poinformował, że skład Komisji musi zaakceptować Zarząd
Powiatu. W ramach prac Komisji skład może zostać poszerzony o osoby zainteresowane.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego M.Małecki poinformował, że sesje są nagrywane i zostały
zakupione nośniki dla każdego radnego na których zostaną nagrane obrady.

Ad.6.
Interpelacje radnych.
Radny M.Feresztyn złożył interpelację dotyczącą podjęcia działań mających na celu przywrócenie
dawnego kodu pocztowego dla Olszanicy.
Radny J.Orłowski złożył interpelację na piśmie, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7
Podjęcie uchwał:
- zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2016.
M.Fedorowicz poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu dzisiejszym projekt
powyższej uchwał został przegłosowany: 10 głosów za, 1 głos przeciw.
Radny J. Orłowski zauważył, że żaden projekt uchwały na dzisiejszą Sesję nie został zaparafowany
przez Radcę Prawnego (przytoczył zapis ze Statutu Powiatu Leskiego).
Przewodniczący Rady Powiatu odpowiedział, że parafka Radcy Prawnego jest to kwestia wewnętrzna.
Starosta Leski podkreślił, że Radca Prawny jest na urlopie.
Przystąpiono do głosowania za w/w uchwałą.
Głosowało 14 radnych
13 głosów za
1 głos wstrzymujący
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- w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku
B.Leicht poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu dzisiejszym projekt powyższej
uchwał został przegłosowany: 11 głosów za.
Przystąpiono do głosowania za w/w uchwałą.
Głosowało 14 radnych
14 głosów za

- w sprawie zmiany Statutu Powiatu Leskiego,
B.Leicht poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu dzisiejszym projekt powyższej
uchwały został przegłosowany: 11 głosów za.

Przystąpiono do głosowania za w/w uchwałą.
Głosowało 14 radnych
14 głosów za
- w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie
aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku,
B.Leicht poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu dzisiejszym projekt powyższej
uchwał został przegłosowany: 11 głosów za.

Przystąpiono do głosowania za w/w uchwałą.
Głosowało 14 radnych
14 głosów za

- w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Leskiego ustanowionego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Lesku.
M.Fedorowicz poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu dzisiejszym projekt
powyższej uchwał został przegłosowany: 10 głosów za , 1 głos wstrzymujący.

Przystąpiono do głosowania za w/w uchwałą.
Głosowało 14 radnych
13 głosów za
1 głos wstrzymujący
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Ad.8.
Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Leskiego za rok 2015.
Została przyjęta przez Radnych Powiatu Leskiego.

Ad.9.
Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
Radny R.Owsianik złożył wniosek dotyczący zabezpieczenia środków na remonty dróg powiatowych
w szczególności; Mchawa – Cisowiec, Mchawa-Kielczawa, Baligród-Wołkowyja oraz droga łącząca
gminę Cisna i gminę Solina. Drugi wniosek dotyczy zabezpieczenia środków na koparkę dla
Powiatowego Zarządu Dróg w Baligrodzie. Zaproponował by rozważyć możliwość przekazania drogi
do Gminy Cisna.
Radny J.Orłowski zapytał dlaczego w tym roku na drogach powiatowych nie było ograniczeń tonażu.
Radny podkreślił, że odbędzie się objazd dróg i wówczas będzie można podjąć decyzje jakie drogi są
drogami priorytetowymi.
Radny P.Kusal złożył wniosek, aby rozważyć możliwość budowy ronda na ulicy ul.Piłsudskiego
i Stawowej lub zjazdu z drogi Stawowej na Sanok.
Radny F.Krajewski poruszył sprawę mostu Majdan-Roztoki Górne.
Głos zabrała Dyrektor PZD w Baligrodzie W.Siekaniec która podkreśliła, że most o którym
wspomniał Radny Krajewski jest nieremontowany 12 lat. Poinformowała, że zostały wystosowane
pisma do Wójtów Gminy; Solina, Cisna. Olszanica. Przeprowadzona została także rozmowa z Wójtem
Gminy Cisna ale do tej pory nie ma odpowiedzi pisemnej. Pani Dyrektor przypomniała, że był
zamknięty tonaż na drogach powiatowych, były pobierane opłaty dopóty nie została sprawa oddana do
Prokuratury.
Radny M.Feresztyn poruszył sprawę dróg, które prowadzą do przejść granicznych, aby przekazać je
Marszałkowi.
Głos zabrał Wicestarosta Leski W.Kuzio, który poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół
Technicznych i Artystycznych zgromadził wszelką dokumentacją dotycząca dopłat i odbył spotkanie z
pracownikiem ARiMR w Lesku i przygotowuje dalsze nieruchomości do dopłat.

Ad.10.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ustalono termin Sesji Wyjazdowej (objazd dróg powiatowych) na dzień 9 maja 2016 r. godz.9.00.
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Ad.11.
Sprawozdanie Komisji Wniosków.
Przewodniczący Komisji Wniosków odczytał protokół, który stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Ad.12.
Zakończenie sesji.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokołowała:
Agnieszka Kozicka – Ciółkowska

