Protokół XXIX
Sesji Rady Powiatu Leskiego
odbytej w dniu 30 grudnia 2016 r.
w Lesku

Sesja Rady Powiatu Leskiego rozpoczęła się o godz. 12:10.

Ad. 1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki przywitał zebranych
i na podstawie listy obecności (w załączeniu) stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych
(15 radnych – pełen skład), zatem sesja jest władna do podejmowania uchwał.

Ad. 2.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś wnosi o uzupełnienie porządku obrad?
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.
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3) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu pomieszczeń i powierzchni
użytkowej zlokalizowanych w budynku Szpitala Powiatowego w Lesku przy
ul. Kochanowskiego 2 na czas oznaczony do lat 3.
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Leskiego.
5) w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Leskiego.
8. Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
11. Zakończenie sesji.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk zaprezentował zmiany (dodanie projektu:
w

sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego prawa użytkowania

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego na rzecz Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku, wycofanie projektu: w sprawie odwołania Członka
Zarządu Powiatu Leskiego). W tej materii, zapadły ustalenia w dniu dzisiejszym,
(pozostałe zapisy z porządku obrad pozostają bez zmian). Projekt będzie procedowany
w późniejszym terminie.
Przewodniczący

Rady

Powiatu

Leskiego

Pan

Marek

Małecki

odniósł

się do powyższej sprawy (zaprezentował zmiany).
Radny Pan Józef Orłowski poinformował, że w powyższej kwestii są pewne
formalności, które należy odpowiednio przestrzegać (sprawa numeracji).
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki poddał pod głosowanie
– wycofanie z porządku obrad projektu uchwały: w sprawie odwołania Członka Zarządu
Powiatu Leskiego (ostatni projekt uchwały).
Przystąpiono do głosowania za zgłoszoną zmianą do porządku obrad:
Głosowało 14 radnych,
13 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
1 głos „wstrzymujący”.
Zmiana do porządku obrad została większością głosów przyjęta.
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Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki poddał pod głosowanie
– wprowadzenie do porządku obrad w punkcie nr 7, podpunkt 2, projekt uchwały: w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Leskiego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Lesku.
Przystąpiono do głosowania za zgłoszoną zmianą do porządku obrad:
Głosowało 14 radnych,
14 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących.
Zmiana do porządku obrad została jednogłośnie przyjęta.
Przystąpiono do głosowania za porządkiem obrad (po zmianie):
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 wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego prawa użytkowania
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego na rzecz Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku.
3) w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lesku.
4) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu pomieszczeń i powierzchni
użytkowej zlokalizowanych w budynku Szpitala Powiatowego w Lesku przy
ul. Kochanowskiego 2 na czas oznaczony do lat 3.
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Leskiego.
8. Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
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9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
11. Zakończenie sesji.
Głosowało 14 radnych,
14 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty (po zmianie).

Ad. 3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki poinformował,
że protokół został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Starostwa
Powiatowego w Lesku oraz był do wglądu w Biurze Rady Powiatu. Czy ktoś może chce
wnieść uwagi do poprzedniego protokołu?
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji.
Głosowało 14 radnych,
14 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
Protokół został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 4.
Powołanie Komisji Wniosków.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki zaproponował
skład Komisji Wniosków: Krystyna Głuszko-Rakoczy, Franciszek Krajewski, Paweł Kusal
(radni wyrazili zgodę). Następnie poprosił o wybór ze swojego grona Przewodniczącego.
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Skład Komisji Wniosków:
1. Radna Pani Krystyna Głuszko-Rakoczy (Przewodnicząca Komisji),
2. Radny Pan Franciszek Krajewski (Członek Komisji),
3. Radny Pan Paweł Kusal (Członek Komisji).
Skład Komisji Wniosków został zatwierdzony przez aklamację (consensus ordinum).

Ad. 5.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk przedstawił zebranym sprawozdanie.
Ostatnia sesja odbyła się w dniu 16 grudnia br. Zarząd Powiatu miał jedno posiedzenie.
Omawiano m.in. problematykę związaną z punktem 7 porządku obrad. Nie podejmowano
uchwał Zarządu Powiatu. Starosta Leski uczestniczył w spotkaniu na Politechnice
Rzeszowskiej. Wśród osób tam obecnych byli – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Pan Władysław Ortyl, Rektor PRz z pracownikami, przedstawiciele Gminy Olszanica
(Wójt, Zastępca). Omawiano kwestię związaną z rozwojem Szybowiska w Bezmiechowej
oraz powstaniem klasy (oddziału) lotniczego w jednej ze szkół powiatowych. Sprawa jest
w toku. Dwa dni temu, było też spotkanie z Panem Dyrektorem Aeroklubu Poznańskiego
(oddział lotniczy w LO na tamtym terenie, sprawy organizacyjne), w którym uczestniczył
też Dyrektor LO w Lesku (propozycja związana z oddziałem lotniczym). Starosta spotkał
się również z delegacją z Ukrainy (obecny był też Dyrektor SP ZOZ w Lesku), podpisano
umowę o współpracy (Projekt – lecznictwo długoterminowe). Temat ten, związany jest
też z projektami uchwał, zaprezentowanymi w porządku obrad. Odbyło się też „Spotkanie
Opłatkowe” z pracownikami Starostwa oraz również zorganizowane w SP ZOZ w Lesku
(Dzienny Oddział Psychiatryczny – zapoznanie się z infrastrukturą itp.). Ponadto odbyło
się spotkanie z Panem Dyrektorem Oddziału ZEW Solina – Myczkowce w Solinie
(współpraca na wielu płaszczyznach). Były też inne spotkania, w których uczestniczyły
różne osoby (m.in. Przewodniczący Rady Powiatu, Członkowie Zarządu).

5

Ad. 6.
Interpelacje radnych.
Radny Pan Marian Feresztyn zgłosił interpelację ustną – „Bieszczady Plus”
(najlepiej, jeżeli by była od Rady Powiatu) do Rady Ministrów w sprawie dotyczącej
warunków życia na terenie Bieszczadów. Kwestia zawiązana jest z poziomem życia
mieszkańców na terenie, w którym żyjemy (inaczej jest w innych częściach kraju). Koszty
związane z opałem, rolnictwem itd. są znaczne. Należałoby zwiększyć subwencję oświatową,
środki finansowe na inwestycje (drogi, chodniki) – poprawić stan życia. W latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku, był tzw. „Dodatek Bieszczadzki” (wsparcie osadnictwa).
Teraz też może taki instrument finansowy działać, aby teren, w którym znajduje się powiat,
mógł się szybciej rozwijać. Można na przyszłą sesję powołać Komisję, która by przygotowała
stosowne wyliczenia w tym temacie. Poziom życia powinien być wyrównany. Rada Powiatu
może tę kwestię zaakceptować. Przykładem wyrównania poziomu życia jest „Program 500
Plus”.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk stwierdził, że jest to słuszny wniosek – poważna
sprawa. W 2017 r. odbędzie się spotkanie przedstawicieli z trzech powiatów (Sanocki, Leski,
Bieszczadzki) w kwestii „Projektu dla Bieszczadów”. Generalnie chodzi o rozwój na tym
terenie. Najpierw należy opracowań odpowiednie koncepcje. Na sesji za jakiś czas, będzie
Poseł na Sejm RP Pan Bogdan Rzońca (można pewne kwestie zaznaczyć). Sprawa jest
rozwojowa. Należy poczynić odpowiednie opracowanie.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może jakąś jeszcze interpelację?

Ad. 7.
Podjęcie uchwał.
[1]
zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2016
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może jakieś pytania lub uwagi w kwestii pierwszego projektu
uchwały? Pan Skarbnik wcześniej wiele spraw wyjaśnił.
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Radny Pan Mieczysław Fedorowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju
poinformował, że odbyło się Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu
(30.12.2016 r.). Pan Skarbnik szczegółowo wyjaśnił problematykę. Przeprowadzono
głosowanie: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących” (obecnych
12 członków /pełen skład/).
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki odczytał projekt
uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 14 radnych,
14 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

[2]
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego prawa użytkowania
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego na rzecz
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może jakieś pytania lub uwagi w sprawie projektu uchwały?
Radny Pan Józef Orłowski stwierdził, że jest przekazywany budynek dawnej szkoły.
Dobrze by było, aby powołać Komisję, sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy (dokładny),
w którym by były zawarte szczegóły, dotyczące przekazania (stanu) mienia. Jeżeli obiekt
będzie zburzony, to jest to już inna sprawa. Chodzi o wiedzę w tym temacie.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk poinformował, że procedura w tym temacie
dopiero się rozpoczyna. W późniejszym okresie, będzie spisana stosowna Umowa
u Notariusza. Komisja ma być powołana, przygotuje się odpowiednie dokumenty
(terminy, kwestia niezrealizowania zamierzenia, ewentualne odzyskanie majątku itp.).
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Zburzenia na razie nie wchodzi w rachubę. Inna sytuacja będzie w procesie inwestycyjnym
(projekt). Sprawa jest w toku.
Radny Pan Mieczysław Fedorowicz odczytał część projektu w nawiązaniu do ww.
wypowiedzi.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może jakieś pytania lub uwagi w prezentowanym temacie?
Radny Pan Mieczysław Fedorowicz zasugerował, że spis w tej sprawie, jest ważny.
Radna Pani Bernadeta Leicht – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia
i Promocji poinformowała, że przeprowadzono głosowanie – Wspólne Posiedzenie Komisji
Stałych Rady Powiatu: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”
(obecnych 12 członków /pełen skład/).
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki odczytał projekt
uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 14 radnych,
14 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

[3]
w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może jakieś pytania lub uwagi w sprawie projektu uchwały?
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Radny Pan Mieczysław Fedorowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju
poinformował, że odbyło się Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu
Przeprowadzono

głosowanie:

12

głosów

„za”,

0

głosów

„przeciw”,

0

głosów

„wstrzymujących” (obecnych 12 członków /pełen skład/).
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki odczytał projekt
uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 14 radnych,
14 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

[4]
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu pomieszczeń i powierzchni
użytkowej zlokalizowanych w budynku Szpitala Powiatowego w Lesku
przy ul. Kochanowskiego 2 na czas oznaczony do lat 3
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może jakieś pytania lub uwagi w ww. temacie?
Radna Pani Bernadeta Leicht – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia
i Promocji poinformowała, że przeprowadzono głosowanie – Wspólne Posiedzenie Komisji
Stałych Rady Powiatu: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”
(obecnych 12 członków /pełen skład/).
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki odczytał projekt
uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 14 radnych,
14 głosów „za”,
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0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

[5]
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Leskiego
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może jakieś pytania lub uwagi, co do proponowanej uchwały?
Radny Pan Mieczysław Fedorowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju
poinformował, że przeprowadzono głosowanie: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących” (obecnych 12 członków /pełen skład/).
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki odczytał projekt
uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 14 radnych,
14 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 8.
Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może jakieś zapytania lub wnioski?
Radny Pan Franciszek Krajewski zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu
w kwestii podwyższenia wynagrodzenia Panu Staroście o kwotę 520 zł. Jeżeli Zarząd
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zaakceptuje, to jest prośba, aby w tym temacie, przygotować uchwałę na następną sesję.
Pan Starosta zasłużył sobie na podwyżkę.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może jakieś zapytania – wnioski?
Radny Pan Paweł Kusal zadał pytanie, - na jakim etapie jest sprawa związana
z UMiG w Lesku, w kwestii przekazania działki powiatowej (dla UMiG) w zamian
za wykonanie pewnych kwestii na rzecz Starostwa? Są pewne obawy z tym związane.
Jest podejrzenie, że na ewentualnie przekazanej działce (4 ha) od powiatu, będą składowane
pewne rzeczy (wniosek).
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk poinformował, że sprawa jest w trakcie.
Wymiana polega na przejęciu przez UMiG wewnętrznych (krótkich) dróg powiatowych oraz
budowy chodnika. Było skierowane pytanie – co Gmina chce na wspomnianej działce
zrealizować. Odpowiedź była, iż informacja w tym temacie, będzie na późniejszym etapie.
Prawdopodobne działka ma być dla LPK Sp. z o.o. w Lesku. Do 15 stycznia 2017 r. ma być
sporządzony dokument, w którym zawarta ma być informacja, dot. kosztów wykonania
chodnika (kosztorys), prac itp. Po tym okresie, będą dalsze rozmowy w przedstawionej
sprawie. Rada Powiatu w tym temacie wyraża zgodę.
Radny Pan Paweł Kusal stwierdził, że mają być tam segregowane odpady większych
gabarytów (składowisko odpadów). Ma być tam kompostownia (liście). Może mieć
to negatywny wpływ, na powiatowe nieruchomości budowlane. Obok tego terenu, ma też być
wybudowana nowa Komenda Policji w Lesku.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk nadmienił, że była propozycja ze strony UMiG
i została odpowiedź udzielona. Dalsze rozmowy będą prowadzone. Wiele kwestii weźmie
się pod uwagę (m.in. co będzie tam zrobione). Jak najbardziej należy pamiętać
o nowej Komendzie Policji na tamtym terenie. Nie może być dyskomfortu w tym temacie.
Wtenczas będzie sprzeciw.
Radny Pan Paweł Kusal wyraził pogląd, że Gmina jak otrzyma działkę, to zrobi,
co uważa. Można pomyśleć o nieruchomości gruntowej w innej lokalizacji (w kierunku
Jankowiec).
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Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk poinformował, że jest to głos w dyskusji.
Ten temat będzie jeszcze omawiany.
Radny Pan Mieczysław Fedorowicz nadmienił, że w dniu wczorajszym Rada Gminy
Solina podjęła uchwałę, zgodnie z którą, przekazuje się kwotę 50 tys. zł dla powiatu
na inwestycje (dokumentacja) dot. mostu w Terce.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk poinformował, że rzeczywiście tak jest.
Procedura w tym temacie, już jest w trakcie. Kwestia kosztów tej inwestycji jest wiadoma.
Otrzymano propozycje w sprawie wybudowania tego mostu przez wojsko. Są problemy
natury techniczne – grunt (skała). Wojsko zastrzega sobie projektowanie we własnym
zakresie. Jest też rozmowa z osobą zorientowaną w tym temacie. Prawdopodobne ktoś inny
to wykona (nie wojsko). Koszt dokumentacji to ok. 60 tys. zł. Starostwo też coś doda, jako
wkład własny.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może jakieś wnioski lub pytania?

[ogłoszono 5 minut przerwy w posiedzeniu]

Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki powitał przybyłego
na sesję Pana Bogdana Rzońcę – Posła na Sejm RP, Przyjaciela Powiatu (na sali rozległy
się brawa). Korzystając z tej okazji, jest możliwość zadawania pytań. Później nastąpi
posiedzenie wg harmonogramu.
Radna Pani Krystyna Głuszko-Rakoczy poinformowała, że został złożony projekt
w kwestii drogi w Myczkowcach, która jest w złym stanie. Korzystają z niej też osoby
niepełnosprawne, na wózkach inwalidzkich. Są w drodze wyżłobienia, należy na niej położyć
asfalt. Projekt jest złożony wspólnie z Ukrainą. Jest prośba o wsparcie tej inicjatywy.
Poseł na Sejm RP Pan Bogdan Rzońca nadmienił, że problem jest znany, sytuacja
jest wiadoma. Projekt został złożony, jest staranie, aby w tej kwestii, dopilnować sprawy.
Uzależnione jest też to, od Komitetu Monitorującego Projekt. Jest tam przedstawiciel
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Marszałka Województwa. Partner z Ukrainy, też powinien wskazywać sprawę przez
Wojewodę. Ukraiński Wojewoda, może bardzo dużo w tym temacie zrobić. Należy
współdziałać z Ukraińskim Samorządem, aby ich Wojewoda, tę inwestycje popar. Marszałek
Województwa, na pewno wesprze wspomniane zadanie. Nieco inaczej technicznie sprawa
wygląda na Ukrainie. Jest tam silna administracja rządowa. Ważne jest, aby partner
zagraniczny, poczynił wszelkie starania w tej kwestii.
Radny Pan Paweł Kusal nadmienił, że też ważną sprawą, jest budowa ronda w Lesku
(obok „Biedronki”). Jest tam teraz centrum handlowe. Są tam różne stłuczki, wymuszenia
w ruchu drogowym itp. Rondo lub sygnalizacja świetlna, jest tam wskazane. Jest tam duży
ruch.
Poseł na Sejm RP Pan Bogdan Rzońca stwierdził, że z tego, co wie, to w tej sprawie,
powstał nawet Komitet wspierający tę inicjatywę – budowa ronda, chodnika (nawet dzisiaj
w tej sprawie na zewnątrz, czeka Pani Mazur, która chciała przyjechać do Biura Poselskiego
do Jasła, ale ze względu na to, że była możliwość przyjazdu do Leska, to można tę sprawę
omówić na miejscu /grupa osób z podpisami/). Ze względu na rozwój handlu w tamtym
obszarze, to miejsce jest istotne (bezpieczeństwo).
Radny Pan Ryszard Wysata nadmienił, że skrzyżowanie o ruchu okrężnym,
by się tam przydało.
Radny Pan Paweł Kusal wyraził pogląd, że też należy pamiętać o planie budowy
obwodnicy. Można to też z tym połączyć. Wcześniej w Bieszczady mało inwestowano, teraz
to można zrobić (określić to można, jako „Polskę D”). Droga (infrastruktura) jest bardzo
ważna.
Radny Pan Józef Orłowski stwierdził, że Bieszczady w Telewizji, powinny być
promowane (a nie tylko Zakopane). Jest piękna zima (Święta w zimie). Ludzie z różnych
części kraju są zaskoczeni, że na tym terenie, jest taka piękna aura zimowa. Pokazywana jest
przykładowo Warszawa – pięknie oświetlona, tylko brak śniegu. Tak samo temperatury
„minusowe” są tu znaczne. Ten teren żyje z turystyki. Dawniej nawet w Prognozie Pogody,
było zaznaczone Lesko. Warto w Bieszczady jechać oraz je należycie promować. Jest stacja
meteorologiczna i warto, aby Lesko znów było widoczne – mapa pogody. W innej sprawie
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faktem jest, że wiele inwestycji, jest na Posadzie Leskiej. Powiat Leski zrobił drogę przez
Załuż, aż do Sobienia (w dalszym miejscu też można wykonać). Przez Załuż i Łukawice też
ludzie podróżują. Chodniki przy drogach powiatowych są bardzo kosztowne. Jest znaczne
natężenie ruchu (Łukawica). Pan Poseł jest Przewodniczącym Komisji Infrastruktury
(Gratulacje) – należy pomyśleć o pomocy dla powiatów, aby mogły udźwignąć budowę
chodników (wydatki itp.). Obok „Biedronki” w Lesku, też jest problem z przejściem.
Poseł na Sejm RP Pan Bogdan Rzońca poinformował, iż zmieniane jest prawo
w prezentowanej kwestii. Był problem w partycypacji przez samorząd, w inwestycjach
drogowych – wojewódzkich, krajowych (RIO uchylała uchwały). Samorządy będą mogły
partycypować w kosztach dokumentacji czy chodnika. W 2017 r. będzie nowy program
pomocy dla samorządów (drogi gminne, powiatowe). U Ministra są rezerwy na mostki,
mosty. Są różne inwestycje w kwestii drogowej. Na drogownictwo są znaczne nakłady.
Sprawa ronda w Lesku jest istotna i należy to wspierać.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk nadmienił, że skierowano pismo do stosownych
władz w sprawie ronda, chodnika. Otrzymano odpowiedz, że są pewne możliwości
w poruszanych kwestiach. Na pewno ważny jest lobbing w tej sprawie.
Poseł na Sejm RP Pan Bogdan Rzońca stwierdził, że zmienił się Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych. Jest to osoba, dla której sprawy samorządowe nie są obce. W kwestii ronda
w Lesku, będą prowadzone działania, aby sprawa miała swój pozytywny finał. Faktem jest,
że ruch na wskazanym terenie, jest znaczny (dzisiaj). Często w telewizji pokazywane
są Bieszczady, jako miejsce, gdzie atakuje niedźwiedź, jest wypał węgla, są drogi
nieprzejezdne. Turystów prezentowane treści w mediach, mogą odstraszać od tego terenu.
Można przyjąć uchwałę (pismo), która będzie przekazana do Telewizji Publicznej (do Pana
Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej - Jacka Kurskiego). Telewizja Publiczna, powinna
wskazywać odpowiednie informacje.
Radny Pan Paweł Kusal wyraził pogląd, że Lesko powinno się pojawić na mapie
związanej z Prognozą Pogody.
Radny Pan Marian Feresztyn nadmienił, że Pan Poseł jest bardzo często
w Bieszczadach. W Bieszczadach są trudne warunki, dużo osób ten teren odwiedza.
W Olszanicy jest krzyżówka, która skraca drogę na Arłamów. Droga jest bardzo wąska
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(sprawa chodników w tamtej okolicy). Pan Poseł (z grupą innych Posłów) można zgłosić
Projekt o Bieszczadach – wsparcie dla tego terenu („Bieszczady Plus”). Jest wielu gości
z zagranicy. W czasie „Agrobieszczad”, jest dużo turystów, odwiedzających ten teren.
W miejscowości Glinne, powinien być trzeci pas ruchu. Jest wiele problemów. Można zgłosić
projekt ustawy o Bieszczadach. Kiedyś był „Dodatek Bieszczadzki”. Różnie z tym było.
Poseł na Sejm RP Pan Bogdan Rzońca poinformował, że była rozmowa w Dyrekcji
Lasów Państwowych. Pojazdy LP znacznie uszkadzają drogi (wiele się przewozi). Remonty
są wskazane (odpowiednia pula środków związana z przebudową mostków itd.).
Należy poczekać. Można w późniejszym okresie, różne sprawy zrealizować.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk nadmienił, że rozmowy w tym temacie
są prowadzone, pozyskuje się środki pieniężne na drogi powiatowe. Są różne projekty
(Interreg). Pan Poseł zna nasze samorządowe problemy. Na piśmie zostaną przekazane różne
informacje.
Radny Pan Ryszard Wysata podziękował za zaangażowanie Pana Posła, w sprawę
parkingu przy w Sanktuarium Matki Pięknej Miłości w Polańczyku. Obecnie parking jest przy
Kościele, wcześniej go nie było. W przyszłym roku, ma być wybudowane rondo
w Polańczyku. Należy mieć też na względzie, drogę Hoczew – Polańczyk. Bardzo duże
podziękowanie za pomoc.
Poseł na Sejm RP Pan Bogdan Rzońca stwierdził, że w kwestii ronda w Polańczyku,
należałoby go trochę przesunąć, aby wszystkie sprawy techniczne (społeczne), były
uszanowane (sprawa pewnego przedsiębiorcy). Należy też prowadzić rozmowy z Gminą
Solina w przedstawionym temacie.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki nadmienił, że wiele
kwestii zostało przedstawionych i przedyskutowanych. Pan Poseł otrzyma też stosowną
informację w formie pisemnej. Zawsze nas wspiera, to jest bardzo ważne.

Ad. 9.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi udzielono w czasie sesji.
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Poseł na Sejm RP Pan Bogdan Rzońca stwierdził, że bardzo ważną sprawą, jest
budowa nowej Komendy Policji w Lesku. Wiele się poczyniło w tej kwestii.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk nadmienił, że Pan Poseł wielu uczynił,
aby powstała nowa Komenda Policji. Należą się podziękowania. Artykuł wraz
z podziękowaniami jest w Bezpłatnym kwartalniku Powiatu Leskiego, Nr 18, Grudzień 2016
(dostępny w Sekretariacie, na stronie internetowej Urzędu). Budowa ruszy w 2017 r.

Ad. 10.
Sprawozdanie Komisji Wniosków.
Przewodnicząca Komisji Wniosków Radna Pani Krystyna Głuszko-Rakoczy
odczytała Protokół Komisji Wniosków powołanej na XXIX Sesji Rady Powiatu Leskiego.

Ad. 11.
Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki ogłosił zakończenie
sesji, podziękował za przybycie.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono – godz. 13:25.

Protokołował:
insp. mgr Mirosław Fedoryszak
…………………………………..

……………………………………………
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