Protokół XXXI
Sesji Rady Powiatu Leskiego
odbytej w dniu 27 marca 2017 r.
w Lesku

Sesja Rady Powiatu Leskiego rozpoczęła się o godz. 13:00.

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 13 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 2017.
2) w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Leskiego dla Parafii
Rzymskokatolickiej w Lesku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
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budowlane – „Remont i konserwacja Zabytkowego Ołtarza bocznego Matki Bożej
Niepokalanie Poczętej Kościoła Parafialnego w Lesku”.
3) w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2017 r. w Powiecie Leskim.
4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Leskiego.
5) w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół
specjalnych do nowego ustroju szkolnego – wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Powiecie Leskim.
6) w sprawie zmiany statutu samorządowej jednostki organizacyjnej „Powiatowe Centrum
Usług Wspólnych w Lesku”.
7) w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Leskiego.
8) w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Leskiego.
9) w sprawie wyboru nieetatowego Wicestarosty Leskiego.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2016 r. oraz Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku na 2017 r.
9. Sprawozdanie Komisji Stałych Rady Powiatu Leskiego z działalności za 2016 r.
10. Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
13. Zakończenie sesji.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk zwrócił się z prośbą o uzupełnienie porządku obrad
w punkcie nr 7 o projekt uchwały, jako podpunkt nr 10 tj.: w sprawie odmowy uwzględnienia
wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Projekt był omawiany na Wspólnym Posiedzenie
Komisji Stałych Rady Powiatu (27.03.2017 r.).
Przystąpiono do głosowania za zgłoszoną zmianą do porządku obrad:
Głosowało 13 radnych,
13 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
Zmiana do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
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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 2017.
2) w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Leskiego dla Parafii
Rzymskokatolickiej w Lesku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane –
„Remont i konserwacja Zabytkowego Ołtarza bocznego Matki Bożej Niepokalanie Poczętej
Kościoła Parafialnego w Lesku”.
3) w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2017 r. w Powiecie Leskim.
4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Leskiego.
5) w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół
specjalnych do nowego ustroju szkolnego – wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Powiecie Leskim.
6) w sprawie zmiany statutu samorządowej jednostki organizacyjnej „Powiatowe Centrum
Usług Wspólnych w Lesku”.
7) w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Leskiego.
8) w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Leskiego.
9) w sprawie wyboru nieetatowego Wicestarosty Leskiego.
10) w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2016 r. oraz Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku na 2017 r.
9. Sprawozdanie Komisji Stałych Rady Powiatu Leskiego z działalności za 2016 r.
10. Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
13. Zakończenie sesji.
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Głosowało 13 radnych,
13 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (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 13 radnych,
13 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.
Powołanie Komisji Wniosków.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki zaproponował skład Komisji
Wniosków: Ryszard Owsianik, Marian Solon, Ryszard Wysata (radni wyrazili zgodę).
Następnie poprosił o wybór ze swojego grona Przewodniczącego.
Skład Komisji Wniosków:
1. Radny Pan Marian Solon (Przewodnicząca Komisji),
2. Radny Pan Ryszard Owsianik (Członek Komisji),
3. Radny Pan Ryszard Wysata (Członek Komisji).
Skład Komisji Wniosków został zatwierdzony przez aklamację (consensus ordinum).
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Ad. 5.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk przedstawił zebranym sprawozdanie. Przerwa między
sesjami wyniosła dwa miesiące. Odbyło się sześć posiedzeń Zarządu Powiatu. Na których
podejmowano uchwały, omawiano istotne sprawy. Uchwały m.in.: zmieniająca uchwałę budżetową
Powiatu Leskiego na rok 2017, w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku, w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku, w sprawie upoważnienia Dyrektora – Powiatowego Centrum
Usług Wspólnych do składania oświadczeń woli, w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Leskiego oraz planu finansowego SP ZOZ
w Lesku za 2016 rok, w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Leskiego zgodnie z projektem pn.
"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu leskiego"
w ramach RPO WP na lata 2014-2020 oś priorytet. Dyskutowano (przyjęto) też o projektach
uchwał

dotyczące

sesji.

Omawiano

też

sprawy

dotyczące:

ratownictwa

medycznego

(karetka systemowa), przewoźnika autobusowego, przetargu na termomodernizacje budynków
oświatowych. Rozpatrywano też różne pisma wniesiono przez strony. Starosta Leski,
Przewodniczący Rady Powiatu, Członkowie Zarządu Powiatu zajmowali się rozmaitymi sprawami.
Starosta Leski brał udział w: uroczystym występie Chóru Parafialnego w Lesku (luty), negocjacjach
w Gminie Solina – dokumentacja związana z kanalizacją (spotkanie z Firmą), spotkaniu z Prezesem
Polskich Kolei Linowych (inwestycje na terenie powiatu), odprawie rocznej Policji w Lesku
(Starostwo Powiatowe). W sali narad Urzędu odbyło się też spotkanie z Posłem na Sejm RP Panem
Bogdanem Rzońcą oraz Dyrektorem Regionalnym Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Panem Wojciechem Wdowik (gośćmi byli też samorządowcy, przedstawiciele Nadleśnictw),
który przedstawił politykę związaną z ochroną środowiska. Starosta spotkał się też z Panią Dyrektor
z Przemyśla (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - Zarząd Zlewni Sanu –
Przemyśl). Omawiano sprawę dokumentacji na most w miejscowości Terka. Ponadto Starosta brał
udział w spotkaniu z: Panią Kurator w Urzędzie Wojewódzkim (w spotkaniu brała też udział Pani
Minister

Edukacji

Podkarpackiego

Narodowej)

Ośrodek

-

Doradca

problematyka
Rolniczego

reformy
w

oświaty,

Panem

Dyrektorem

–

kwestie

współpracy

Boguchwale

(„Agrobieszczady”). Starosta Leski, jako przedstawiciel Zarządu oraz Rady Powiatu był
współorganizatorem Konferencji, która odbyła się w Ośrodku Caritas w Myczkowcach. Dotyczyła
rozwoju Bieszczadów. Brał w niej udział też (współorganizator) Poseł na sejm RP Pan Bogdan
5

Rzońca, Podsekretarz Stanu Pan Dawid Lasek (Ministerstwo Sportu i Turystyki), Dyrektor
Departamentu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, samorządowcy, przedsiębiorcy, leśnicy,
przewodnicy górscy (później odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, na którym
omawiano oraz podsumowano różne kwestie z Konferencji). Starosta Leski oraz Przewodniczący
Rady Powiatu, spotkali się Dyrektorem Oddziału w Rzeszowie - Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Omawiano sprawy współpracy w wielu obszarach (chodniki, rondo itp.).
Starostwo Powiatowe w Lesku organizowało III Edycję Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym”. Nadzorował ten Bieg Pan Marek Małecki – Przewodniczący Rady Powiatu.
Zabezpieczony został pod względem organizacyjno-finansowym. Pomagało wiele osób. Później
w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku, odbył się program artystyczny, który przedstawiła
młodzież. Była bardzo duża frekwencja (ok. 250 uczestników). Starosta spotkał się też
z: Dyrektorem Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki i Społecznej Podkarpackiego Urzędu
Marszałkowskiego w Rzeszowie (sprawy służby zdrowia), Przedstawicielami Politechniki
Rzeszowskiej (utworzenie „kierunku lotniczego”) – w spotkaniu brał udział też Dyrektor LO
w Lesku (Pan Bernard Baran). Odbyło się też spotkanie (Sanok - Starostwo) ze Starostami
ościennych powiatów (Sanocki, Bieszczadzki) oraz Dyrektorami SP ZOZ. Problematyka – zmiany
w ratownictwie medycznym (karetka specjalistyczna). Też odbyło się spotkanie (sprawa karetki)
w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie (m.in. z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewodą Podkarpackim). Pani Wojewoda wyznaczyła Starostę
Leskiego, jako Gospodarza Spotkania w ww. tematyce. Zaproszono na spotkanie: Starostę
Bieszczadzkiego oraz Starostę Sanockiego (Urząd Wojewódzki). W kwietniu również będzie
wizyta Pani Wojewody w Starostwie Powiatowym w Lesku. Na spotkanie zostaną zaproszeni
samorządowcy, pracownicy służby zdrowia. Będzie można wspomnianą problematykę omówić.
Pani Wojewoda ma przedstawić rozwiązania systemowe dot. ratownictwa medycznego.
Starosta spotkał też się z przedstawicielem Firmy Arriva Bus, który poinformował o sprawie
związanej z przewozami na terenie Podkarpacia (spotkania w tym temacie odbyły się też
w Ustrzykach Dolnych, Rzeszowie /Urząd Marszałkowski/). Tematyka jest bardzo ważna i pilna.
Wiele osób uczestniczyło w tych spotkaniach (przewoźnicy, zainteresowane strony). Spraw jest
w toku.
W kwestii wniosków z ostatniej sesji:


Utworzyć Zespół do pracy, aby przeciwstawić się informacjom w mediach o zagrożeniu
pogodowym na naszym terenie. Zespól powinien składać się z członków powiatów: leskiego,
bieszczadzkiego, sanockiego, przedstawicieli gmin: Cisna, Baligród, Solina, Lesko,
Olszanica oraz przedstawicieli PTTK, GOPR, BPN.
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Rozmawiano m.in. w tej kwestii ze Starostami powiatów ościennych. Nie ma potrzeby stworzenia
specjalnego zespołu w powyższej kwestii. Doraźnie wiele spraw można wspólnie rozwiązać.
Inny wniosek łączący się z powyższym to:


Napisać petycję do Prezesa KRRiT w sprawie rzetelnych informacji pogodowych
w powiatach leskim, bieszczadzkim, sanockim i promocji Bieszczad.

Na wcześniej wspomnianej Konferencji przedstawiono pismo – informację ww. tematyce
(dyskutowano, skorygowano informacje, przyjęto przez zgromadzonych). Poseł na Sejm RP Pan
Bogdan Rzońca powyższe pismo przekaże do Pana Jacka Kurskiego – Prezesa Zarządu TP S.A.
Sprawa jest rozwojowa.


Zadbać o bezpieczeństwo ludzi wchodzących do budynku Starostwa (oblodzenie schodów)
i zabezpieczyć schody wejściowe do budynku urzędu (np. przedłużyć zadaszenie).

Była

rozmowa

przeprowadzona

z

pracownikami

i

zasugerowane

zostało,

aby

dbać

o bezpieczeństwo (posypywać miejsca odpowiednimi środkami), aby nie dochodziło do oblodzenia.
W kwestii zadaszenia (przedłużenia), to związane jest to z termomodernizacją (trwałość projektu)
budynku. Okres trwa jeszcze z dwa lata. Nie powinno się ingerować w sprawy techniczne. Okres
zimowy minął, jest już lepsza sytuacja. W tej sprawie będzie szczególna dbałość o bezpieczeństwo
(posypywanie).


Regularne odśnieżać drogę na Weremień (wyciąg narciarski).

Zima się skończyła. Droga była odśnieżana. Jest tam wąsko.


Zobowiązać Zarząd, aby przedstawił wyliczenia skutków finansowych przeniesienia Bursy
i „Bieszczadnika”.

Jeżeli się przeniesie BS do SSM „Bieszczadnik”, to należy dostosować III p. SSM „B”
(wyremontować, poprawić warunki). Przedstawiciel Kuratorium zapoznał się obiektem. Kosztorys
wynosi 156 tys. zł. Jeżeli zaś BS nie będzie przeniesiona, to koszt adaptacji (remontu), wynikający
z różnych zaleceń (m.in. Straży Pożarnej) wyniesie 150 tys. zł. Koszty są podobne.
Jeżeli w przyszłym roku szkolnym zostanie młodzież w BS, to należy dla niej przeznaczyć dwa
piętra (teraz jest jedno piętro) – zgłoszone do subwencji. Generalnie można by było zgłosić
46 miejsc do subwencji (o połowę mniej niż obecnie) – przeniesienie (ok. 60 tys. zł). Jeżeli BS
będzie przeniesiona do SSM „B”, to należy zabezpieczyć 60 miejsc (o 60 miejsc mniej zgłoszonych
w SSM „B”, to kwota ok. 79 tys. zł). Dodając kwotę ok. 60 tys. zł oraz ok. 79 tys. zł, to wynik jest
ok. 139 tys. zł (przeniesienie BS do SSM „B” o tyle jest mniej subwencji). Pracownicy obsługi
(niepedagogiczni) BS trafią do nowej jednostki. Pedagogiczni też zostaną przeniesieni – nikt
nie traci pracy. Dodatkowe oszczędności, to zejście z kosztów w kwestii utrzymania budynku.
W zasadzie koszty się wyzerują. Brano wiele kwestii pod uwagę, analizowano sprawę.
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Radny Pan Józef Orłowski zadał pytanie, - czy radni mogą otrzymać prezentowane pismo
(wyliczenia), aby się z nimi dokładnie zapoznać (przed stosowną decyzją odnośnie wspomnianych
obiektów)?
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk poinformował, że radni w najbliższym czasie
otrzymają stosowne dane (wyliczenia).
Radny Pan Marian Solon nadmienił, że sugerowano, aby przenieść BS na III p. Jakiś czas
temu rozmawiano odnoście tego tematu, aby przenieść nie w formie poziomej, ale pionowej
(rozdzielenie młodzieży). Można się nad tym zastanowić.

Ad. 6.
Interpelacje radnych.
Radny Pan Mieczysław Fedorowicz nadmienił, że Lesko jest stolicą Bieszczad. Dużo ludzi
tu przyjeżdża. Na Posadzie Leskiej, obok Marketu „Biedronka” stoi zniszczona stara zabytkowa
kapliczka. Mówiono, że zostanie wyremontowana, przeniesiona w inne miejsce. Jej stan jest
opłakany. Powiat Leski też jest gospodarzem na tym terenie. Włodarze na tym terenie powinni
zając się tą sprawą. Jest to ważna kwestia {Wniosek}.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki stwierdził, że tą informacje
można zapisać we Wnioskach, aby sprawa nie była zapomniana.

Ad. 7.
Podjęcie uchwał.

[1]
zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017
(autopoprawka)
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki zadał pytanie, - czy ktoś
może życzy sobie jakieś dodatkowe informacje w powyższej kwestii?
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Skarbnik Powiatu Pan Stanisław Hutek poinformował, że ze względu na prośbę Dyrektora
SOWdOPwR w Lesku, dotyczącą zwiększenia planu finansowego ze względu na zakup i wymianę
drzwi wejściowych, zniszczonych w czasie silnego wiatru, Zarząd Powiatu w dniu dzisiejszym,
wniósł stosowną „autopoprawkę” do projektu uchwały (zwiększenie zapisanej kwoty
w odpowiednim miejscu /153 zł/).
Radny Pan Mieczysław Fedorowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju
poinformował, że odbyło się Wspólne Posiedzenie Komisji (27.03.2017 r.), na którym sprawa była
omawiana. Przeprowadzono głosowanie: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos
„wstrzymujący” (obecnych 9 członków /12 - pełen skład/).
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może jakieś pytania lub uwagi w przedstawionej sprawie?
Odczytał projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 13 radnych,
13 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

[2]
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Leskiego dla Parafii Rzymskokatolickiej
w Lesku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane –
„Remont i konserwacja Zabytkowego Ołtarza bocznego Matki Bożej
Niepokalanie Poczętej Kościoła Parafialnego w Lesku”
Radna Pani Bernadeta Leicht – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji
poinformował, że odbyło się Wspólne Posiedzenie Komisji, na którym sprawa była omawiana
(Pan Starosta przedstawił problematykę). Przeprowadzono głosowanie: 10 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący” (obecnych 11 członków /12 - pełen skład/).
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Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk stwierdził, że sprawa powyższa była już omawiana.
Do Rady Powiatu z prośbą o dofinansowanie w kwestii prac remontowych (konserwatorskich)
wystąpił Ksiądz Proboszcz Parafii w Lesku – Mieczysław Bąk. Zarząd Powiatu przygotował
projekt uchwały. Wcześniej na prace konserwatorskie nie przeznaczono takich środków, był zamiar,
ale nie została sprawa zrealizowana. Remont zabytkowego Kościoła w Lesku trwa już kilka lat.
Jest ogromny postęp w tym temacie. Są też znaczne potrzeby. Parafia zwracała się do różnych
instytucji o pomoc (m.in. do Urzędu Marszałkowskiego). Parafianie też w tej zbiórce uczestniczą.
Należy dbać o zabytki. Powiat Leski w tym roku, może też pomóc w powyższej sprawie.
Prośba, aby przychylić się do tej uchwały.
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 Paweł Kusal nadmienił, że zapewne to, co powie, nie będzie brane pod uwagę.
Należy pamiętać, że wzięto duży kredyt (leasing zwrotny), należy być roztropnym w wydawaniu
środków finansowych (wcześnie podwyżka dla Pana Starosty, dla radnych). Teraz jest dotacja –
15 tys. zł na remont świątyni. Szanuje Proboszcza z Leska, należy zabytkami się zajmować.
Pamiętać należy też, że jest to zabytek w Lesku. Należy też mieć na względzie, że taka sytuacja nie
powinna się często powtarzać. Należy też remontować inne obiekty (jest 45 Kościołów
w powiecie oraz różne kapliczki). Są też prywatne zabytki. Powinien być odpowiedni zapis, że taka
dotacja jest raz w roku {Wniosek}. W powyższej kwestii, też jest wiele niewiadomych. Też są też
inne cele, na które należy przeznaczyć pieniądze. Kościół w Lesku jest ważny, jest bliski. Kościół
jest otwarty tylko w czasie Mszy Świętej. Jest w nocy ładnie oświetlony. Inne obiekty zabytkowe
są otwarte.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk stwierdził, że sprawa nieco inaczej wygląda. W kwestii
dotacji, to są one z różnych stron (Marszałek Województwa Podkarpackiego). Kościół jest całością,
wspieramy konkretny zabytek (15 tys. zł). Jak najbardziej należy ratować zabytki. Różne były
sytuacje w historii. Nie jesteśmy w stanie wesprzeć wszystkich inicjatyw. Zabytki to dobro wspólne
i należ je remontować. Zadanie to dotyczy wielu stron, które mogą pomóc w tej sprawie. Wspiera
się wiele różnych podmiotów, jest staranie w tej materii. Leasing zwrotny jest należycie
wykorzystany. Wsparcia finansowe są z oszczędności. Wiele zobowiązań zostało już spłaconych.
W 2016 r. poczyniono oszczędności na 3,5 mln zł. Są różne możliwości i środki, które można
odpowiednio wykorzystać. Prawie milion złotych jest odłożone na inwestycje – wkład własny.
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Kwota 7,7 mln zł przeznaczono na spłatę kredytu. Na bieżąco się reguluje zobowiązania.
Pod względem finansowym sprawa dobrze wygląda.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może jakieś pytania lub uwagi w powyższej sprawie?
Radny Pan Józef Orłowski stwierdził, że dyskusja jest bezprzedmiotowa. Na Komisji
omawiano różne sprawy. Dotacja jest na konkretny zabytek. Jest to celowe. Można było więcej
przeznaczyć (40 tys. zł). Jest taka potrzeba. W Świątyni zrobiono bardzo dużo. W Diecezji Parafia Lesko najwięcej pozyskała na remonty w ciągu ostatnich lat. Należy to wspierać. Przed
Kościołem jest informacja, kiedy jest otwarty. Prowadzony jest remont i Kościół jest zamknięty dla
turystów. We właściwym czasie, można Świątynie zwiedzić (jest czym się pochwalić). Wielu jest
sponsorów, którzy przyczynili się do odnowy w pomieszczeniach kościelnych (konkretni sponsorzy
odnowy witraży itp.).
Radna Pani Krystyna Głuszko-Rakoczy nadmieniła, że ks. Kazimierz Nawrocki nie zrobił
tylu prac, ile ks. Mieczysław Bąk. Jest to znaczne zaangażowanie, warte uznania
(wcześniej w Myczkowcach). Każdy z radnych powiatowych, może też przeznaczyć po 500 zł
na rzecz Kościoła w Lesku {Wniosek}. Taka jest propozycja.
Radny Pan Paweł Kusal wyraził pogląd, że łatwo się rozdaje czyjeś pieniądze. Nie jestem
przeciw Kościołowi i Proboszczowi. Można przeznaczyć „jedną dietę” zamiast 500 zł (z własnych
środków finansowych). Powinno być w tej sprawie ograniczenie – raz na jakiś czas dotacja.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki odczytał projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 13 radnych,
13 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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[3]
w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2017 r. w Powiecie Leskim
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może potrzebuje dodatkowego wyjaśnienia w tej problematyce?
Radny Pan Mieczysław Fedorowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju
poinformował, że odbyło się Wspólne Posiedzenie Komisji, na którym sprawa była omawiana przez
Pana Dyrektora PCPR w Lesku. Przeprowadzono głosowanie: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących” (obecnych 11 członków /12 - pełen skład/).
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może jakieś pytania lub uwagi w powyższej sprawie?
Odczytał projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 13 radnych,
13 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

[4]
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego
Radna Pani Bernadeta Leicht – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji
poinformował, że odbyło się Wspólne Posiedzenie Komisji, na którym sprawa była omawiana
(Pan Janusz Orłowski – p.o. Kierownika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawił
kwestię). Przeprowadzono głosowanie: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących” (obecnych 11 członków /12 - pełen skład/).
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Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może jakieś pytania lub uwagi w kwestii projektu? Odczytał projekt
uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 13 radnych,
13 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

[5]
w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych
do nowego ustroju szkolnego – wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Powiecie Leskim 1
Radny Pan Mieczysław Fedorowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju
poinformował, że odbyło się Wspólne Posiedzenie Komisji, na którym sprawa była omawiana przez
Pana Wojciecha Wyrozumskiego – Specjalistę ds. oświaty. Przeprowadzono głosowanie: 11 głosów
„za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących” (obecnych 11 członków /12 - pełen skład/).
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może jakieś pytania lub uwagi w kwestii projektu?
Odczytał projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 13 radnych,
13 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

1

Na WPK ustalono, że zmienia się pierwotny tytuł projektu oraz pewien zapis w akcie.
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[6]
w sprawie zmiany statutu samorządowej jednostki organizacyjnej
„Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku”
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie do radnych,
- czy ktoś ma może życzy sobie dodatkowych informacji w przedmiotowym temacie?
Radna Pani Bernadeta Leicht – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji
poinformował, że odbyło się Wspólne Posiedzenie Komisji, na którym sprawa była omawiana
(Pani Antonina Banaś - Dyrektor PCUW, przedstawiła problematykę). Przeprowadzono
głosowanie: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących” (obecnych
11 członków /12 - pełen skład/).
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może jakieś pytania lub uwagi w kwestii projektu?
Odczytał projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 13 radnych,
13 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

[7]
w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Leskiego
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk poinformował, że teraz będą kolejno głosowane
projekty uchwał (nr:7,8,9). W kwestii projektu nr 7 – zmieniono Statut, teraz jest dostosowanie
do zaistniałych zmian. Wcześniej Zarząd liczył pięciu członków, później odwołano jednego członka
(Wicestarosta). Teraz liczy cztery osoby. Ustalono, że Wicestarosta będzie nieetatowy.
Pan Starosta zgłosił wniosek dot. odwołania Członka Zarządu Powiatu Pana Mariana Feresztyn.
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Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki poinformował, że przed
głosowaniem, należy powołać Komisję Skrutacyjną, aby organizacyjnie zajęła się powyższą
sprawą. Można zgłosić członków. Propozycja jest następująca: Bernadeta Leicht, Krystyna
Głuszko-Rakoczy,

Mieczysław

Fedorowicz

Przewodniczącego,

zajmie

sprawami

się

(radni

wyrazili

organizacyjnymi

zgodę).

Komisja

dotyczącymi

wybierze

przeprowadzenia

głosowania.
[przerwa]
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna Pani Krystyna Głuszko-Rakoczy odczytała
Protokół z odbytego tajnego głosowania (radni w czasie przerwy wypełniali i wrzucali karty
do głosowania do urny).
Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej dla odwołania: Pana Mariana Feresztyn z funkcji
Członka Zarządu Powiatu Leskiego na XXXI sesji Rady Powiatu Leskiego w dniu 27.03.2017 r.
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Krystyna Głuszko-Rakoczy - Przewodniczący Komisji
2. Bernadeta Leicht - członek
3. Mieczysław Fedorowicz - członek
Stwierdza, że na sesji Rady Powiatu w Lesku w dniu 27.03.2017 r.
- obecnych jest

13 Radnych

- nieobecnych

2

- głosowało

13 Radnych

- głosów ważnych

13

Radnych

- głosów nieważnych 0
Za odwołaniem Członka Zarządu Powiatu Leskiego P. Mariana Feresztyn było:
- głosów za

11

- głosów przeciw

2

- głosów wstrzymujących

0

Komisja stwierdza, że: Pan Marian Feresztyn został odwołany z funkcji Członka Zarządu Powiatu
Leskiego zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady
(obecnych na sesji było 13 radnych). Podpisy członków Komisji.
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Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk podziękował w imieniu własnym, Przewodniczącego
Rady Powiatu, Zarządu Powiatu - Panu Marianowi Feresztyn za dotychczasową pracę. Współpraca
układał się bardzo dobrze, było czasami spieranie się w różnych kwestiach. Zwyciężał element
prospołeczny. Odwołanie jest skutkiem podjętych wcześniej działań. Liczę na dalszą współpracę.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może jakieś pytania lub uwagi? Odczytał uchwałę.

[8]
w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Leskiego
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk zgłosił wniosek dot. odwołania Członka Zarządu
Powiatu Pana Adama Milczanowskiego.
Sekretarz Powiatu Pan Czesław Gawłowski nadmienił, że zgodnie z prawem –
Rada Powiatu może odwołać Członka Zarządu na wniosek Starosty, zwykłą większością głosów,
w obecności, co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym. Pierwsze głosowanie odbyło
się zgodnie z literą prawa.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki nadmienił, że Komisja
Skrutacyjna (ta sama) zajmie się sprawami dot. głosowania.
[przerwa]
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna Pani Krystyna Głuszko-Rakoczy odczytała
Protokół z odbytego tajnego głosowania (radni w czasie przerwy wypełniali i wrzucali karty
do głosowania do urny).
Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej dla odwołania: Pana Adama Milczanowskiego z funkcji
Członka Zarządu Powiatu Leskiego na XXXI sesji Rady Powiatu Leskiego w dniu 27.03.2017 r.
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Krystyna Głuszko-Rakoczy - Przewodniczący Komisji
2. Bernadeta Leicht - członek
3. Mieczysław Fedorowicz - członek
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Stwierdza, że na sesji Rady Powiatu w Lesku w dniu 27.03.2017 r.
- obecnych jest

13 Radnych

- nieobecnych

2

- głosowało

13 Radnych

- głosów ważnych

13

Radnych

- głosów nieważnych 0
Za odwołaniem Członka Zarządu Powiatu Leskiego P. Adama Milczanowskiego było:
- głosów za

11

- głosów przeciw

1

- głosów wstrzymujących

1

Komisja stwierdza, że: Pan Adam Milczanowski został odwołany z funkcji Członka Zarządu
Powiatu Leskiego zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego
składu Rady (obecnych na sesji było 13 radnych). Podpisy członków Komisji.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki odczytał uchwałę.

[9]
w sprawie wyboru nieetatowego Wicestarosty Leskiego
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk zgłosił kandydaturę Pana Adama Milczanowskiego
na stanowisko nieetatowego Wicestarosty Leskiego. Proszę o przyjęcie wniosku.
Radny Pan Józef Orłowski nadmienił, że błędem jest zamiar powołania Wicestarosty
nieetatowego. Jest wiele spraw do realizacji. Lepiej, jeżeli Wicestarosta jest etatowy. Nasuwają
się pytania, – jaki zakres obowiązków, jak będzie wyglądać praca (w jakich godzinach,
Pan A. Milczanowski jest już zatrudniony). Jest pewien schemat organizacyjny Urzędu. Funkcja
Wicestarosty związana jest też z odpowiedzialnością za pewne działania (zastępstwo itd.).
Jak Pan Starosta to wszystko widzi? Kwestia organizacyjna jest ważna (zadania, podległość
służbowa). Są to pytania bardzo ważne. Pan A. Milczanowski też może się wypowiedzieć jak widzi
pracę na tym stanowisku.
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Starosta

Leski

Pan

Andrzej

Olesiuk

poinformował,

że

od

pewnego

czasu

nie ma Wicestarosty. Należy mówić o konkretach, nie ogólnikowo. Zakres obowiązków wynika
ze schematu organizacyjnego (w kompetencji Zarządu). Statut też określa pewne kwestie. Najpierw
jest powołanie Wicestarosty (nieetatowy), a później sprawy organizacyjne (Starosta ustala zadania –
np.: podpisywanie dokumentów). Czas pokaże jak to będzie wszystko wyglądać. Zawsze można
zmienić. Wszystko jest zgodnie z prawem. Wicestarosta nieetatowy ma zwiększoną dietę
(w stosunku do Członka Zarządu Powiatu) – to 400 zł /za miesiąc/). Pracownicy nie będą mu
podlegać służbowo.
Radny Pan Paweł Kusal stwierdził, że Wicestarosta (nieetatowy) będzie miał mały kontakt
z pracownikami.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk nadmienił, że były wcześniejsze uregulowania, które
teraz

się

realizuje.

Szczegóły w

powyższej

sprawie,

będą

w

późniejszym

okresie.

Pan A. Milczanowski jest etatowym pracownikiem innej instytucji. Jest wszystko zgodnie
z prawem.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki zadał pytanie Radnemu Panu
Adamowi Milczanowskiemu, - czy wyraża zgodę na kandydowania na funkcję Wicestarosty
Leskiego (nieetatowy)?
Radny Pan Adam Milczanowski odpowiedział twierdząco.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może jakieś pytania lub uwagi? Nadmienił, że Komisja Skrutacyjna
(ta sama) zajmie się sprawami dot. głosowania.
[przerwa]
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna Pani Krystyna Głuszko-Rakoczy odczytała
Protokół z odbytego tajnego głosowania (radni w czasie przerwy wypełniali i wrzucali karty
do głosowania do urny).
Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej dla wyboru nieetatowego Wicestarosty Leskiego
na XXXI sesji Rady Powiatu w Lesku w dniu 27.03.2017 r.
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Komisja skrutacyjna w składzie:
1. Krystyna Głuszko-Rakoczy

- Przewodniczący

2. Bernadeta Leicht

- członek

3. Mieczysław Fedorowicz

- członek

Stwierdza, że na sesji Rady Powiatu w Lesku w dniu 27.03.2017 r.
- obecnych jest

13 Radnych

- nieobecnych

2 Radnych

- głosowało

13

- głosów ważnych

13

- głosów nieważnych

0

Kandydat na nieetatowego Wicestarostę Leskiego otrzymał następującą ilości głosów:
1. Adam Milczanowski

– 9 za; 4 przeciw; 0 wstrzymujących

Komisja stwierdza, że nieetatowym Wicestarostą Leskim został wybrany: Adam Milczanowski.
Podpisy członków Komisji.
Radny Pan Adam Milczanowski podziękowała za wybór na funkcję Wicestarosty Leskiego.
Nadmienił, że nie jest to sytuacja łatwa. Z pracodawcą też musi pewne sprawy organizacyjne
ustalić. Są pewne obawy w kwestiach organizacyjnych, ale wiele się zrobi, aby było dobrze.
Dziękuję za wybór.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki odczytał uchwałę.
Następnie pogratulował wyboru na Wicestarostę Leskiego.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk podziękował Radzie Powiatu za dokonany wybór Pana
Adama Milczanowskiego na Wicestarostę Leskiego. Następnie pogratulował Panu Adamowi
Milczanowskiemu nowej funkcji – Wicestarosty Leskiego.

[10]
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś może życzy sobie dodatkowych informacji w przedmiotowej kwestii?
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Radny Pan Mieczysław Fedorowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju
poinformował, że odbyło się Wspólne Posiedzenie Komisji, na którym sprawa była omawiana przez
Panią Urszulę Petryk - Kierownika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Przeprowadzono
głosowanie: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących” (obecnych
11 członków /12 - pełen skład/).
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może jakieś pytania lub uwagi w przedstawionej sprawie?
Odczytał projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 13 radnych,
12 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
1 głos „wstrzymujący”.
Uchwała została podjęta większością głosów.

Ad. 8.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2016 r. oraz Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku na 2017 r.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś może potrzebuje dodatkowych wyjaśnień.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację.

Ad. 9.
Sprawozdanie Komisji Stałych Rady Powiatu Leskiego z działalności za 2016 r.
Radny Pan Mieczysław Fedorowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju
przedstawił sprawozdanie:
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Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Leskiego za rok 2016.
W okresie sprawozdawczym Komisja pracowała zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
planem pracy. W 2016 r. odbyło się 13 posiedzeń komisji (7 posiedzeń oddzielnych i 6 wspólnych
z Komisją Oświaty, Zdrowia i Promocji).W posiedzeniach Komisji brali udział członkowie Komisji
i zaproszenie goście. Oprócz Pana Starosty, Wicestarosty i Skarbnika w obradach brali udział
Kierownicy Wydziałów i Dyrektorzy: SP ZOZ w Lesku, PZD w Lesku zs. w Baligrodzie oraz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Obrady dotyczyły opiniowania projektów uchwał Rady
Powiatu i pracy PCPR w Lesku, PUP w Lesku, PZD w Lesku zs. w Baligrodzie i SP ZOZ w Lesku.
Komisja interesowała się różnymi sprawami dotyczącymi działalności PP-P w Lesku, dochodami
wypracowanymi przez SSM „Bieszczadnik” w Lesku, BS w Lesku i spraw dotyczących wysokości
dodatków wyrównawczych w oświacie za 2015 r. Dużo uwagi poświęcono sprawie związanej
z zagospodarowaniem budynku po ZSD w Lesku. Oceniono sprawozdanie finansowe Powiatu
Leskiego (bilans oraz rachunek zysków i strat) za rok 2015 oraz pozyskiwanie środków
finansowych z innych pozabudżetowych źródeł. Kilkakrotnie omawiano sprawy związane
z leasingiem zwrotnym i sposobem jego zagospodarowania. Pod koniec roku oceniono projekt
uchwały budżetowej na 2017 r. i podsumowano realizację inwestycji zaplanowanych na 2016 r.

Radna Pani Bernadeta Leicht – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji
przedstawiła sprawozdanie:
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA I PROMOCJI
RADY POWIATU W LESKU ZA ROK 2016
W 2016 roku Komisja Oświaty, Zdrowia i Promocji pracowała w następującym składzie:
1. Bernadeta Leicht – przewodnicząca
2. Marian Solon – zastępca przewodniczącego
3. Ireneusz Benewiat
4. Marian Feresztyn
5. Paweł Kusal
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 9 posiedzeń i 6 posiedzeń Komisji Wspólnych.
Podczas spotkań zostały zrealizowane wszystkie tematy objęte Planem Pracy Komisji na 2016 rok.
Ponadto Komisja zajmowała się sprawami wynikającymi z bieżącej realizacji zadań powiatu,
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skierowanymi do rozpatrzenia i zaopiniowania przez Zarząd Powiatu. W zależności od poruszanej
tematyki, w posiedzeniach brały udział osoby odpowiedzialne za przedłożony materiał.
W posiedzeniach Komisji najczęściej uczestniczyli: Starosta Powiatu, Skarbnik, Sekretarz,
Przewodniczący Rady Powiatu, Dyrektorzy podległych jednostek, Przedstawiciele Związków
Zawodowych.

12.02.2016r.
Na posiedzeniu przyjęto Plan Pracy Komisji na 2016 rok. Komisja omówiła i zaopiniowała projekty
uchwał dotyczące:
- wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Powiatu Leskiego,
- utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Lesku i nadania jej statutu,
-wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Leskim a Województwem
Podkarpackim w sprawie współpracy przy realizacji projektu PSIP – Podkarpacki System
Informacji Przestrzennej na lata 2014-2020,
- ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w SSM „Bieszczadnik” w Lesku,
- wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Leskim”,
- zamiaru przekształcenia Bursy Szkolnej w Lesku,
- zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku,
- zmiany składu osobowego Rady Społecznej w SP ZOZ w Lesku.

19.04.2016r.
Tematyką spotkania było zapoznanie, analiza i przyjęcie projektów arkuszy organizacyjnych LO
w Lesku i ZSTiA w Lesku. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół. Komisja skierowała
wniosek do Rady Powiatu o przywrócenie dodatków motywacyjnych w podległych szkołach.

23.05.2016r.
Spotkanie dotyczyło omówienia i zaopiniowania projektów uchwał dotyczących:
-

rozpatrzenia

i

zatwierdzenia

sprawozdania

finansowego

Powiatu

Leskiego

wraz

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok,
- udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu,
- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na rok 2016.
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27.10.2016r.
W spotkaniu udział brali dyrektorzy jednostek organizacyjnych. Omawiane były sprawy oświatowe.
Oprócz tego opiniowano projekty uchwał dotyczące:
- uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”,
- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na rok 2016,
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2016-2030,
- załatwienia skargi na działalność Starosty Leskiego.
Wnioski

podjęte

na

posiedzeniu

Komisji

Oświaty,

Zdrowia

i

Promocji:

- Komisja przychyla się do propozycji Dyrektora LO o zabezpieczenie środków finansowych
na stypendia dla uczniów wzorowych i osiągających wysokie wyniki w nauce (LO, ZSTiA)
- Komisja postuluje o zabezpieczenie środków finansowych w nowym budżecie (budżet LO)
na prowadzenie zajęć z „Robotyki” dla młodzieży z LO i ZSTiA.

01.12.2016r.
W posiedzeniu udział wziął Dyrektor SP ZOZ w Lesku. Tematem spotkania były sprawy dotyczące
SP ZOZ oraz kwestie budżetowe. Na posiedzeniu podjęto następujące dwa wnioski:
1. Zabezpieczyć 20 000 zł z planowanej nadwyżki budżetowej na stypendia w szkołach podległych
powiatowi.
2. Proponuje się wstrzymać przetarg ZSD w Lesku i przekazać budynki Bursy Szkolnej i ZSD
do SP ZOZ w Lesku.

15.12.2016r.
Posiedzenie dotyczyło omówienia spraw związanych z projektami uchwał oraz zaplanowano pracę
Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji na 2017 rok. Plan pracy został jednogłośnie przyjęty.
Ponadto Przewodnicząca jak i członkowie Komisji brali udział w różnych okolicznościach
i imprezach organizowanych przez placówki oświatowe podległe Starostwu Powiatowemu
w Lesku. Jedną z ważniejszych uroczystości były obchody 70-lecia LO w Lesku. W obchodach
uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji Oświaty. Jako Przewodnicząca brałam udział
w spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych zorganizowanym z okazji Święta Komisji
Edukacji Narodowej. Również w ciągu całego roku uczestniczyłam w akademiach szkolnych
zorganizowanych przez uczniów LO w Lesku (Dzień Nauczyciela, Święto Niepodległości, Wigilia,
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, Dzień Patrona, Zakończenie Roku Szkolnego).
Uczestniczyłam również w spotkaniu z córką Generała Andersa – Panią Senator Anders.
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Brałam udział w balu integracyjnym zorganizowanym przez SOSW w Lesku. W spotkaniu tym
uczestniczyły grupy z innych ośrodków z innych powiatów. Jako członkowie Komisji Oświaty,
Zdrowia i Promocji braliśmy udział w Targach Agrobieszczady, w odbiorze remontowanych dróg
powiatowych.
Podsumowując działalność Komisji należy pochwalić zdyscyplinowanie i aktywność
członków w posiedzeniach.

Ad. 10.
Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
Radny Pan Józef Orłowski zaprezentował jeden {Wniosek} oraz dwa zapytania.
Wniosek (I): w związku z tym, iż jest już Pan Wicestarosta Leski, należy zgodnie z umową,
powrócić do stanu poprzedniego, tj. do stawki diety, jaką miał Pan Przewodniczący Rady Powiatu
(poprzednia dieta). Należy przygotować na następną sesję wniosek o zmniejszenie diety dla Pana
Przewodniczącego.
Zapytanie [I] – do Pana Starosty – jak wygląda sprawa odnośnie karetki „Specjalistycznej”?
W tym temacie powinna być jasność w działaniu. Z inicjatywą powinna wystąpić Rada Powiatu.
Gmina Baligród oraz Miasto i Gmina Lesko – podjęły uchwały w kwestii sprzeciwu odnośnie
zamiaru zabrania karetki. Zbierano też podpisy sprzeciwu w salach katechetycznych (różne
miejscowości). Chodzi o sprzeciw skierowany do Wojewody Podkarpackiego. Pan Przewodniczący
Rady Powiatu, powinien wyjść z inicjatywą odnoście uchwały w tej sprawie. Samorządy muszą
działać wspólnie. Gmina Olszanica zachowała się odpowiednio – sprzeciw (karetka ma tam trafić).
Ludzie są rozgoryczeni w tej kwestii. W sprawie karetki, to będzie negatywna sytuacja w SP ZOZ
(finansowo). Ma być w Sanoku Bieszczadzkie Pogotowie. To jest bardzo dochodowe.
Zapytanie [II] – kwestia związana z rozbudową bloku operacyjnego (projekt); Wojewoda
negatywnie opiniuje (rozbudowa)? Jest to zagrożenie dla szpitala. Blok operacyjny jest bardzo
ważny. Nasuwa się też pytanie takie – czy na spotkanie z Panią Wojewodą będzie można przyjść
(4 kwiecień br.)?
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki poinformował, iż w kwestii
dot. karetki, to podjęto odpowiednie działania, cały czas się sprawę monitoruje.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk nadmienił, że od samego początku wiele się robi
w kwestii dotyczącej karetki („S” jest na terenie Powiatu Leskiego oraz Powiatu Bieszczadzkiego).
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Pogotowie podlega pod Wojewodę (odpowiedzialność za ratownictwo medyczne). Odpowiednie
pismo (podpisał Starosta oraz Przewodniczący) ze Starostwa zostało napisane (protest). Następnie
zwrócono się do samorządów w powyższej kwestii (prezentując stanowisko ze Starostwa).
W związku z tym, inne samorządy napisały petycje. Była też rozmowa przeprowadzona
z Dyrektorem Departamentu Zarządzania Kryzysowego. Karetkę „S” (lekarz) zabiera się z Powiatu
Bieszczadzkiego. Z Leska do Olszanicy zostanie przesunięta karetka (zamiar). Generalnie na dwa
powiaty, to będzie o jedną karetkę mniej. Powiat Bieszczadzki też podejmuje pewne działania.
Wiele się robi w powyższym temacie. Przez ok. 1,5 roku, wszystko będzie funkcjonować, jak teraz.
Nowa ustawa dot. ratownictwa medycznego (jak wejdzie w życie) – zmieni wiele spraw. Obecnie
Pan Dyrektor SP ZOZ może różnie działać w kwestiach finansowych (Pogotowie Ratunkowe).
Po zmianie, pieniądze będą trafiać w konkretne miejsce. W każdym samorządzie jest inna sytuacja
(SP ZOZ). Obecnie kontraktowanie jest na poziomie powiatu. W nowym systemie –
kontraktowanie na cztery powiaty. Jest dyspozytornia w Sanoku. Pogotowia Ratunkowe mają
powstać tam, gdzie są dyspozytornie (Sanok). Pewne działania podejmuje Wojewoda. Z naszej
strony, może być ewentualnie prośba. W kwestii kontraktowania jest element konkurencyjności
i różnie może być (podmiot państwowy, prywatny). Spotkanie z Wojewodą nie będzie otwarte.
Są zaproszeni samorządowcy. Na spotkanie w UMiG, Starosta Leski nie został zaproszony
(była propozycja, aby Starosta różne podmioty zaprosił /debata – różni Starostowie/ w późniejszym
okresie). Będąc u Pani Wojewody – Starosta zaprasza różne podmioty na spotkanie – debatę
(zgodnie z prośbą związaną ze spotkaniem w UMiG w Lesku). Spotkanie w tym temacie będzie
w kwietniu (z Wojewodą). Zaproszeni będą m.in. samorządowcy (Przewodniczący Rad).
Radny Pan Józef Orłowski zadał pytanie, - czy będą też tam zaproszeni radni powiatowi?
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk odpowiedział, iż nie (też jest kwestia braku miejsca).
Chodzi o Wójtów, Przewodniczących Rad, Burmistrza. W kwestii kontraktowania, to różnie może
być. Prawdopodobnie umowy będą aneksowane (najbliższy czas). Zapewne Pani Wojewoda wiele
kwestii wyjaśni. Nie we wszystkich sprawach jest możliwość działania (system, karetka). Działania
związane z Ratownictwem Medycznym mają za cel uszczelnienie w kwestiach finansowych.
Osobiście muszę stwierdzić, iż utożsamiam się z Rządem Polski. Są różne sprawy, niektóre
są trudne. Spotkanie z Wojewodą ma być merytoryczne. Na spotkaniu - Radę Powiatu będzie
reprezentował Zarząd Powiatu (wiadome jest, że jeżeli ktoś będzie chciał wejść /z Radnych/,
to zostanie wpuszczony). Tak to wygląda. O wiele spraw się walczy. Szpital należy rozwijać.
Jest propozycja dotycząca opieki długoterminowej (to odpowiedni kierunek). Sieć Szpitali
przewiduje środki finansowe na 4 Oddziały (na poziomie kontraktu z 2015 r.). Taka jest sytuacja.
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Generalnie pieniądze będą przeznaczone na 4 Oddziały (teoretycznie może działać ich więcej –
kwestia wystartowania w konkursie). Należy działać rozważnie. W kwestii Bloku operacyjnego,
to pierwszy etap w tej sprawie, to jest tzw. „Jowisz”. Urząd Marszałkowski na całe województwo
przeznacza pewną pule finansową. Jest powołana Komisja, która decyduje (środki finansowe).
W tej kwestii jest odwołanie do Ministerstwa. Prowadzi się różne rozmowy w tej sprawie.
Należy sięgać po różne środki finansowe. Ważne jest to, co się dzieje w Bieszczadach – sprawa
w kwestiach medycznych, jak też problematyka dotycząca przewoźnika. Sprawę należy traktować
całościowo, działa się na rzecz tych spraw. Wcześniej wspomniany termin odpowiada Pani
Wojewodzie.
Radny Pan Marian Feresztyn nadmienił, że temat służby zdrowia jest ważny. Prośba jest
do Pana Starosty; jest wybrany przez Radę Powiatu - Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ
(Józef Orłowski) i powinien w tym spotkaniu wsiąść udział. Będzie mógł się odnieść to tej tematyki
merytorycznie.
Radny Pan Józef Orłowski wyraził pogląd, że w kwestii Bloku operacyjnego, to Pani
Wojewoda na etapie wstępnym, wydała negatywną opinie. Jeżeli by była pozytywna – to byłby
następny etap. Pan Dyrektor SP ZOZ się odwołuje (Ministerstwo). Radni powinni zajmować
w prezentowanej kwestii stanowiska. Rada Powiatu mogła zaprezentować swoje stanowisko.
Mimo, że będzie spotkanie zamknięte, to ludzi przyjdą. Radni powiatowi powinni być zaproszeni
na spotkanie z Wojewodą Podkarpackim. Mieszkańcy pytają się radnych o różne sprawy
(należy mieć odpowiednią wiedzę). Starosta ma działać na rzecz wspólnoty lokalnej mieszkańców,
dla jej dobra. Samorządy też wspierają (finansowo) szpital w różnej formie. Ratownictwo
Medyczne jest dochodowe. To źle, że Radni nie mogą być na wspomnianym spotkaniu.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk poinformował, że jeżeli będą zmiany systemowe
(ustawowe), to środki finansowe będą trafiać ściśle na określony cel – w tym przypadku
na Ratownictwo Medyczne. Służba zdrowia ma być publiczna, dla ludzi. Wojewoda podejmuje
pewne

kwestie

dotyczące

Pogotowia.

Powiat

jest

organem

założycielskim

SP

ZOZ

(nie Ratownictwa Medycznego). W kwestii spotkanie, to przedstawione zostało, kto jest zaproszony
w uzgodnieniu z Wojewodą. Jeżeli przyjdą Radni, to sobie usiądą i nikt nikogo nie wyrzuci.
Jak Pani Wojewodą przyjedzie, to wyjaśni wiele kwestii.
Radny Pan Józef Orłowski stwierdził, że ludzie protestuję, zbierają podpisy (karetka).
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Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk stwierdził, że przekazana została wiedza
w przedmiotowej kwestii.
Radna Krystyna Głuszko-Rakoczy nadmieniła, że należy mówić jednym głosem, chodzi
o życie ludzkie. Należy wspierać Bieszczady. Radni powinni działać na rzecz wielu spraw,
wspólnie z różnymi samorządami. Pani Wojewoda powinna wysłuchać głosu mieszkańców.
Radny Rady Miasta i Gminy Lesko Pan Piotr Bąk poinformował, że zapewne
na początku, zabrakło odpowiedniej wymiany informacji wśród samorządów na naszym terenie.
Władza

zwierzchnia,

powinna

wiedzieć

o

sprzeciwie

wśród

mieszkańców.

W Bieszczadach jest małe zaludnienie. Należy też pamiętać o odległościach (przemieszczanie
karetki).
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki nadmienił, że argument jest
słuszny. Rozmowy w temacie karetki były prowadzone.
Radny Rady Miasta i Gminy Lesko Pan Piotr Bąk wyraził pogląd, że Starostwo
Powiatowe, powinno zawiadomić inne samorządy w powyższej sprawie. Działanie powinno być
wspólne. Chodzi o dobro mieszkańców.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk stwierdził, że działania informacyjne zostały wcześniej
podjęte.
Radny Rady Miasta i Gminy Lesko Pan Piotr Bąk nadmienił, że nie było wiedzy w tym
temacie.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk poinformował, że informacja została przekazana.
Jak ją później przekazał Wójt, Burmistrz, to już inna sprawa. Pisma merytoryczne zostały
wystosowane (prośba o zajęcie stanowiska). Jak tą informację (wiedzę) w danym samorządzie
przekazano dalej, to już inna sprawa.
Radny Rady Miasta i Gminy Lesko Pan Piotr Bąk nadmienił, że czasami brakuje
odpowiedniej komunikacji, między różnymi podmiotami władzy w samorządzie (władza
wykonawcza – uchwałodawcza).
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Radny Ryszard Wysata stwierdził, że w tym przypadku, na spotkaniu z Panią Wojewodą,
powinni być też Radni, którzy reprezentuję mieszkańców. W Gminach są różnorakie problemy.
Radni powinni w spotkaniu uczestniczyć, to jest obowiązek.
Radny Rady Miasta i Gminy Lesko Pan Piotr Bąk poinformował, że składa wniosek
(na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu) w kwestii dotyczącej bezpieczeństwa ludzi.
W imieniu mieszkańców m. Glinne, jak również w imieniu Rady Miasta i Gminy Lesko, zwracam
się z prośbą o dofinansowanie wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 2267 tj.
od drogi krajowej nr 84 w kierunku m. Jankowce. Wniosek motywowany jest tym, że mieszkańcy
Glinnego od kilkudziesięciu lat zapobiegają bezskutecznie o wykonanie oświetlenia ulicznego przy
ww. drodze. Wieczorami, a szczególnie w sezonie jesienno-zimowym,

mają oni ograniczoną

możliwość poruszania się po drodze (małe dzieci poruszają się po drodze). Przykładowo
w miesiącu listopad-grudzień, po godz. 16-tej jest ciemno. Przy tej ulicy mieści się cmentarz.
Mieszkańcy m. Glinne w ramach posiadanych środków z funduszy sołeckich w latach ubiegłych
za cenę ok. 40 tys. zł wykonali projekt instalacji. Jest to odkładane na dalszy plan (jest w UMiG
w Lesku). Całkowity koszt to kwota 186 tys. zł (zapewne po przetargu będzie mniej).
Gmina nie da 100% środków na ten cel. Zwracam się do Rady Powiatu o pomoc finansową
(koszty rozłożą się na dwa samorządy). Mieszkańcy będą mogli odpowiednio funkcjonować
w miejscu swojego zamieszkania (oświetlenie uliczne).
Przewodniczący

Rady

Powiatu

Leskiego

Pan

Marek

Małecki

poinformował,

że w miejscowości Glinne, jest przewidywana budowa chodnika przy drodze.
Radny Rady Miasta i Gminy Lesko Pan Piotr Bąk stwierdził, że mieszkańcy zrobili tyle,
ile mogli uczynić.

Ad. 11.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
[W czasie dyskusji, odniesiono się do wielu spraw – ww. część protokołu].
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Ad. 12.
Sprawozdanie Komisji Wniosków.
Przewodniczący Komisji Wniosków Radny Pan Marian Solon odczytał Protokół Komisji
Wniosków powołanej na XXXI Sesji Rady Powiatu Leskiego.

Ad. 13.
Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki ogłosił zakończenie sesji,
podziękował za przybycie.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono – godz. 16:15.

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

……………………………………………
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