Protokół XXXII
Sesji Rady Powiatu Leskiego
odbytej w dniu 28 kwietnia 2017 r.
w Lesku

Sesja Rady Powiatu Leskiego rozpoczęła się o godz. 13:05.

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 12 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) w sprawie przekształcenia Bursy Szkolnej w Lesku.
2) w sprawie przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” w Lesku.
3) zmieniająca uchwałę Nr XIII.60.2015 Rady Powiatu Leskiego z dnia 15 października
2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
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4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Leskiego.
5) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017.
6) w sprawie poparcia budowy drogi ekspresowej S 19 na odcinku Rzeszów - Barwinek.
8. „Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Leskiego za rok 2016”.
9. Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
12. 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 7 tj.: w sprawie wyboru biegłego rewidenta
do zbadania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lesku.
Przystąpiono do głosowania za zgłoszoną zmianą do porządku obrad:
Głosowało 12 radnych,
12 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
Zmiana do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
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) w sprawie przekształcenia Bursy Szkolnej w Lesku.
2) w sprawie przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” w Lesku.
3) zmieniająca uchwałę Nr XIII.60.2015 Rady Powiatu Leskiego z dnia 15 października
2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
2

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Leskiego.
5) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017.
6) w sprawie poparcia budowy drogi ekspresowej S 19 na odcinku Rzeszów - Barwinek.
7) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku.
8. „Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Leskiego za rok 2016”.
9. Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
12. Zakończenie sesji.
Głosowało 12 radnych,
12 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 12 radnych,
12 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 4.
Powołanie Komisji Wniosków.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki zaproponował skład Komisji
Wniosków:

Mieczysław

Fedorowicz,

Marian

Feresztyn,

Franciszek

Krajewski

(radni wyrazili zgodę). Następnie poprosił o wybór ze swojego grona Przewodniczącego.
Skład Komisji Wniosków:
1. Radny Pan Mieczysław Fedorowicz (Przewodnicząca Komisji),
2. Radny Pan Marian Feresztyn (Członek Komisji),
3. Radny Pan Franciszek Krajewski(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. Zarząd Powiatu
od ostatniej sesji obradował cztery razy. Podejmował uchwały m.in.: zmieniająca uchwałę
budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017, w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Lesku, w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
w sprawach majątkowych w imieniu powiatu, w sprawie powołania komisji przetargowej w celu
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest: Przetarg 2- 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, w sprawie powołania komisji
przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest: „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Przetworzenie części zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie, z postaci
papierowej do postaci cyfrowej dla powiatu leskiego”. Omawiano też wszystkie uchwały, które
zostały skierowane na sesję. Również podjęto uchwałę: w sprawie zatwierdzenia dokumentu
„Diagnoza potrzeb Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku” (przygotowana przez
ZSTiA w Lesku). Potrzebna jest przy sprawach projektowych. Na posiedzeniach zajmowano
się wieloma kwestiami m.in.: związanymi z przyjęciem dzieci z Bursy Szkolnej do SSM
„Bieszczadnik”,

remontami,

termomodernizacją

(projekt).

Przetarg

się

odbył,

został
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zaakceptowany, przyjęty do realizacji. Omawiano też sprawę dotyczącą Programu Rewitalizacji
(teren gminy). Ważne, aby w tym temacie, znalazły się powiatowe tereny. Chodzi o teren przy
ZSTiA („Agrobieszczady”), Park Dworski (Dębowy). Program przygotowuje Gmina Lesko
(odpowiednia firma). Sprawy powiatowe są też tam pilnowane. Na bieżąco monitoruje się sprawy
przetargowe. Odbyło się spotkanie ze wszystkimi pracownikami placówek oświatowych.
Rozmawiano na różne tematy (termomodernizacja, reforma oświaty) – podwyżki dla obsługi.
Starosta Leski brał udział w spotkaniu z członkami Parlamentu i Rządu, które odbyło
się w Przemyślu. Uczestnikami byli m.in.: Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP,
Mateusz Morawiecki – Wicepremier, Ministrowie, Parlamentarzyści. Przedstawiono „Pakiet
Działań dla Miast Średnich”. Lesko nie jest zaliczane do miast średnich. Rozmawiano tam
też o planie rozwoju dla mniejszych miast. Jest opracowywany „Plan dla Bieszczadów”
(rozwój na tym terenie). W maju odbędzie się spotkanie z Panem Jerzym Kwiecińskim –
Sekretarzem Stanu, na którym będą omawiane sprawy związane z Bieszczadami. Również odbyło
się spotkanie z Parlamentarzystami – problematyka służby zdrowia („IOWISZ”, Ratownictwo
Medyczne). Parlamentarzyści z naszego terenu są za utrzymaniem stanu bieżącego w kwestii
karetek (obiecane wsparcie w temacie). Odbyło się też spotkanie z Wicewojewodą
(sprawy: karetek, oświatowe). Starosta Leski oraz Przewodniczący Rady Powiatu brali udział
w Drodze Krzyżowej Służb Mundurowych, która odbyła się w Myczkowcach. Starosta brał udział
w: Uroczystościach Katyńskich w Brzozowie, spotkaniu z Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu
Pracy (projekty unijne), konferencji zorganizowanej przez Dyrektora PGE Solina, spotkaniu
z Panem Dyrektorem ODR w Boguchwale (współpraca – „Agrobieszczady”). Wspólnie
z Przewodniczącym Rady Powiatu, brano udział w spotkaniu z Dyrektorem PGE Rzeszów
(Dystrybucja) – współpraca w różnych tematach. Starosta brał udział w Akcji zorganizowanej przez
Niezależne Zrzeszenie Studentów, dotyczącej sadzenia drzew (pod patronatem Dyrektora Lasów
Państwowych) – Cisna. Na tych wszystkich spotkaniach Starosta reprezentował Zarząd Powiatu
oraz Radę Powiatu. W czasie posiedzeń Zarządu Powiatu, rozpatrywano wiele różnorakich pism
(prośby o wsparcie). Jest bardzo dużo próśb o wsparcie. W kwestii wniosków z ostatniej sesji,
to sprawa ma się następująco:
- wniosek dotyczący renowacji Kapliczki obok Marketu „Biedronka”. W tej sprawie wystosowano
pismo do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wsparcie finansowe w tym temacie.
Jest szansa, aby pozyskać pieniądze w Programie Rewitalizacji. Miejsce przeniesienia – Park
Dworski (Dębowy),
- wniosek dotyczący propozycji przeznaczenia przez każdego z radnych, kwoty 500 zł na cele
kościelne w Lesku. Ostatnio dofinansowano Kościół w Lesku (15 tys. zł). Jest to indywidualna
decyzja,
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- wniosek dotyczący ograniczenia dotacji celowych do jednej w roku. Jeżeli samorząd będzie stać,
to jedna dotacja w roku będzie rozważana. Powiat ma różne zadania. Ewentualne wnioski będą
rozważane,
- wniosek dotyczący powrotu do stawki diety poprzedniej dla Pana Przewodniczącego Rady
Powiatu (ponieważ jest już wybrany Wicestarosta). Zarząd Powiatu nie przychylił się do tego
wniosku. Oczekiwanie Rady Powiatu było takie, aby zmniejszyć ilość członków Zarządu Powiatu,
ponieważ samorząd jest w trudnej sytuacji finansowej. Sprawa została zrealizowana. Obecnie
Zarząd składa się z 3 osób (wcześniej z 5). Wcześniej Wicestarosta był etatowy. W ciągu roku
to była pensja ponad 100 tys. zł. Teraz jest Wicestarosta nieetatowy (zwiększona dieta).
Oszczędności są bardzo duże. Wicestarosta nieetatowy ma mniejszy zakres wykonywania pracy.
Pan Przewodniczący Rady Powiatu też wziął na siebie pewne zadania (zwiększenie diety).
Oszczędności to ponad 80 tys. zł rocznie. Jest Wicestarosta nieetatowy – więcej zadań wykonuje
Starosta. Tak jak wcześniej obiecano, wrócono to tego tematu (dzisiaj). Przewodniczący Rady
Powiatu przejął też pewne zadania. Jest na bieżąco w Urzędzie, spotyka się z mieszkańcami
(obsługuje ich codziennie). Jest to bardzo dobry kontakt. Pan Przewodniczący stara się pozyskiwać
środki finansowe oraz wspierać różnorakie działania (wyjazdy, rozmowy /wspólnie/), reprezentuje
Radę Powiatu na zewnątrz (tak jak wcześniej). Są wyjazdy do Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu
Marszałkowskiego (czasami zastępstwo Starosty w miarę możliwości). Pan Przewodniczący
zapraszany jest na każde posiedzenie Zarządu Powiatu, bierze w nim udział. Wcześniej diety były
ograniczane (zrzekanie się) – pomoc dla samorządu. Są to niewielkie środki w stosunku do całości.
Były to pewne gesty. Teraz jest inna sytuacja finansowa – poprawa. Czas, aby ograniczać w sferze
finansowej minął. Dużo poczyniono w wielu obszarach. Tak te sprawy wyglądają.
Radny Pan Józef Orłowski zwrócił się z prośbą do Pana Starosty, aby w sprawozdaniu
zwrócić uwagę na sprawy bardzo istotne – podjęcie uchwał, czego dotyczyły, konkretnie
(dobry przykład to nagranie sesji z Sanoka – są tam szczegóły). W poprzednich latach
sprawozdanie było bardzo szczegółowe. W kwestii uchwał (szczegółowe wyjaśnienie), pomoc
organizacją (konkretnie, jakie i jak). Pozostałe sprawy (spotkania) też są ważne (wniosek).
Kiedyś na sesji zawarto „Umowę dżentelmeńską” w kwestii sprawy związanej z dietą
dla Przewodniczącego Rady powiatu. Nie było Wicestarosty, teraz jest (można ją obniżyć).
Co do Pana Przewodniczącego Rady Powiatu, to podwyżka diety, jest duża (nawet w Urzędzie nikt
tyle podwyżki nie otrzymał). Przewodniczący ma określone zadania. Są różne kompetencje.
Błędem jest powołanie Wicestarosty nieetatowego. Pan Przewodniczący nie może wykonywać
pewnych kompetencji. W czasie posiedzeń Zarządu Powiatu też są pewne sprawy, którymi może
zająć się tylko Zarząd. Nie wszystko w kwestii organizacji Rady Powiatu jest należycie. Pewne
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dokumenty, które wpływają do Rady Powiatu, nie są Radnym przekazywane (np. od mieszkańców).
Powinno się je rozesłane, aby się z daną sprawą zapoznać. Należy pamiętać, że Pan
Przewodniczący ma określone zadania i określone wynagrodzenie. Na pewno w Starostwie można
znaleźć pracowników, którzy nie mają netto 2 200 zł (pobory miesięczne). Ludzie mówią o tej
kwestii. Najwidoczniej z Panem Starostą nie można się umawiać dżentelmeńsko. Na pewno Pan
Marek Małecki należycie reprezentuje Radę Powiatu. Jego wynagrodzenie nie jest odpowiednie.
Ludzie pracują codziennie przez 8 godzin i nie mają takiego uposażenia. Nie zgadzam
się z argumentacją Pana Starosty. W żadnej Radzie nie ma takiej sytuacji. Ciekawe jest jak
funkcjonuje Pan Wicestarosta w schemacie organizacyjnym (podległość, czas pracy itd.).
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk nadmienił, że na początku kadencji nowej Rady
Powiatu, stwierdzono, aby w sprawozdaniach ograniczyć się do najważniejszych kwestii.
W sprawozdaniu prezentowane są sprawy ważne i mniej ważne. W prezentowanym sprawozdaniu
odpowiedziane zostało na oczekiwania większości radnych. Jeżeli radni uznają, że ma być
prezentacja szersza, to tak będzie. Jest bardzo dużo pism, które wpływają do Zarządu powiatu
(są dokumenty, z których wynika ile konkretnie dana organizacja otrzymała itd.). Posiedzenia
Zarządu Powiatu są protokołowane (można się zapoznać). Sprawa dotycząca sprawozdań jest
w toku, można się zastanowić w tej kwestii. Diety ustala Rada Powiatu (na wniosek – w tym
przypadku Starosty). Pan Przewodniczący zajmuje się tym, co jest w jego zakresie. Jeżeli ktoś wie
jak można pomóc samorządowi, to można tą wiedzę przekazać do Urzędu. W wielu sprawach
należy pojechać i dany temat rozeznać, porozmawiać. Nie zawsze Starosta ma taką możliwość.
Pan

Radny

Józef

Orłowski

twierdził,

żeby

zlikwidować

etatowego

Wicestarostę.

Należy postępować wg pewnych konsekwencji. Jest wydolność finansowa, bez większych strat
ludzkich. Teraz jest komfort funkcjonowania. Przykładowo można 100 tys. zł lub więcej środków
finansowych przeznaczyć dla PZD, bo są. Pieniądze zostały zaoszczędzone. Można wejść
w termomodernizacje budynków oświatowych. Są zasoby na wkłady własne. Pomoc powinna
być z różnych stron. Postulaty powinny być merytoryczne, a nie demagogiczne. W kwestii „umowy
dżentelmeńskiej”, to Rada Powiatu (Radni) ma prawo wnieść uchwałę. Zarząd się nie przychylił,
ale sprawa nie jest zakończona (dieta Przewodniczącego). Określona ilość radnych złoży wniosek,
to później będzie głosowanie. Kiedyś Przewodniczący miał 1600 zł (W Ustrzykach jest Zarząd
Powiatu, który liczy 5 osób, Wicestarosta etatowy, a Przewodniczący ma 1 650 zł). Doprowadzono
do wydolności finansowej powiatu.
Radny Pan Józef Orłowski nadmienił, że reprezentuję grupę wyborców, którzy zaufali
i powierzyli mandat radnego. Wcześniej już była prośba o szczegółowe sprawozdanie. Prośba, aby
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też udowodnić, to, co się wypowiada. Nie jest prawdą, że byłem u Pana z sugestią, aby
Wicestarosta był nieetatowy. Rozmowa była o Zarządzie Powiatu – trzyosobowym. To Pan Starosta
desygnuje osobę na Wicestarostę. Dziękuję bardzo.
Radny Pan Ryszard Wysata stwierdził, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu wniosek Pana
J. Orłowskiego – dotyczący zmniejszenia diety był omawiany. Sprawa była już wcześniej
analizowana. Moje stanowisko było takie, aby obniżyć dietę (głosowanie: 2 do 1). Było ustalone,
że podnosi się wynagrodzenie Panu Przewodniczącemu z 110% do 200% (na czas jak nie ma
Wicestarosty). Należy być wiarygodnym. Kiedyś samorząd był w trudnej sytuacji finansowej, teraz
jest lepiej. Nie mogą być „równi” i „równiejszy”. Jeżeli dieta Przewodniczącemu nie będzie
obniżona, to można powiedzieć, iż dobra zmiana do powiatu jeszcze nie doszła. Ja osobiście
się czuje żołnierzem dobrej zmiany. To jest ważna sprawa. Mieszkańcy swoich przedstawicieli
oceniają. Wcześniej ludzie było tłumaczone, że podwyżka dla Pana Przewodniczącego jest na czas
do wyboru Wicestarosty. Prośba do całej Rady, aby w przyszłości do tematu wrócić. Można
tę sprawę przedyskutować na Komisji Wspólnej. Dobra zmiana też powinna być widziana przez
ludzi. Oczywiście można się zastanawiać w kwestii wysokości obniżki diety. Wniosek jest taki, aby
powołać komisję, zwołać sesję, załatwić wspomnianą sprawę jak najszybciej (wniosek).
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki poinformował, że dostosuje
się do tego, co Rada Powiatu zrobi. Rada Powiatu może wiele uczynić.
Radny Pan Franciszek Krajewski nadmienił, że dyskutujemy o pewnej sprawie, są też inne
ważne kwestie – choćby przetarg (270 tys. zł). Teraz wspieramy się o pewne koszty (paręset
złotych). Jaka to jest proporcja? Pan Radny J. Orłowski na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju
kiedyś stwierdził, do Pana Starosty, – po co Panu zastępca (dokument)? Pan Starosta wybiera sobie
ludzi, którzy mu pomagają. Należy wspomnieć, że sprawa „IOWISZA” wróciła (jest pozytywnie).
Pan Przewodniczący może mieć taką dietę, jak ma. Dawno temu Przewodniczący Rady miał
1 650 zł, zostało to obniżone (J. Krajewski), aby osoba, która kiedyś pisała protokoły, otrzymała
pewną kwotę pieniędzy (350 zł). Wtenczas nie była taka sytuacja finansowa, jak teraz. Stąd kwota
1 300 zł dla Przewodniczącego. Pan Przewodniczący powinien mieć 1 650 zł (1300+350).
Radny Pan Paweł Kusal stwierdził, że chodzi o zasady, o wiarygodność. Było ustalone
w kwestii podwyżki diety dla Przewodniczącego, to jest to działanie na jakiś czas. Teraz to inaczej
wygląda. Jestem pełen podziwu i uznania dla Radnego Pana R. Wysaty, który poparł mądre słowa
Radnego Pana J. Orłowskiego. Pan Przewodniczący załatwia wiele spraw, ale też są takie, jakie
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nie powinien załatwiać. Przykładowo sprawa „Pana Masaja” – wszyscy Radni powinni wiedzieć
co i jak. Inna kwestia – Spółdzielnia Mieszkaniowa – kwestia drogi. Ludzie napisali pismo
(Starosta, Przewodniczący, Rada Powiatu), podpisali się i oczekują odpowiedzi. Żaden Radny
nie zna tego pisma, bo pewne rzeczy nie docierają do radnych, a powinny. Prośba jest o zakres
czynności Przewodniczącego (oprócz spraw dotyczących Rady Powiatu) oraz Wicestarosty. Chodzi
o godziny urzędowania, kiedy i czym się zajmuje.

Radny

Pan

Marian

Feresztyn

stwierdził,

że

zmiany

dotyczące

Regulaminu

Organizacyjnego, powinny trafić do Radnych jak najszybciej.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk poinformował, że takie informacje są umieszczone
w Biuletynie Informacji publicznej (BIP).
Radny Pan Marian Feresztyn nadmienił, że wnioskuje, aby te informacje dostarczyć.
Teraz powinien mieć taką informację przed sobą, a nie szedł i zapoznawał się z tym w BIP.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk wyraził pogląd, że pewne dokumenty są ogłaszane
w odpowiednich miejscach. Jeżeli będzie potrzeba, to takie dokumenty będą kserowane.
Jest łatwość dostępu w tym temacie.
Radny Pan Marian Feresztyn stwierdził, że wspomniane zmiany, chciałby w wersji
papierowej, dołączyć do tego, co już ma.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk poinformował, że można sobie ten dokument
wydrukować. Jesteśmy cały czas przy ww. sprawach, a są też inne kwestie. Wcześnie (posiedzenie
Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji) był Pan Kierownik z Wydziału Geodezji, Katastru
i Nieruchomości - wyjaśnił Panu Radnemu P. Kusal, jak się sprawa przedstawia w kwestii
Wspólnoty Mieszkaniowej (droga obok ZSTiA).
Radny Pan Józef Orłowski nadmienił, iż można było też powiedzieć, o informacji
związanej z przetargiem, że wzrosłą kwota i powołano w tym temacie Komisję. W sprawozdaniu
chodzi o konkretne informacje.

Przewodniczący

Rady

Powiatu

Leskiego

Pan

Marek

Małecki

poinformował,

że Pan Starosta się wypowiedział. Dostosowanie będzie do pewnych spraw.
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Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk stwierdził, że informacje są też przekazywane
na posiedzeniach komisji (np. o przetargu). Pana Radnego J. Orłowskiego nie było na posiedzeniu
Komisji.
Radny Pan Ryszard Wysata poinformował, że kiedyś jako opozycja - był zgłoszony
wniosek o zmniejszenie diety. Zarząd kiedyś wykonał to inaczej (były diety wyższe niż teraz –
Członek Zarządu). Wiele razy się postulowało o zmniejszenie w kwestii diety.
Radny Pan Franciszek Krajewski nadmienił, że sam złożył wniosek o zmniejszenie diety
dla Przewodniczącego (kiedyś).
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki stwierdził, że w dyskusji jest
wiele nieprawdy.
Komendant Powiatowy Policji w Lesku Pan nadkom. Jacek Pączek podziękował
za zaproszenie na sesje. Złożył podziękowanie Panu Staroście Leskiemu za działania na rzecz
budowy nowej Komendy Policji w Lesku. Inwestycja ta była odwlekana przez wiele lat. Prace
rozpoczną się w okresie wakacyjnym. Realizacja do dwóch lat. Podjęto też działania, aby
reaktywować Posterunki Policji w Baligrodzie (w ubiegłym roku złożono stosowny wniosek)
i Polańczyku (prace remontowe w obecnej siedzibie). Zakwalifikowano się do pełnej modernizacji
na lata 2017-2018 (może w 2019 r./Posterunek/). Wizerunek formacji, jaką jest Policja, po tych
wszystkich działaniach, zostanie zmieniony na lepszy. W przyszłości dodatkowe informację będą
przekazywane. Dziękuję bardzo.

Radny Pan Paweł Kusal zadał pytanie, - jak wygląda spraw odnośnie miejscowości Cisna
(obiekt)?
Komendant Powiatowy Policji w Lesku Pan nadkom. Jacek Pączek poinformował,
że w dawnych czasach, obiekt został przekazany na rzecz Urzędu Gminy Cisna. Jest pomysł,
aby był jeden Posterunek Policji na dwie Gminy (z Kierownikiem itd.). Sprawa jest w toku.
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Ad. 6.
Interpelacje radnych.
Radny Pan Marian Feresztyn zgłosił w formie ustnej interpelacje:
1) w sprawie opracowania programu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu samochodowym,
pieszym, przy drodze krajowej, powiatowych i wojewódzkich, przez budowę chodników przez
miejscowości, przez które te drogi przebiegają,
2) w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa w sprawie ruchu pojazdów pod górę Glinne, utworzenie
III pasa ruchu (np. w czasie „Agrobieszczadz” jest problem w przejeździe samochodów),
3) w sprawie przywrócenia kodu pocztowego dla Gminy Olszanica, która należy do Powiatu
Leskiego (obecnie Gmina ma kod: 38-722, który dotyczy Powiatu Bieszczadzkiego, sprawa była
wcześniej poruszana – jest bez odpowiedzi).
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki stwierdził, że można
te interpelacje złożyć pisemnie.
Radny Pan Franciszek Krajewski nadmienił, ze chce usłyszeć definicje interpelacji.
Ma być ona związana z naszym budżetem. To nie są interpelacje, to są wnioski. Proszę sprawdzić
źródło finansowania.
Radny Pan Marian Feresztyn stwierdził, że interpelacje się składa w ważnej sprawie
do instytucji zajmującej się daną kwestią. Zarządy różnych dróg (krajowych, wojewódzkich,
powiatowych) -

muszą się odnieść do tych interpelacji, jak również Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych - do sprawy dotyczącej kodu pocztowego. Dziękuje bardzo.

Ad. 7.
Podjęcie uchwał.

[1]
w sprawie przekształcenia Bursy Szkolnej w Lesku
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś może chce dodatkowe wyjaśnię związane z projektem?
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Radny Pan Józef Orłowski nadmienił, że na wcześniejszej sesji, składał prośbę i wniosek,
aby radnym doręczono wyliczania w powyższym temacie (przekształcenie). Wcześniej Pan Starosta
udzielił pewnych informacji.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki poinformował, że są takie
wyliczenia.
Radny

Pan

Józef

Orłowski

stwierdził,

że

nie

otrzymał

takiego

dokumentu.

Pan Przewodniczący powinien takie sprawy przypilnować. To jest ważny dokument.

Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk poinformował, że wyliczenia są zrobione.

Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki przekazał radnym ww.
wyliczenia (kserokopie).

Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk nadmienił, że sprawa jest znana od dawna.
Przeniesienie Bursy Szkolnej do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik”, następnie
przekazania budynku BS do zagospodarowania przez SP ZOZ na opiekę długoterminową,
to koszty, które ponosi powiat, zmniejszą się ok. 100 tys. zł. Opieka długoterminowa jest
właściwym rozwiązaniem. Inne samorządy w tym temacie też działają.

Radny Pan Franciszek Krajewski stwierdził, że w tym temacie musi być pewność,
że w sprawach technicznych, prawnych wszystko jest załatwione. Muszą być odpowiednie warunki.
Nie może później być z tego pustostan.
Radny Pan Józef Orłowski wyraził pogląd, że w kwestii dostarczonych wyliczeń, to można
polemizować (oszczędności, ogrzewanie itp.). Spraw powinna być domknięta. Opieka
długoterminowa jest potrzebna na tym obszarze. Czy przetarg na SSM „B” został rozstrzygnięty
na termomodernizację (pozwolenie na budowę)?
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki poinformował, że jest
przeprojektowania i w najbliższym czasie przetarg zostanie ogłoszony.
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Radny Pan Józef Orłowski wyraził pogląd, że wg wcześniejszych ustaleń (harmonogram),
sprawa ma się inaczej.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki stwierdził, że są różne
przypadki.
Radny Pan Józef Orłowski nadmienił, że dla bezpieczeństwa działań, lepiej zakładać,
że może coś wyniknąć negatywnego i lepiej się zabezpieczyć. W kwestii nowej Komendy Policji,
to pewna sprawa będzie wtedy, gdy prace ruszą. W kwestii wyliczeń, to sprawa też inaczej
wygląda. W kwestii SSM „B” remont może się opóźnić (przekazanie III p. w należytym stanie).
Jest wiele niewiadomych.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki poinformował, że w wiele
sprawach nie ma pewności. Może Pan Radny J. Orłowski przedstawić swoje propozycje.
Radny Pan Józef Orłowski stwierdził, że różnie może być. Nie jest też pozytywnie
w sprawie „Programu Białoruś”. Nie ma pewności, czy SP ZOZ, zagospodaruje budynek BS
do końca roku.
Radny Pan Ryszard Wysata nadmienił, że dzieci nie będą wyprowadzone z BS, jeżeli
nie będzie wcześniej gwarancji, iż Pan Dyrektor SP ZOZ, nie otrzyma stosownych środków
na wcześniej wspomnianą inicjatywę.
Radny Pan Marian Solon wyraził pogląd, iż wiadome jest, że są pewne terminy ww.
sprawie. Projekt uchwały związany jest z inwestycją (na przyszłość).
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 Mieczysław Fedorowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju
poinformował, że odbyło się posiedzenie Komisji (26.04.2017 r.), na którym sprawa była
omawiana. Zwrócono uwagę na kwestię dotyczącą młodzieży, środków finansowych na inwestycje
(jeżeli nie będzie środków finansowych, to uczniowie zostają). Przeprowadzono głosowanie
(dwa projekty: BS, SSM „B”): 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”
(obecnych 5 członków /7 - pełen skład/).
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Radna Pani Bernadeta Leicht – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji
poinformowała, że odbyło się posiedzenie Komisji (28.04.2017 r.), na którym sprawa była
omawiana (dwa projekty uchwał). Również stwierdzono, że wyprowadzenie młodzieży z BS,
odbędzie się, jak będzie gwarancja w środkach na inwestycje. Przeprowadzono głosowanie: 4 głosy
„za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących” (obecnych 4 członków /5 - pełen skład/).
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki odczytał projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania (głosowanie było powtórzone, ze względów technicznych).
Głosowało 12 radnych,
10 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
2 głosy „wstrzymujące”.
Uchwała została podjęta większością głosów.

[2]
w sprawie przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” w Lesku
Radny Pan Mieczysław Fedorowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju
poinformował, że odbyło się posiedzenie Komisji, na którym sprawa była omawiana.
Przeprowadzono głosowanie (dwa projekty: BS, SSM „B”): 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących” (obecnych 5 członków /7 - pełen skład/).
Radna Pani Bernadeta Leicht – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji
poinformowała, że odbyło się posiedzenie Komisji. Przeprowadzono głosowanie: 4 głosy „za”,
0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących” (obecnych 4 członków /5 - pełen skład/).
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może jakieś pytania lub uwagi w sprawie projektu uchwały?
Odczytał projekt uchwały.
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Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 12 radnych,
10 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
2 głosy „wstrzymujące”.
Uchwała została podjęta większością głosów.

[3]
zmieniająca uchwałę Nr XIII.60.2015 Rady Powiatu Leskiego z dnia 15 października
2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
Radny Pan Mieczysław Fedorowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju
poinformował, że odbyło się posiedzenie Komisji, na którym sprawa była omawiana przez Panią
Dyrektor PZD w Baligrodzie (wyjaśnienie kwestii). Przeprowadzono głosowanie: 4 głosy „za”,
0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących” (obecnych 4 członków /7 - pełen skład/).
Radna Pani Bernadeta Leicht – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji
poinformowała, że odbyło się posiedzenie Komisji. Przeprowadzono głosowanie: 4 głosy „za”,
0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących” (obecnych 4 członków /5 - pełen skład/).
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może jakieś pytania lub uwagi w sprawie projektu uchwały?
Odczytał projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 12 radnych,
12 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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[4]
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego
Radny Pan Mieczysław Fedorowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju
poinformował, że odbyło się posiedzenie Komisji, na którym sprawa była omawiana przez
Pana Kierownika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości (wyjaśniono kwestię).
Przeprowadzono głosowanie: 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”
(obecnych 4 członków /7 - pełen skład/).
Radna Pani Bernadeta Leicht – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji
poinformowała, że odbyło się posiedzenie Komisji. Kierownik Wydziału Geodezji, Katastru
i Nieruchomości przedstawił sprawę. Przeprowadzono głosowanie: 4 głosy „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących” (obecnych 4 członków /5 - pełen skład/).
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może jakieś pytania lub uwagi w sprawie projektu uchwały?
Odczytał projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 12 radnych,
12 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

[5]
zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2017
Radny Pan Mieczysław Fedorowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju
poinformował, że odbyło się posiedzenie Komisji, na którym sprawa była omawiana.
Pan Skarbnik Powiatu dokładnie problematykę przedstawił. Przeprowadzono głosowanie: 5 głosów
„za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących” (obecnych 5 członków /7 - pełen skład/).
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Radna Pani Bernadeta Leicht – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji
poinformowała, że odbyło się posiedzenie Komisji. Przeprowadzono głosowanie: 4 głosy „za”,
0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących” (obecnych 4 członków /5 - pełen skład/).
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może jakieś pytania lub uwagi w sprawie projektu uchwały?
Odczytał projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 12 radnych,
12 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

[6]
w sprawie poparcia budowy drogi ekspresowej S 19 na odcinku Rzeszów - Barwinek
Radny Pan Mieczysław Fedorowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju
poinformował, że odbyło się posiedzenie Komisji, na którym sprawa była omawiana.
Przeprowadzono głosowanie: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”
(obecnych 5 członków /7 - pełen skład/).
Radna Pani Bernadeta Leicht – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji
poinformowała, że odbyło się posiedzenie Komisji. Przeprowadzono głosowanie: 4 głosy „za”,
0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących” (obecnych 4 członków /5 - pełen skład/).
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 zadał pytani, co ten projekt ma z Bieszczadami (trasa)?
Nie wpłynie to na rozwój na tym terenie.
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Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk stwierdził, że było spotkanie z Jerzym Kwiecińskim –
Sekretarzem Stanu w Ministerstwie, które zaapelował, że jeżeli jest taka możliwość,
aby tą inicjatywę poprzeć. Ta sprawa ma związek z terenem Bieszczad. Komunikacja, jakość dróg
jest bardzo ważna dla potencjalnych inwestorów (również drogi boczne). Jest to bezpośredni
wpływ.
Radny Pan Józef Orłowski nadmienił, że jak widać, pewne sprawy można dość szybko
załatwić (poparcie S 19), a kwestia poparcia spraw lokalnych – „Karetka”, nie ma takiego
oddźwięku

(poparcia).

Można

było

stworzyć

uchwałę

popierającą

kwestię

„Karetki”

(zajęcie stanowiska przez Radę Powiatu w sprawie lokalnej”. Mieszkańcy twierdzą, że Rady Gmin
podjęły uchwały intencyjne, a Rada Powiatu tego nie uczyniła).
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki poinformował, że podjęto
działania w kwestii sprawy związanej z karetką.
Radny Pan Józef Orłowski stwierdził, że nie podjęto w tej sprawie uchwały.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk nadmienił, iż w kwestii karetki, można
się wypowiedzieć później, teraz jest inna sprawa omawiana.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki skierował zapytanie
do radnych, - czy ktoś ma może jakieś pytania lub uwagi w sprawie projektu uchwały?
Odczytał projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 12 radnych,
12 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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[7]
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego
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?
Ten projekt nie był wcześniej omawiany na posiedzeniach Komisji. Odczytał projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 12 radnych,
12 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

[Wyszedł jeden radny. Stan – 11 radnych]

[Przerwa w obradach]

Ad. 8.
„Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Leskiego za rok 2016”.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki stwierdził, że Pan Dyrektor
PCPR w Lesku, szczegółowo problematykę opisał w przedłożonym dokumencie.
Ocena została przyjęta przez aklamację (przyjęto do wiadomości).

Ad. 9.
Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk nadmienił, że w kwestii powołania nieetatowego
Wicestarosty, to nastąpiła zmiana Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku.
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Pan Wicestarosta otrzymał nadzór organizacyjny nad Wydziałem Funduszy Europejskich,
Zamówień Publicznych i Promocji. Starosta Leski otrzymał nadzór organizacyjny nad
Stanowiskiem Pracy ds. Oświaty. Sekretarz Powiatu otrzymał nadzór organizacyjny nad
Wydziałem Komunikacji i Drogownictwa. Wicestarosta urzęduje (dyżur): czwartek od 13:00.
Wykonuje zadania zlecone przez Starostę oraz zastępstwo Starosty w czasie jego nieobecności
(np. posiedzenia Zarządu). Też jest uchwała Zarządu dot. składania oświadczeń woli (13.04.).
Radny Pan Marian Feresztyn stwierdził, że należy na przyszłą sesję przygotować uchwałę
intencyjną w sprawie karetki (wniosek).
Radny Pan Józef Orłowski nadmienił, iż składa wniosek, aby powrócić do sprawy
związanej z usuwiskiem drogi na Sobieniu (poprawa drogi). Dobrze by było, gdyby Pan Starosta
zasięgnął opinii u Starosty Sanockiego w kwestii czy będzie remont drogi od krzyżówki do granicy
z naszym powiatem (Sobień). Powinno być na tym terenie zakończenie prac (warunki na drodze).
Obok posterunku energetycznego spękała droga. Jest jeszcze kwestia usuwiska w Mantastercu.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk poinformował, że wiele się robi (nawet dzisiaj
w uchwale jest zapis, o wsparciu dot. zakupu sprzętu dla PZD). Po zakupie, wiele będzie można
zrobić. W kwestii drogi (Powiat Sanocki) – to jest tam trudna sytuacja finansowa. W tej sprawie
do Starosty Sanockiego, występował (pisemnie) też Pan Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz
(odp., iż brak środków finansowych). W najbliższym czasie, będzie zapytanie w tej tematyce.
Radny Pan Mieczysław Fedorowicz stwierdził, że w kwestii dwóch pierwszych uchwał,
to jest na sali, Pan Dyrektor SP ZOZ w Lesku i może objaśnić niektóre sprawy.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku Pan Robert
Płaziak poinformował, że działa się w kwestii bloku operacyjnego i zagospodarowania terenu przy
szpitalu. Wcześniej była negatywna opinia w sprawie „IOWISZ”, teraz jest pozytywna. Opinię
dostarczyło się, jako uzupełnienie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
Cały wniosek jest tam procedowany. Dofinansowanie jest na poziomie 10 mln zł (RPO).
Cały wniosek to ok. 18-19 mln zł. Najpierw jest rozpatrywana część formalna, a potem
merytoryczna. Złożonych jest 21 wniosków (szpitale powiatowe) na łączną kwotę 169 mln zł. Jest
108 mln zł na dofinansowanie. Szpitale Wojewódzkie są w innym przedziale. Jeżeli wszystko
będzie dobrze, to wtenczas trzeba będzie tak z 8 mln zł. Jest pomysł, aby później wystąpić o środki
z rezerwy. Generalnie szanse są spore. Szpital będzie się rozwijał i zmieniał (działalność).
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Inna spraw to opieka długoterminowa (40-50 miejsc), a później ok. 150 miejsc. Kwestia analizy
w tej kwestii. Sprawa związana jest też z Programem Polska-Białoruś-Ukraina (oczekiwanie
na rozstrzygnięcie w tym temacie /protest/).

Na pewno przez najbliższy rok - Ratownictwo

Medyczne, będzie funkcjonować jak obecnie. W Cisnej otworzono POZ. Wiele spraw jest w toku.
Radny Pan Paweł Kusal powrócił do sprawy drogi na terenie ZSTiA w Lesku. Nadmienił,
że sprzedano tam mieszkania i garaże. Mieszkańcy nie mają drogo dojazdowej do mieszkań.
Należałoby by ten problem rozwiązać (wytyczenie drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych).
Tam jest trudna sytuacja Spraw się toczy parę lat (wniosek).
Radny Pan Józef Orłowski stwierdził, że podobna sprawa jest na ulicy Stawowej 5/6
w Lesku (pismo wpłynęło w tej sprawie do Starostwa Powiatowego w Lesku – Przewodniczący
Rady). Dla ludzi tam mieszkających, jest to ważna sprawa (wniosek). Należy ją ostatecznie
wyjaśnić (porozumieć się z Gminą). Pismo jest z października 2016 r. Ludzie mieszkający obok
ZSTiA, chcą zaprosić telewizję i pokazać warunki na tym terenie.
Radny Pan Paweł Kusal stwierdził, że temat związany z mieszkańcami i drogą, znany jest
Panu Wicestaroście, bo w tych okolicach mieszka.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk nadmienił, że sprawa jest skomplikowana. Kwestia
ulicy Stawowej – drogi w kierunku na Łukawicę. Tam jest teren gminny. Część odcina należy
do powiatu. Były prowadzone rozmowy z mieszkańcami. Drogi na obszarze miasta – to są drogi
gminne (też leżą na powiatowym gruncie). Często w przeszłości, pewne sprawy nie uregulowano.
Można drogi przekazać gminie, ale tamta strona tego nie chce. Są sprawy w tym aspekcie, którymi
się zajmuje Wydział Geodezyjny. Jest taki pomysł, aby wysłać do mieszkańców pismo
wyjaśniające, jak również wystąpi się z pismem do UMiG w Lesku, o przejęcie tych dróg. Sprawa
jest w toku. Można wyjść z propozycją, że powiat wyremontuje, ale gmina niech przejmie
(zobowiązanie). Też jest kwestia wywłaszczenia drogi.
Radny Pan Paweł Kusal poinformował, że Pan Starosta różnie w tym temacie mówił.
Należy wydzielić drogę dojazdową do tych bloków i ją przekazać.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk stwierdził, że gmina nie chce przejąć tego terenu.
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Radny Pan Franciszek Krajewski poinformował, że droga powiatowa łączy dwie
miejscowości.
Radny Pan Józef Orłowski nadmienił, że należy pomóc ludziom. Prawnie powinno
się sprawę przeanalizować.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki zadał pytanie, - czy może
ktoś jeszcze chce się wypowiedzieć?
Pan Robert Masaj poinformował, że chce złożyć wniosek (na ręce Przewodniczącego
/do Rady powiatu/). dotyczący przekształcenia rodziny zastępczej zawodowej w rodzinny dom
dziecka (ponowny wniosek). Zadał pytanie, czy będą utworzone rodziny pomocowe dla rodzin
zastępczych?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku Pan Łukasz Szybowski
poinformował, że spraw była omawiana wcześniej z Panem Robertem Masaj (rodzina). Pan Robert
chciał przyjść na sesje i ponownie złożyć wnioski, jest to bezzasadne. Organ, który rozpatruje
tę sprawę to Starosta Leski, a Rada Powiatu w tej sprawie, nie ma kompetencji. Oczywiście można
na tym forum przedstawić swój problem. PCPR uważa, iż w tym momencie, wniosek został
rozpatrzony negatywnie z powodu tego, że Państwo nie jesteście kandydatami na Rodzinny Dom
Dziecka. Było to wcześniej mówione (też w formie pisemnej). Dowody w tej sprawie, nie będą
tu przedstawiane, choćby ze względu na szacunek dla Pana. Pan Robert, dokładnie wie o co chodzi.
Jeżeli złoży Pan wniosek, to odpowiedź będzie jak poprzednio. W kwestii rodziny pomocowej,
to kwestia jest taka, że w tym aspekcie, muszą być spełnione pewne przesłanki proceduralne.
Nie ma tej chwili rodzin pomocowych. Ta kwestia, już też wcześniej była wyjaśniana. Ponadto
wniosek w tej sprawie, Pan nie złożył do PCPR w Lesku.
Pan Robert Masaj nadmienił, że jest kwestia w tym temacie – rodziny pomocowe
(szkolenia itp.). Dzieci też muszą mieć odpowiednią opiekę.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku Pan Łukasz Szybowski
stwierdził, że powyższa sprawa, ma wiele wątków. Rodzinna pomocowa, służy pomocą
(wyjazd itp.). Szkolenia były Państwu zaproponowane, ale nie skorzystano z tego.
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Pan Robert Masaj stwierdził, że był problem tego typu, – że nie było osoby, z którą w tym
czasie, by zostały małe dzieci.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku Pan Łukasz Szybowski
nadmienił, że też jest sprawa zatrudnienia dotycząca Pana.
Pan Robert Masaj poinformował, że zawodowo realizuje się w tej formie, w której jest.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku Pan Łukasz Szybowski wyraził
pogląd, że można było sobie zatrudnić osobę do opieki, a Państwo by byliście na szkoleniu.
Radny Paweł Kusal stwierdził, że niech Pan R. Masaj jeszcze raz zbierze wszystko, napisze
do PCPR. Wiadomo, że różne kwestie się zmieniają.
Pan Robert Masaj poinformował, że można powołać komisję (lub omówić sprawę
na komisji oświatowej) – spotkać się z radnymi. Pan Dyrektor przedstawi swoje argumenty.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku Pan Łukasz Szybowski
stwierdził, że są procedury wynikające z przepisów prawa. Żadna komisja nic w tej sprawie
nie zmieni. Jeżeli sprawa będzie wyglądać jak do tej pory, to odpowiedź będzie taka, jak
poprzednio.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki nadmienił, że sprawa została
już przedstawiona.
Pan Robert Masaj poinformował, że w tym temacie jest bezczynność Starosty Leskiego
(w pewnym zakresie).
Radny Pan Józef Orłowski poinformował, iż jest procedura wydawania decyzji, tu nie jest
bezczynność Starosty, bo jest stanowisko Pana Dyrektora PCPR. Pan w każdym stanowisku, może
się odwołać od decyzji. Powołanie komisji itd. nic nie da. Są różne kompetencje. Złożony wniosek
musi być rozpatrzony, Pan postąpi później wg uznania.
Pan Robert Masaj nadmienił, że sprawę należy rzetelnie zbadać.
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Ad. 10.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
[W czasie dyskusji, odniesiono się do wielu spraw – ww. część protokołu].

[Przerwa]

Ad. 11.
Sprawozdanie Komisji Wniosków.
Przewodniczący Komisji Wniosków Radny Pan Mieczysław Fedorowicz odczytał Protokół
Komisji Wniosków powołanej na XXXII Sesji Rady Powiatu Leskiego.
Radny Pan Ryszard Wysata nadmienił, że jest jeszcze kwestia zawiązana z Komisją
(ww. wnioski)
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki

odczytał pismo

(zachęcające do udziału), które jest inicjatywą Pana Przewodniczącego Powiatu Bieszczadzkiego
i Leskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Lutowiska – w dniu 26 maja 2017 r. odbędzie
się „I Bieszczadzki Wyścig Kolarski Samorządowców”. Służyć to ma integracji środowiska
samorządowego.
Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk poinformował, że w dniu 3 maja br., odbędą
się Uroczystości rocznicowe uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Każdy może wziąć udział.
Wymarsz jest o godz. 10:00 z pod UMiG w Lesku.

Ad. 12.
Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Pan Marek Małecki ogłosił zakończenie sesji,
podziękował za przybycie.
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Na tym posiedzenie i protokół zakończono – godz. 15:55.

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

……………………………………………
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