NM.II.0052/8/2010
P R O T O K Ó Ł LXI/2010
z LXI uroczystej Sesji Rady Miasta Sanoka
V kadencji, która odbyła się w dniu 27.05. 2010 r. od godz. 17,00
do godz. 18,45 w Klubie Górnika przy ul. Grzegorza 2 w Sanoku
pod przewodnictwem Jana Pawlika
Przewodniczącego Rady Miasta Sanoka oraz
Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Antoniego Wojewody i Tomasza Dańczyszyna.

Na ogólną liczbę 21 Radnych w LXI uroczystej Sesji Rady Miasta Sanoka V kadencji udział
wzięło wg listy obecności 18 Radnych.
1. Babiak Roman
2. Baszak Janusz
3. Bluj Maciej
4. Chomiszczak Tomasz
5. Chrobak Andrzej
6. Dańczyszyn Tomasz
7. Karaczkowski Ryszard
8. Krynicki Józef
9. Lewandowski Piotr
10. Oberc Maria
11. Oklejewicz Jan
12. Pawlik Jan
13. Pruchnicki Wojciech
14. Ryniak Adam
15. Szałankiewicz – Skoczyńska Maria
16. Tymoczko Henryka
17. Wróbel Beata
18. Wojewoda Antoni
Nieobecni Radni – usprawiedliwieni:
1. Najsarek Robert
2. Janina Sadowiska
3. Wojciech Wydrzyński
Przewodniczący Zarządów Rad Dzielnic obecni na LXI uroczystej
Sanoka V kadencji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chorążak Maria
Uruski Edward
Podulka Franciszek
Wydrzyński Jan
Bobala Roman
Osękowski Marian

- Rada Dzielnicy Olchowce
- Rada Dzielnicy Błonie
- Rada Dzielnicy Zatorze
- Rada Dzielnicy Śródmieście
-Rada Dzielnicy Posada
- Rada Dzielnicy Wójtostwo

Sesji Rady Miasta
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7. Pytlowany Edward

- Rada Dzielnicy Dąbrówka

Ponadto w LXI uroczystej Sesji Rady Miasta Sanoka udział wzięli : Burmistrz Miasta
Wojciech Blecharczyk , Z-ca Burmistrza Miasta Marian Kurasz , Z-ca Burmistrza Stanisław
Czernek, Skarbnik Miasta Kazimierz Kot, Sekretarz Miasta Waldemar Och oraz zaproszeni
goście wg załączonej listy obecności.
Ad. 1.
Otwarcie sesji.
Prowadzący posiedzenie Jan Pawlik otworzył LXI uroczystą Sesję Rady Miasta Sanoka
zwołaną z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego
Następnie Przewodniczący Rady Miasta zapoznał zaproszonych gości z porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Przywitanie zaproszonych gości.
4. Uhonorowanie minutą ciszy nieżyjących radnych.
5. Referat okolicznościowy.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Wręczenie okolicznościowych dyplomów.
8. Zamknięcie obrad.
Ad. 2
Powołanie Sekretarza sesji.
Prowadzący posiedzenie Jan Pawlik powołał sekretarza Sesji, którym został Radny Ryszard
Karaczkowski.
Ad. 3
Przywitanie zaproszonych gości.
Prowadzący posiedzenie Jan Pawlik przywitał Radnych wszystkich pięciu kadencji Rady
Miasta Sanoka, Honorowego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka Ks. Prałata
Feliksa Kwaśnego, Ks. Prałata Andrzeja Skibę, Ojca Zbigniewa Kubita, władze Powiatu
Sanockiego, Burmistrza Miasta Wojciecha Blecharczyka oraz wszystkich zaproszonych
gości.
W tym miejscu porządku obrad prowadzenie obrad sesji przejął Wiceprzewodniczący Antoni
Wojewody.
Ad. 4
Uhonorowanie minutą ciszy nieżyjących radnych.
Wiceprzewodniczący Antoni Wojewoda poprosił o powstanie wszystkich obecnych na sesji i
uhonorowanie minutą ciszy nieżyjących Radnych z ubiegłych kadencji. Poprosił również aby
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uhonorować minutą ciszy jeszcze raz wszystkich poległych w katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem jak i tych którzy ponieśli śmierć podczas powodzi w naszym kraju.
Ad. 5.
Referat okolicznościowy.
Wiceprzewodniczący Antoni Wojewoda przedstawił referat okolicznościowy. Odczytał
również pisma z podziękowaniami za zaproszenie na uroczystą sesje Rady Miasta Sanoka od
Wojewody Podkarpackiego Mirosława Karapyty oraz od Marszałka Województwa
Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego, którzy nie mogli przybyć na sesję.
Referat okolicznościowy stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 6
Wystąpienia zaproszonych gości.
Starosta Sanocki Wacław Krawczyk jako przedstawiciel powiatu złożył najserdeczniejsze
gratulacje z okazji tak wspaniałego jubileuszu całej rodzinie samorządowców z miasta
Sanoka. Poinformował, że pamięta jak ogromny entuzjazm i równie wielki ładunek nadziei
towarzyszył reaktywowaniu samorządu w Polsce. W dużej mierze już pierwsze dwie kadencje
potwierdziły skuteczność tej decyzji. Co więcej ocena medialności samorządów gminnych
była tak wysoka, że to ich sukces zdecydował o powołaniu samorządów powiatowych i
wojewódzkich. Starosta swoją obecność na tej uroczystej sesji pośrednio zawdzięcza
sanockim radnym. W chwili powstania powiatu radni, którzy mieli za sobą doświadczenie w
Radzie Miasta wśród radnych z Sanoka stanowili 1/3 składu. Podobnie było w przypadku
innych gmin Powiaty Sanockiego. Nie będzie więc żadnej przesady w stwierdzeniu, że
samorządność powiatową budowano w oparciu o doświadczenie samorządów gminnych. Mija
właśnie 12 rok od kiedy dwa samorządu koegzystują koło siebie w Sanoku i innych gminach
powiatu. Jako że przez te wszystkie lata Starosta jest obecny pełniąc różnorodne funkcje w
samorządzie powiatowym czuje się upoważniony do oceny współpracy między samorządem
powiatowym a miejskim. W jego ocenie układa się ona dobrze. Oczywiście przez te
wszystkie lata nie brakło sytuacji gdzie spierano się a dyskusje były wręcz gorące, ale na
pewno są dla siebie partnerem. Bo tylko pełne partnerstwo, wzajemne zaufanie, wspólne
dalekosiężne plany, ambicje rozwiązywania określonych problemów popychają ich naprzód.
W tym miejscu Starosta wspomniał tylko o trzech rzeczach. Gdyby nie harmonijne
współdziałanie powiatu sanockiego i miasta Sanoka prawdopodobnie dzisiaj w Sanoku nie
funkcjonowała by Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka. Wspólne współdziałania na
rzecz służby zdrowia przynoszą odpowiednie efekty. Dziś już chyba nie wielu pamięta, że w
czasie pierwszej kadencji samorządu powiatowego i trzeciej samorządu miejskiego ważyły
się losy być albo nie być szpitala w Sanoku. Dziś jest to jeden z najlepszych szpitali
powiatowych na Podkarpaciu dający wszechstronną opiekę medyczną naszym mieszkańcom.
W dużym stopniu właśnie dzięki zaangażowaniu samorządowców miejskich sprawa
wyposażenia i działalności szpitala stała się troską obywateli Sanoka i całego powiatu.
Właśnie w taki sposób buduje się społeczeństwo obywatelskie. Jedno z największych
bolączek mieszkańców, władz samorządów terytorialnych wszystkich szczebli jest stan
naszych dróg, jednak gdyby nie wspólne działanie było by gorzej. W każdej kadencji można
wymienić ulicę w Sanoku gdzie swoją właściwą nawierzchnię, chodniki zawdzięczają właśnie
takiemu współdziałaniu. Innym przykładem kiedy to realizacja zadań powiatowych pośrednio
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przyczynia się do lepszej oceny miasta to dla przykładu nowe elewacje I i II Liceum, Zespołu
Szkół Nr 1, które już nie szpecą w najbliższej okolicy i ulic w centrum miasta ale są ich
ozdobą. Nie sposób tutaj nadmienić o remoncie budynku w którym mieści się prowadzona
przez powiat poradnia psychologiczno – pedagogiczna w Sanoku a który został
przeprowadzony głównie siłami miasta za co Starosta bardzo dziękuje. Ma nadzieje, że
reaktywowanie powiatu przyczyniło się nie tylko do rozwoju powiatu ale również i miasta
Sanoka. Jak mówi popularna piosenka „do tanga trzeba dwojga” dlatego z tego miejsca
Starosta podziękował tym wszystkim przedstawicielom samorządu sanockiego
reprezentowany poprzez majestat Rady Wolnego Królewskiego Miasta Sanoka za tą
otwartość, zrozumienie ich wspólnych celów. Na następne 20 lat Starosta życzył Wysokiej
Radzie i Panu Burmistrzowi samych trafnych decyzji, które przyczynią się do realizacji ich
obywatelskich aspiracji i zapewnieniu dobrobytu mieszkańcom Sanoka.
Ksiądz Prałat Feliks Kwaśny poinformował, że wysłuchano dzisiaj skrót pracy 20 lat, który
przedstawił Pan Antoni Wojewoda, który odwołał się do tego że pierwszy Burmistrz nie miał
takiej możliwości i takiego spadku po poprzednich latach jaki jest teraz. Ks. Prałat jest w
Sanoku 34 lata i pamięta Sanok sprzed 34 lat, zmienił się na pewno i to bardzo na korzyść.
Dzisiaj kiedy te 20 lat wspomina się to chce się aby ta praca Zarządu i Rady dalej miała
jedno na celu – dobro człowieka. To prawda, że jeżeli jest grupa, są różne zadania i w
różności tych zadań, przeciwstawianiu ma wyjść to co najlepsze, to co jest prawdziwe, to co
jest właściwe. I jeżeli tak wychodzi to za to serdeczne Bóg zapłać. W tych wszystkich
dyskusjach nie można odczytywać zawsze złej woli, powinno się uczyć nawzajem sobie
pomagać, rozumieć się, iść do przodu ażeby to nasze Królewskie Wolne Miasto Sanok było
piękne, było zachęcające do odwiedzin, było miastem turystycznym. I to są dalsze prace i
dalsze plany, bo żeby takim było to właśnie cała ta otoczka, infrastruktura, drogi które
prowadzą, to jest ważne żeby turyści przyjechali. I to jest dalszy plan pracy dla Zarządu. Ks.
Prałat za 20 lat serdecznie podziękował wszystkim radnym, bo to jest praca, wysiłek
wszystkich radnych, i to wielki wysiłek. Niech wdzięczność wszystkich ludzi, mieszkańców
towarzyszy radnym, włodarzom miasta, Burmistrzom którzy byli od początku do obecnego i
niech ten czas który przeżyliśmy będzie naszą chluba, naszą dumą. Podziękował serdecznie
też Radzie, która wystarała się, że nasze miasto zostało naznaczone wspaniałym Patronem
Św. Zygmuntem Gorazdowskim i za te wysiłki aby jego obecność był zaznaczona tym
pomnikiem. To jest przykład też jedności, wspólnoty. Życzył również obecnej Radzie i
wszystkim innym żeby jedynie dobro, serdeczność, jedność towarzyszyła wszystkim, żeby
wszyscy mogli sobie kiedyś powiedzieć że nie zmarnowali tego czasu i nie można go
zmarnować bo inni z tej pracy będą korzystać. Radnym wszystkich kadencji podziękował za
to miasto ale żeby ono się dalej rozwijało i żeby to była troska wszystkich, całej Rady która
jedynie chce ażeby człowiekowi tutaj lepiej się mieszkało i spokojniej. Jeszcze jedno życzenie
to praca i wysiłki Pana Burmistrza i Rady żeby zakłady pracy przychodziły, żeby było więcej
tej pracy bo to jest ważne, wtedy człowiek spokojniej żyje. Może akuratnie jeszcze w tym
kierunku pójdzie rozwój naszego miasta , gdzie nie będzie bojaźni co jutro, bo nie mam
pracy, bo nie pracuję. To jest też troska całej Rady i wszystkich rządców i ta troska na pewno
nie będzie dawać spokojnie odpoczywać i spać. Niech ona nam towarzyszy, niech za nami
idzie a wtedy wszyscy będą spokojni, będą się cieszyć i radować. Wszystkim Szczęść Boże,
obecnej Radzie, dawnym członkom Rady i obecnym włodarzom, Panu Burmistrzowi, Panu
Staroście którzy razem współpracują. Ta współpraca Starosty i Burmistrza zaowocowała
tym, że zrobiona została ulica Jana Pawła II. Jest jeszcze konieczność do zrobienia pięknej
ulicy Białogórskiej, gdzie przyjeżdża cała Polska do skansenu, a ona nie stanowi na pewno
wizytówki. Na koniec Ks. Prałat jeszcze raz podziękował, wszystkim Szczęść Boże.
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Radny Powiatu Zygmunt Żyłka powołał się na pewną myśl którą wypowiedział jeden z
filozofów starożytnych, że przyczyną niepokoju wewnętrznego u człowieka, lęków jest
ignorancja zarówno pewnych działań jak i osób. Natomiast jedną z ważniejszych przyczyn,
radości, satysfakcji jakiegoś działania osobistego jak i w grupach jest wdzięczność. W swojej
wypowiedzi Radny ograniczył się do pewnych wspomnień i prosił żeby nie traktować tego
jako złośliwość minionych czasów. A mianowicie jeżeli chodzi o samorządność, sposób
wybierania radnych to nastąpiły na pewno radykalne zmiany dlatego że przynajmniej tak jak
to było przed 89 rokiem rozmowa w czasie padania deszczu kandydata na radnego a obok
tego kandydata stał kapłan który zabezpieczał go przed deszczem żeby nie spadł mu na
głowę to konsekwencje były takie że ten radny - kandydat został skreślony z listy, teraz
oczywiście tego nie ma. Radny odniósł się również do kilku spraw. Według niego jedną z
najgorszych decyzji jaka zaistniała w sprawie reformowania służby zdrowia to jest rozdzielnie
leczenia specjalistycznego z lecznictwem podstawowym i to jest na przykładzie Sanoka.
Jedna część szpitala, bo szpital jest jakby oddziałem specjalistycznym oraz poradnie
specjalistyczne podlegają pod Dyrektora ZOZ – u , organem sprawdzającym kondycje tego
działania instytucji lecznictwa ze strony Starostwa jest Zarząd Powiatu na czele ze Starostą. I
w chwilach jakiegoś niebezpieczeństwa, które by groziło bezpieczeństwu pacjentów Starosta
ma prawo w porozumieniu z Dyrektorem ograniczyć działalność lub w skrajnym przypadkach
to zawiesić. Natomiast przy tak kiepskim finansowaniu szpitalnictwa w ogóle w Polsce nie
ma żadnych pieniędzy z góry przeznaczonych, którymi Starosta razem z Zarządem mógłby
dysponować. Radni wnioskują o różne dotacje, które mogą być przeznaczone na zakupy
rzeczowe ale to są też pewne trudności żeby przegłosować na posiedzeniach Rady takie
dotacje dla szpitala, bo często trzeba wskazać źródło pochodzenia tych pieniędzy, jednak te
kwoty w tym roku już sięgają ok. 700.000 zł. Miasto też nie ma obowiązku ustawowego na
to żeby dawać pieniądze na szpital. Radny Powiatu jako Przewodniczący Komisji Zdrowia
jest wdzięczny miastu za to, że takie pieniądze, często dosyć znaczne zostają przeznaczone i
szpital dość dobrze funkcjonuje. Radny odniósł się również do stanu dróg. Poinformował, że
pewne rzeczy są dla niego niezrozumiałe dlatego, że nastąpiło w mieście Sanoku zamieszanie
związane z drogami. Niektóra infrastruktura która jest pod asfaltem albo pod dziurami, które
są na naszych drogach należy do miasta natomiast powierzchowna część zbudowana z takich
czy innych części należy do powiatu. Dlatego też z takich właśnie powodów dochodzi do
tego że niektóre drogi są u nas bardzo zaniedbane. W zasadzie odcinek od szkoły na ul.
Rymanowskiej do ul. Sienkiewicza i dalej w kierunku wylotu do ul. Jagiellońskiej to
praktycznie jest to droga do zamknięcia, następnie ul. Daszyńskiego - jest tragiczna. Takich
dróg jest wiele chociaż dużo na pewno już w tym zakresie zrobiono.
Burmistrz Wojciech Blecharczyk odniósł się do tego jak ważną rzeczą jest fakt wspólnego
dzisiaj spotkania, jak ważną rzeczą jest to że potrafią dzisiaj spojrzeć sobie w twarz i pewnie
w duchu ludzkiej prawidłowej satysfakcji powiedzieć że wszyscy coś zrobili i pracują dla
tego miasta. Poinformował, że kiedy cztery kadencje temu został poproszony o prace jako
członek zewnętrzny spoza Rady w Komisji Pana Eugeniusza Barny to już wtedy przyświecał
mu taki pogląd że te wszystkie dyskusje nawet na Komisjach budują pewien horyzont wizji,
horyzont jakiejś ambicji, horyzont tego co może dać jakiś pomysł i tak się budowało to
wszystko. Bardzo zazdrościł Panu Witoldowi Przybyle kiedy zaczęło się w tej nowej
rzeczywistości Polski, w innym już bez jakiegoś takiego pręgierza który każdy jednak czuł,
móc pewne rzeczy realizować, do pewnych rzeczy oficjalnie z podniesioną głową
przystępować, móc śmiało uczestniczyć w rocznicy odzyskania niepodległości czy w
Konstytucji 3-Maja w mszach świętych, być wektorem tego czego wektorem jest przez 2000
lat funkcjonujący Kościół Katolicki i wszystkie inne wiary. To też nasza rola właśnie abyśmy
ludzie wybrani umieli swoje doświadczenie, swoje przygotowanie zawodowe przekazać i
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wykorzystać jako funkcjonujący w komunalnych strukturach ludzie. Nauczyliśmy się paru
innych rzeczy, kiedy było biedniej trzeba było się uczyć pokory i tej pokory nauczyli się
wszyscy tu siedzący chyba doskonale, bo kiedy nasi przyjaciele znani nam wszystkim, ci
którzy pomagali nam z miasta Ranheim jako pierwsi partnerzy miasta Sanoka, to oni nas
nauczyli że mając więcej czy znacznie więcej można wykorzystać trochę ale z drugim jeszcze
się podzielić. Dzisiaj dzięki wspólnej decyzji po wielu latach tego samorządu można
powiedzieć że przekazujemy miastu partnerskiemu Drohobyczowi wielki dar, który służył
kilka lat naszemu miastu czyli rezonans magnetyczny, tym którzy go nie mają. Taka pomoc
do przyjaciół, do Ukrainy udzielana była przez całe lata, i za czasów kadencji Pana Witolda
Przybyły, Edwarda Olejki, Zbigniewa Daszyka i wszystkich siedzących na tej sali, i tych
nieobecnych i tych nieżyjących. Bieda uczy ale z biedy też można wyciągać wnioski i pewnie
wszyscy siedzący na sali umieli te wnioski dobrze wyciągać. Dalej uczymy się tego.
Popełniamy błędy jak wszyscy. Burmistrz zaznaczył ze wraz z Sekretarzem Miasta często
uczestniczył w takich samych sesjach jak dzisiaj w kilku miasta na Podkarpaciu i dokładnie
jest tak samo, dokładnie takie same problemy, dokładnie takie same czasem animozje ale
podsumowanie jest jedno, generalne pracujemy dla środowiska z którego się wywodzimy,
pracujemy dla ludzi tu żyjących i powinniśmy mieć satysfakcję. Gdyby każdy tu siedzący
zrobił sobie taki króciutki rzut oka na budżety, na inwestycje które wszyscy razem realizowali
to doszło by się do wniosku że te wspólne podnoszenie rąk czy realizowanie tego wszyscy
właśnie do tego się przyczyniło. O ile więcej można byłoby zrobić gdyby inne były
możliwości, ale tu i teraz w tym położeniu geograficznym i w tej rzeczywistości
ekonomicznej i z takimi możliwościami są te ograniczenia. Niektórzy myślą sobie, że można
marzyć, można mieć ambicje, mówić tylko, ale to jest nieprawda bo to jest pierwszy element
siły napędowej postępu cywilizacyjnego. Burmistrz jest przekonany o tym, że każdy marząc o
ciut innym, ciut lepszym Sanoku do niego się przykłada i niech tak zostanie. Burmistrz
podkreślił również że samorząd to ludzie, samorząd to wszyscy ci którzy pracują w
administracji, pracują oddając pełne zaangażowanie nie tylko z racji płacy którą biorą w
tymże Urzędzie ale z racji swojego doświadczenia, poświecenia i umiłowania tej pracy.
Takich osób jest kilka, ale i Panu Witoldowi Przybyle i jego Zarządowi, i Edwardowi Olejce
i jego Zarządowi, i Zbyszkowi Daszykowi i jego Zarządowi, jak i Burmistrzowi już bez
Zarządu taką osobą która pewnie uczyła ich, pewnie karciła wielokrotnie ale zawsze
podpowiadała i słusznie był i jest Kazimierz Kot Skarbnik Miasta od początku, z
doświadczeniem 20-letnim tak jak dzisiejsze święto . Dlatego też w imieniu Pana Witolda
Przybyły, jego Zastępcy Wojciecha Balwierczaka , Zarządu tamtej kadencji, Edwarda Olejki
z Zarządem, Zbyszka Daszyka z Zarządem, jak i również w imieniu swoim wraz z
współpracownikami dwóch kadencji Burmistrz zwrócił się do Skarbnika, że następne lata
jeszcze przed nim, niech wszyscy po nich korzystają z jego doświadczenia i niech wie o tym,
że jest temu miastu dalej potrzebny. Na wniosek Burmistrza Zarząd Towarzystwa Przyjaciół
Sanoka i Ziemi Sanockiej ugiął się przed propozycją i przyznał Skarbnikowi odznakę na którą
w pełni zasługuje, odznakę „Zasłużony dla Sanoka”. Będą również inni nagrodzeni. Na
koniec Burmistrz wszystkim siedzącym na sali, ich rodzinom życzył zdrowia, wszelkiej
opieki, wsparcia duchowego siedzących na sali Kapłanów. A tym których dzisiaj nie ma a
którzy zostaną Radnymi następnych kadencji Burmistrz życzył z całego serca aby odnosili
sukcesy, bo sukces to postęp w naszym mieście.
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Ad. 7
Wręczenie okolicznościowych dyplomów.
Burmistrz Wojciech Blecharczyk oraz Przewodniczący Rady Miasta Jan Pawlik wręczyli
dyplomy okolicznościowe i pamiątkowe monety wszystkim Radnym pięciu kadencji
przybyłym na sesje zwołaną z okazji XX-lecia istnienia samorządu terytorialnego.
Pamiątkowe monety zostały także wręczone kapłanom, Staroście Sanockiemu.
Również Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej odznaczyło na sesji z okazji XXlecia istnienia samorządu terytorialnego następujące osoby:
- Wicestarosta Powiatu Sanockiego Andrzej Radwański odznaczony Medalem „Grzegorza
z Sanoka”
- Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Dańczyszyn odznaczony Medalem
„Grzegorza z Sanoka”
- Inspektor ds. obsługi sekretariatu UMS Maria Sokół odznaczona Medalem „Grzegorza z
Sanoka”
- Skarbnik Miasta Sanoka Kazimierz Kot odznaczony Honorową Odznaką „Zasłużony dla
Sanoka”
- Radny Powiatu Sanockiego Stanisław Gołda odznaczony Honorową Odznaką „Zasłużony
dla Sanoka”
- Burmistrz II kadencji i były Starosta Powiatu Sanockiego Edward Olejko odznaczony
Honorową Odznaką „Zasłużony dla Sanoka”
Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej Waldemar Och
poinformował, że dzisiejsza uroczystość jest dobrą okazją do podsumowań których słuchano i
w formie referatu i wystąpień Pana Burmistrza, Starosty, Radnych ale również jest to dobra
okazja do tego żeby osoby szczególnie zasłużone dla pracy w samorządzie zarówno miejskim
jak i powiatowym wyróżnić honorowymi odznaczeniami. O wręczenie powyższych
odznaczeń Wiceprezes poprosił Burmistrza Miasta Sanoka Wojciecha Blecharczyka oraz
Starostę Sanockiego Wacława Krawczyka.
O zabranie głosu poprosił Skarbnik Kazimierz Kot. W imieniu wszystkich odznaczony
podziękował Zarządowi Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej za odznaczenie
jak również podziękował wszystkim obecnym na sali, gdyż uważa że to dzięki nim, dzięki
ich pracy, dobrej współpracy było możliwe, że ich skromne osoby zostały dostrzeżone i w
jakiś sposób uhonorowane. Jest bardzo wdzięczny i swoje odznaczenie dedykuje wszystkim
Burmistrzom, Radnym pięciu kadencji Rady Miasta. Przekazał również kilka
optymistycznych uwag na temat samorządu. Reforma samorządowa jest ogólnie spostrzegana
jako ta która została najwyżej oceniona wśród wszystkich reform ustrojowych naszego kraju i
jest to wielki sukces. Wszystkie przekazane nam zadania, zarówno własne jak i zlecone są w
mniejszym czy większym stopniu realizowane, niezależnie od tego dba się o rozwój miasta.
Bardzo istotnym faktem jest to że inwestycje samorządów w skali kraju to jest połowa
wszystkich inwestycji w ogóle w państwie, ok. 42 miliardów rocznie samorządy przeznaczają
na inwestycje, tzn. że ten sektor myśli o rozwoju nie tylko demokracji lokalnej ale w ogóle o
rozwoju państwa. Dzięki tym sukcesom samorząd polski jest postrzegany jako najlepszy
samorząd Europy Środkowej i są na to też fakty, które Skarbnik przytoczył. 10% produktu
krajowego brutto dysponują samorządu w całym kraju. Samorządy w sumie w skali roku
dysponują kwotą ponad 150 miliardów zł., jest to ponad 50% budżetu państwa. Dysponują
ogromnym majątkiem materialnym, ogółem skomunalizowane nieruchomości to jest ponad
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milion hektarów, które są w dyspozycji polskich samorządów. Wszyscy radni pięciu kadencji
wiedzą że było wiele trudności z którym starano sobie radzić i radzono sobie dobrze.
Wykonano wszystkie złożone zadania, ale było też wiele problemów. Przede wszystkim cały
czas, co było chyba głównym problemem to fakt że wraz z zadania które były przekazywane
nie były przekazywane adekwatne środki, to było od pierwszej do piątej kadencji. Przyjęto
oświatę, opiekę społeczną w całości i te dziedziny, działy gospodarki są największym
problemem, zostały nie dofinansowane w takiej skali jak było to na etapie ich wdrażania.
Wielkim problemem jest również to, że brakuje udziału w podatku VAT, jest to ogromny
podatek, wszystkie instytucje publiczne są nim obciążone. Niestety samorządy krajowe nie
mają żadnego udziału w tym podatku. Skarbnik wspomniał również o roku ubiegłym i
obecnym roku. Są to lata kryzysu, trudne lata. W samych podatkach udziałowych wystąpił
ogromny spadek dochodów, podatek od osób prawnych ok. 30%, osób fizycznych 14%, były
to ogromne ubytki. Zwrócił się do radnych obecnej kadencji, że w tym trudnym momencie, w
tym trudnym roku jakim był rok 2009 potrafili sobie poradzić. Wprowadzony w połowie roku
program oszczędnościowy zaowocował wdrożeniem bardzo istotnej korekty budżetu,
pozwolił na wykonanie wszystkiego co do nich należy, utrzymanie podstawowych dobrych
wskaźników ekonomicznych i z pełną bazą ekonomiczną, jakby zdrową podjęto zadania roku
2010. Są to wielkie dokonania samorządu, wielkie dokonania wszystkich radnych pięciu
kadencji. Skarbnik uważa, że spośród wszystkich instytucji publicznych właśnie samorząd
lokalny jest najwyżej oceniany. Na koniec jeszcze raz podziękował za oznaczenia, za
honorowe odznaki oraz pogratulował wszystkim za wspaniałe wyniki i za to, że w ciągu 20
lat pracowali na to ażeby samorząd lokalny miał tą ocenę, o której mówił. Życzył zdrowia,
dalszej wytrwałości w realizacji tych zaszczytnych funkcji społecznych, realizacji zadań
przed którymi stawia mandat radnego, mandat członka zarządu, mandat Burmistrza,
wszystkiego dobrego. Podziękował również za miłe słowa które kierował do niego Burmistrz
Wojciech Blecharczyk.
Wiceprzewodniczący Antoni Wojewoda w imieniu Prezydium Rady podziękował wszystkim
byłym Radnym pięciu kadencji, byłym Burmistrzom, gościom. Serdecznie podziękował Ks.
Prałatowi Feliksowi Kwaśnemu za piękne przemówienie, za udział do końca, jak i również
Ks. Ojcu Gwardianowi Zbigniewowi Kubitowi oraz Ks. Prałatowi Andrzejowi Skibie.
Podziękował wszystkim za udział, za wspaniałą atmosferę stworzoną podczas uroczystej
sesji.
Ad. 8.
Zamknięcie obrad Sesji.
Prowadzący posiedzenie Jan Pawlik zamknął LXI uroczystą Sesję Rady Miasta Sanoka.
Protokołowała :

Joanna Szylak

Sekretarz Sesji :

Ryszard Karaczkowski

Przewodniczący
Rady Miasta
Jan Pawlik

