NM.0002.2.2014

P R O T O K Ó Ł NR II/2014
z II Sesji Rady Miasta Sanoka VII kadencji,
która odbyła się w dniu 08.12.2014 r. od godz. 1600
do godz. 1900 w Sali Herbowej tut. Urzędu Miasta
pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Daszyka Przewodniczącego
Rady Miasta oraz Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Pana Romana Babiaka oraz Pani Agnieszki Korneckiej – Mitadis
Na ogólną liczbę 21 Radnych w II Sesji Rady Miasta Sanoka VII kadencji udział wzięło wg
listy obecności 21 Radnych.
1. Babiak Roman
2. Banach Krzysztof
3. Baszak Janusz
4. Bętkowski Ryszard
5. Daszyk Zbigniew
6. Drwięga Maciej
7. Herbut Adrian
8. Karaczkowski Ryszard
9. Kornecki Adam
10. Kornecka – Mitadis Agnieszka
11. Kot Wanda
12. Lewandowski Piotr
13. Lisowska Teresa
14. Osękowski Marian
15. Osika Jakub
16. Radożycki Łukasz
17. Rogowska – Chęć Grażyna
18. Ryniak Adam
19. Święch Witold
20. Wolanin Bolesław
21. Wydrzyński Jan
Przewodniczący Zarządów Rad Dzielnic obecni na II Sesji Rady Miasta Sanoka VII kadencji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Czerwiński Zbigniew
Osękowski Marian
Piegdoń Wojciech
Podulka Franciszek
Pytlowany Edward
Szul Krzysztof

- Rada Dzielnicy Posada
- Rada Dzielnicy Wójtowstwo
- Rada Dzielnicy Olchowce
- Rada Dzielnicy Zatorze
- Rada Dzielnicy Dąbrówka
- Rada Dzielnicy Śródmieście

Ponadto w II Sesji Rady Miasta Sanoka udział wzięli: Burmistrz Pan Tadeusz Pióro, ustępujący
Burmistrz Pan Wojciech Blecharczyk, Zastępca Burmistrza Pan Marian Kurasz, Skarbnik
Miasta Pan Kazimierz Kot, Sekretarz Miasta Pan Waldemar Och, Radca Prawny Pan Mirosław
Furczak, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Pan Jerzy Sikorski, Zastępca
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Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Pan Halina Czyżydło, Senator RP Pan
Andrzej Matusiewicz., Radny Sejmiku Województw Podkarpackiego Pan Stanisław Bajda,
Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oddziału wojewódzkiego Pana
Mariusz Król.

Ad. 1.
Otwarcie sesji.
Prowadzący posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk otworzył II Sesję Rady Miasta Sanoka.
Powitał On Wysoką Radę, Burmistrza Pana Wojciecha Blecharczyka, Zastępcę Burmistrza
Pana Mariana Kurasza, Burmistrza – elekta Pana Tadeusza Pióro, Sekretarza Miasta,
Skarbnika Miasta, Przewodniczących Zarządów Dzielnic, przedstawicieli Miejskiej Komisji
Wyborczej, przedstawicieli prasy oraz wszystkich obecnych na Sesji Rady.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obrad jest odpowiednia ilość Radnych do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2.
Powołanie Sekretarza sesji.
Prowadzący posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk powołał na sekretarza Sesji radnego Pana
Romana Babiaka.
Ad. 3.
Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
Radni otrzymali następujący porządek obrad :
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad.
Powołanie sekretarza sesji.
Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
Wydanie zaświadczenia o wyborze Burmistrza Miasta przez terytorialną komisję
wyborczą.
5. Ślubowanie Burmistrza Miasta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta.
9. Omówienie projektu budżetu miasta Sanoka na rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miasta.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata i obserwatora do Związków Miast
Polskich.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad sesji.
Nie wprowadzono uwag do porządku obrad sesji.
Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie przez Radę Miasta.
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Ad. 4.
Wydanie zaświadczenia o wyborze Burmistrza Miasta przez terytorialną komisję
wyborczą.
Prowadzący posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk poprosił Przewodniczącego Miejskiej
Komisji Wyborczej Pana Jerzego Sikorskiego o wręczenie zaświadczeń o wyborze
Burmistrza Miasta Sanoka.
Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Halina Czyżydło odczytała
obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 1.12.2014 r. uzupełniające
obwieszczenie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów,
i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego.
Następnie Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Pan Jerzy Sikorski wręczył Panu
Tadeuszowi Pióro zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta Sanoka
Ad. 5.
Ślubowanie Burmistrza Miasta .
Przewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Daszyk poprosił Burmistrza – elekta Pana
Tadeusza Pióro o złożenie ślubowania. Wszyscy powstali, a Przewodniczący Rady odczytał
rotę ślubowania:
„Obejmując urząd Burmistrza Miasta Sanoka, uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców naszego miasta.”
Pan Tadeusz Pióro - „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że ślubowanie zostało przyjęte, oraz w imieniu Rady
Miasta i własnym złożył serdeczne gratulacje Burmistrzowi. Przewodniczący Rady
stwierdził: „My jako Radni postaramy się dołożyć wszelkich starań i deklarujemy pełną wolę
współpracy dla dobra na rzecz miasta”.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił ustępującego Burmistrza Pana Wojciecha
Blecharczyka o wręczenie flagi Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka – symbolu miasta,
Panu Tadeuszowi Pióro, który objął funkcję Burmistrza Miasta.
Ustępujący Burmistrz Pan Wojciech Blecharczyk wręczył Burmistrzowi Miasta Panu
Tadeuszowi Pióro symbol miasta – flagę Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka, życząc
wszystkiego dobrego, sił, wytrwałości, satysfakcji, prywatnie i zawodowo. Zwracając się do
radnych stwierdził: „Najważniejszy jest Sanoka” .
Burmistrz Miasta Pan Tadeusz Pióro podziękował za przekazanie insygniów władzy
i poinformował, że dołoży wszelkich starań oraz będzie działał z całych sił dla dobra
mieszkańców i samego miasta Sanoka.
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Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk w imieniu Rady Miasta oraz własnym
serdecznie podziękował ustępującemu Burmistrzowi Panu Wojciechowi Blecharczykowi za
12 lat pracy na rzecz miasta Sanoka oraz życzył mu, aby w tej nowej rzeczywistości znalazł
swoje miejsce i satysfakcję z dalszej swojej pracy zawodowej.
O zabranie głosu poprosił Burmistrz Miasta Pan Tadeusz Pióro. Poinformował: „Szanowni
Państwo, Szanowni Radni, już jako zaprzysiężony Burmistrz Królewskiego Miasta Sanoka
pragnę serdecznie podziękować moim wyborcom – Sanoczanom, którzy mi zaufali, oraz
wszystkim tym, którzy wzięli czynny udział w mojej kampanii wyborczej. Obejmując Urząd
zdaję sobie sprawę z ogromu pracy, którą mam do wykonania, tej pracy podejmuję się z całą
odpowiedzialnością, by program, który głosiłem w ostatnich tygodniach, był realizowany dla
dobra mieszkańców oraz rozwoju naszego miasta. Dziękuję Panu Burmistrzowi Wojciechowi
Blecharczykowi za 12 lat służby dla Sanoka, zasługi Pana Burmistrza Wojciecha
Blecharczyka są nam wszystkim znane i nikt ich nie kwestionuje. Wynik wyborczy wskazał
jednak na to, że mieszkańcy oczekują zmian, dlatego w swojej pracy chcę słuchać
mieszkańców, także młodych, dla których Sanok jest przyszłością. Z całego serca będą
wspierał różne inicjatywy społeczne i ruchy obywatelskie, na które bardzo liczę. Bardzo
mocno stawiam na uczciwość i transparentność działań zarówno moich jako burmistrza, jak
i całego Urzędu Miasta. Na stanowisko wiceburmistrzów powołam Pana Edwarda Olejko
i Pana dr Piotra Uruskiego. Jestem przekonany, że kolejne miesiące naszej pracy, a zwłaszcza
całe 4 lata, przekonają wszystkich mieszkańców Sanoka, że wybór mnie na burmistrza to była
dobra decyzja. Myślę, że przekonam do siebie także tych, którzy na mnie nie głosowali, oraz
tych Sanoczan, którzy w dniu wyborów pozostali w domach, gdyż dobro Sanoka i jego
mieszkańców jest moim celem, do którego będę dążył uczciwie i z pełnym zaangażowaniem.
Jeszcze raz składam podziękowania wszystkim, którzy byli przy mnie w ostatnich miesiącach,
na których zawsze mogę liczyć. Dziękuję także moim nowym współpracownikom, którzy
wspólnie ze mną zdecydowali się podjąć zadania kierowania miastem. Wszystkim Państwu
życzę radości i dumy z rozwijającego się Sanoka, co – mam nadzieję – stanie się już
niebawem naszym udziałem. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Dziękuję tobie Wojtku –
Burmistrzu – za 12 lat, tak odbieram służbę dla tego miasta. Dziękuje bardzo”.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
•

Wybór Komisji Skrutacyjnej:

Radny Pan Roman Babiak zaproponował, aby skład Komisji Skrutacyjnej był taki sam jak
przy wyborze Przewodniczącego Rady Miasta.
W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzili: Grażyna Rogowska – Chęć, Janusz Baszak, Teresa
Lisowska.
Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk poddał pod głosowanie propozycję, aby powołać
Komisję Skrutacyjną w składzie: Grażyna Rogowska – Chęć, Janusz Baszak, Teresa
Lisowska.
Za powyższa propozycją głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było. Powyższy skład Komisji Skrutacyjnej uzyskał akceptacje radnych.

4

W związku z tym, że Komisja Skrutacyjna musi się ukonstytuować czyli wybrać ze swojego
grona Przewodniczącego Komisji i musi przygotować wybory Przewodniczący Rady Pan
Zbigniew Daszyk ogłosił przerwę od godz. 1620 do godz. 1625.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk poinformował, że Komisja Skrutacyjna została
ukonstytuowana, Przewodniczącą Komisji została Pani Teresa Lisowska.
•

zgłaszanie kandydatów

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
Radny Pan Jakub Osika w imieniu Klubu Radnych Niezależni Razem zgłosił na
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sanoku Panią Agnieszkę Kornecką – Mitadis. Następnie
przedstawił sylwetkę kandydata: Pani Agnieszka urodziła się i wychowała w Sanoku.
Uczęszczała do I Liceum Ogólnokształcącego, następnie skończyła prawo na UMCS. Od
1990 r. pracuje w samorządzie w Starostwie Powiatowym w Sanoku, wcześniej w Urzędzie
Rejonowym, gdzie przez wiele lat pełniła funkcję w obsłudze Rady, więc jak najbardziej
z zagadnieniami obsługi z życia Rady jest zapoznana. Uważamy, że jest to kandydatura jak
najbardziej merytoryczna, reprezentatywna i właściwa.
W tym miejscu porządku obrad Przewodniczący Rady przywitał serdecznie Senatora RP Pana
Andrzeja Matusiewicza, oraz Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pana
Stanisława Bajdę.
Pani Agnieszka Kornecka – Mitadis wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny Pan Janusz Baszak w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość zgłosił kandydaturę Pana
Romana Babiaka na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Następnie przedstawił sylwetkę
kandydata: Pan Roman Babiak ma 62 lata, wykształcenie średnie techniczne, z zawodu
technik mechanik. Swoje życie zawodowe od 1971 r. poświęcił sanockim zakładom
przemysłu gumowego Stomil w Sanoku. W tym czasie pełnił różne funkcje: mistrza,
wiodącego mistrza, kierownika zmiany, pracował również w dziale kontroli i sterowania
jakością. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego reprezentatywnych związków
zawodowych „Solidarność” 80, jest członkiem Zarządu Forum Związków Zawodowych
Województwa Podkarpackiego. Zanim zdecydował się wystartować w wyborach do Rady
Miasta Sanoka był radnym przez 4 kadencje i w Radzie Dzielnicy Olchowce. Przez jedną
kadencję w latach 1990 – 1994 wytypowanych przez radnych miasta pełnił funkcję członka
stałej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W 1998 r. wystartował w wyborach
do Rady Miasta Sanoka i uzyskał jeden z najwyższych wyników poparcia udzielonych mu
przez mieszkańców miasta. W czasie pełnienia funkcji radnego od 1998 r. do 2014 r., czyli
przez 4 kadencje pełnił funkcję członka Komisja Finansowo – Gospodarczej oraz Komisji
Budownictwa i Infrastruktury Miejskiej. Był również członkiem Zarządu Miasta Sanoka.
Pełnił też funkcję Przewodniczącego Komisji Budownictwa Komunalnego i Infrastruktury
Miejskiej. W obecnej VII kadencji uzyskał jeden z najwyższych wyników poparcia
z wszystkich 21 okręgów wyborczych w Sanoku. Uważam, że Pan Roman Babiak z takim
bagażem doświadczenia i poparcia społeczeństwa miasta Sanoka zasługuje na wybór na
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sanoka.
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Pan Roman Babiak wyraził zgodę na kandydowanie.
Nie było więcej zgłoszeń, w związku z czym prowadzący posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk
zamknął listę kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sanoka i ogłosił
kilkuminutową przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Teresa Lisowska wyjaśnił zasady głosowania.
Poinformowała, że będzie wyczytywane pojedynczo nazwisko i imię radnego, który otrzyma
kartę do głosowania. Następnie każdy radny podejdzie do stolika z parawanem gdzie należy
na karcie do głosowania, na której będą widnieć alfabetycznie dwa nazwiska kandydatów,
wstawić znak X przy jednym, bądź dwóch kandydatach. Następnie kartę należy wrzucić do
urny. Obowiązuje bezwzględna liczba głosów, aby kandydat otrzymał funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, czyli 11 głosów. Jeżeli nie zostanie postawiany znak X
przy żadnym nazwisku, to oznacza, że głos jest ważny, ale nie dokonano wyboru.
•

przeprowadzenie głosowania

Radni przystąpili do aktu głosowania.
Po głosowaniu Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk ogłosił kilkuminutową przerwę
w celu policzenia głosów przez Komisję Skrutacyjną.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pan Teresa Lisowska odczytał Protokół
Komisji Skrutacyjnej wybranej na II Sesji Rady Miasta Sanoka w dniu 8 grudnia 2014 r. dla
przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sanoka.
Komisja Skrutacyjna w składzie;
1. Teresa Lisowska
2. Grażyna Chęć – Rogowska
3. Janusz Baszak

– Przewodnicząca Komisji
– Członek Komisji
– Członek Komisji

stwierdza co następuje:
Na ogólną liczbę 21 Radnych w Sesji udział wzięło wg listy obecności 21 radnych.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Głosów ważnych oddano 21, głosów nieważnych 0.
Zgłoszeni kandydaci na Wiceprzewodniczących Rady Miasta otrzymali następującą ilość
głosów;
1. Pan Roman Babiak otrzymał 15 głosów.
2. Pani Agnieszka Kornecka – Mitadis otrzymała 14 głosów.
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Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Pan Roman Babiak i Pani Agnieszka Kornecka – Mitadis
otrzymali wymaganą bezwzględną większość głosów i zostali
wybrani
na
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sanoka.
Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk odczytał uchwałę w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sanoka.
Do odczytanej uchwały Radni nie wnosili uwag i zastrzeżeń.
Uchwała Nr II/2/14 została podjęta na podstawie Protokołu Komisji Skrutacyjnej, który
stanowi załącznik do Uchwały.
O zabranie głosu poprosił Senator RP Pan Andrzej Matusiewicz. Poinformował: „Państwo
Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Sekretarzu, Państwo kierownicy jednostek
organizacyjnych miasta, Szanowni Państwo zaproszeni na tą bardzo ważną sesję Rady
Miasta, kiedy następuję właśnie ten moment złożenia przyrzeczenia przez nowo wybranego
Burmistrza Miasta Sanoka Pana Tadeusza Pióro. Korzystając z tego, że Pan Burmistrz
jeszcze jako elekt zaprosił mnie na tą sesję, chciałbym przede wszystkim złożyć serdeczne
gratulacje dla wszystkich Państwa Radnych, którzy zostaliście wybrani po raz pierwszy
w mieście Sanoku w wyborach w okręgach jednomandatowych, co jest proszę Państwa
szczególnym zobowiązaniem. Sam też byłem wybrany na Senatora w 2011 roku w okręgu
jednomandatowym, właśnie obejmującym również Powiat Sanocki. Chciałem złożyć
gratulacje Panu Przewodniczącemu Rady Miasta Panu Zbigniewowi Daszykowi, którego
miałem kiedyś przyjemność poznać, ale to było bardzo dawno Panie Burmistrzu III kadencji
w latach 1998 -2002. Również chciałem złożyć gratulacje dla dopiero co wybranych
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Sanoka i gratulacje dla Pana Burmistrza Tadeusza
Pióro. Jest to bardzo duży sukces osobisty Pana Tadeusza, mogę powiedzieć, że mojego
przyjaciela samorządowego. Razem byliśmy też w tej kadencji w Sejmiku, ubiegłej, w latach
2010 – 2014 – z tymże miałem oczywiście krótszą kadencję – i mogłem przyjrzeć się pracy
Pana Burmistrza jako radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, później jako członka
Zarządu Województwa przez prawie 1,5 roku. Myślę, że to jest dobry wybór, choć trzeba
powiedzieć, że Pan miał największą konkurencję, bo rzeczywiście ci konkurenci to byli
doświadczeni samorządowcy, to był Starosta Sanocki, to była też Pani Wicewojewoda, ale
wcześniej również Zastępca Burmistrza Zagórza, no i wieloletni tutaj trzy kadencje Pan
Wojciech Blecharczyk. I myślę, że to zwycięstwo, Panie Burmistrzu, to jest wielkie
zobowiązanie wobec mieszkańców Sanoka, gdyż frekwencja jak na II turę to prawie 40%.
I czeka na pewno, proszę Państwa, trudna kadencja, dlatego, że jest dużo środków do
pozyskania z Sejmiku Województwa Podkarpackiego, to jest w sumie ponad 10 mld. zł.
z pięciu osi priorytetowych, ale do tej pory w sejmie leży na podkomisjach ustawa dot. zmiany
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, by projekt obywatelski, ale
z inicjatywy Związku Miasta Polskich – on jest po I czytaniu, gdzie są zwiększenia – bo
proszę Państwa przy tych budżetach rzeczywiście będą problemy z znalezieniem pieniędzy na
wkłady własne dla miast, choćby na ten program Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, czy
program ZIT, czy inne programy. I to jest, proszę Państwa, zadanie oczywiście dla
parlamentarzystów, ale tutaj nie ma zgody, bo moim zdaniem ta ustawa już powinna wejść
wcześniej, co najmniej od 1 stycznia 2014 roku gdzie jest zwiększenie dochodów z tytułu
podatków dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych, partycypacja zwiększająca
więcej dla gmin, więcej dla miast, gdzie ma być wprowadzona opłata ekologiczna i gdzie ma
być partycypacja w podatku VAT, który do tej pory jest tylko do budżetu Państwa kierowany,
a w wielu krajach unijnych samorządy partycypują. Więc na pewno ta kadencja będzie
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trudna, jeżeli Parlament nie uchwali takiej możliwości, żeby gminy, żeby miasta miały
zwiększone dochody. Ale życzę wszystkiego dobrego. Myślę, że te założone programowe, które
Pan Burmistrz miał w swoim programie, zostaną spełnione, zostaną zrealizowane. Jako
parlamentarzysta ziemi sanockiej będę starał się tutaj w miarę swoich możliwości pomagać
i współpracować z samorządem miasta Sanoka, bardzo zresztą sobie to cenię. Miasto Sanok,
które jest takim miastem mi bliskim z uwagi na to, że tutaj mam rodzinę i te kontakty kiedyś
sportowe – ponieważ jestem krośnianinem – zawsze z Sanokiem były, to były na stadionach
piłkarskich, ale to jest dość dawno, bo to jest przełom lat 60 i 70, ale zawsze z taką atencję
odnoszę się do Sanoczan i podkreślam, że to jest miasto zawsze mi bliskie, i starałem się jako
radny Sejmiku wielokrotnie pomagać tutaj, choćby w zakresie dotacji dla Muzeum
Historycznego, w zakresie budowy tutaj miasteczka galicyjskiego, wszystko to co można było
dla miasta Sanoka z budżetu wojewódzkiego przeznaczyć, środki finansowe, to zawsze
głosowałem za, tak jak również tutaj obecny Radny Wojewódzki Pan Stanisław Bajda.
W imieniu Pana Radnego Wojewódzkiego i w imieniu Pana wiceprezesa Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska oddziału wojewódzkiego Pana Mariusza Króla, chciałbym
wszystkim Państwu złożyć serdeczne gratulacje, życzyć owocnej pracy i chciałem wręczyć
okolicznościowe adresy dla Państwa funkcyjnych w Radzie i dla Pana Burmistrza. Dziękuję
bardzo, niech patronka samorządowców Św. Kinga błogosławi Radzie Miasta Sanoka i Panu
Burmistrzowi. Szczęść Boże”.
Burmistrz Miasta Pan Tadeusz Pióro poinformował: „Chciałbym bardzo serdecznie
podziękować za te słowa otuchy, za te słowa, które skierował tutaj do nas, do mnie osobiście
Pan Senator ziemi podkarpackiej, ziemi sanockiej, Pan Andrzej Matusiewicz. Rzeczywiście
przyszło nam rozpoczynać wspólnie tą kadencję w 2010 r., on po roku poszedł w senaty i jest
senatorem, nam przyszło działać. Dziękuję za te słowa skierowane do mnie – oczywiście
pozytywne słowa o moich działaniach – dziękuję Panie Senatorze. Mam świadomość dużej
odpowiedzialności, która ciąży na mnie, ciąży nad najbliższymi współpracownikami.
Rzeczywiście ta kadencja w samorządzie będzie kadencją trudną, ciężką, ale nikt nie
powiedział, że będzie łatwo. Dołożę wszelkich starań, żeby rzeczywiście to piękne miasto
Sanok się rozwijało i żeby rzeczywiście ludzie to też odczuli.
Z tego miejsca chciałbym również podziękować pozostałym dwóm Panom – którzy tutaj
przybyli na dzisiejszą naszą sesję uroczystą – Panu Stanisławowi Bajdzie, to jest taki mój, że
tak powiem, mentor trochę, bo w poprzedniej kadencji był również członkiem Zarządu
Województwa Podkarpackiego, on mnie w to wprowadzał, miał dobrze ze mną, bo mój
gabinet stał otworem zawsze dla niego, jak była sesja, to miał się gdzie kawy napić,
w związku z tym nie wiem jak to teraz będzie Stanisław, ale bardzo ci dziękuję za te słowa,
które zawsze gdzieś tam do mnie kierowałeś, za to że byłeś blisko mnie. Również dziękuję
Panu wiceprezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Panu Mariuszowi
Królowi za te działania, które były podejmowane dla dobra tego województwa, ale również
dla tych terenów. Stanisław, mam nadzieję, że będzie dalej to wspomagał piękne miasto
Królestwie, w sejmiku, w samorządzie województwa, a ty Mariusz również w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska, bo tak jak tutaj zostało powiedziane, że pieniędzy do wzięcia
również dla Sanoka, dla okolic jest dużo, i wierze, że burmistrz razem z pracownikami te
pieniadze rzeczywiście, przynajmniej część, przechwyci dla miasta. Bardzo Wam dziękuję, że
tutaj przybyliście i to już ostanie moje dzisiaj tutaj słowa.
Jeszcze raz przekazuję podziękowania dla Was, dla wszystkich radnych i życzę tutaj wszystkim
obecnym, ale również mieszkańcom miasta Sanoka dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności, a ja
deklaruję tak naprawdę od jutra ciężką pracę dla dobra tego miasta. Bardzo dziękuję Panu
Przewodniczącemu, gratuluję również Wiceprzewodniczącym wyboru – przed wami też duże
wyzwania, rzeczywiście w niedługim czasie musi być budżet uchwalany, pracy ogrom.
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Dziękuję za tę wspólną współpracę już na tym etapie i proszę radnych o pełną współpracę
z burmistrzem i całym zarządem tego pięknego miasta Królewskiego Sanoka. Bardzo dziękuję
jeszcze raz wszystkim.”
Przewodniczący Rady Pan Zbigniewa Daszyk serdecznie podziękował Senatorowi RP za
skierowane gratulacje i życzenia, oraz przywitał przybyłego na sesję Pana Mariusza Króla –
Zastępcę Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk poinformował, że w poprzedniej kadencji
funkcjonowało 6 komisji stałych Rady Miasta, w tym oczywiście Komisja Rewizyjna, która
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym musi być. Oprócz Komisji Rewizyjnej pozostałe
komisje – liczba i ich nazewnictwo – leżą w gestii Rady Miasta, z tymże Komisja Finansowo
– Gospodarcza jest przywoływana w projekcie budżecie, który został skierowany do RIO,
w związku z tym jest tutaj uwaga, aby jej nazewnictwa nie zmieniać.
Przewodniczący Rady zaproponował aby pozostać przy liczbie komisji 6 i przy tym samym
podziale zadań co był. Ponadto poinformował, że wpłynęła sugestia, żeby komisję, która do
tej pory nazywała się Komisją Zdrowia i Pomocy Społecznej zmienić nazwę na Komisja
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Pan Piotr Lewandowski złożył wniosek, aby ze względów oszczędnościowych było 5
komisji stałych Rady Miasta Sanoka:
1. Komisja Finansowo – Gospodarcza
2. Komisja Infrastruktury Miejskiej
3. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
4. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
5. Komisja Rewizyjna.
Radny Pan Jan Wydrzyński zaproponował, aby pozostać przy 6 komisjach stałych Rady
Miasta Sanoka.
Nie było więcej propozycji w związku z tym Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk
poddał pod głosowanie wniosek radnego Pana Piotr Lewandowskiego.
Za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, 11 radnych było przeciw, 3 radnych wstrzymało
się od głosowania. Wniosek nie uzyskał akceptacji radnych.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy Radni przychylają się do sugestii, aby
zmienić nazwę Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej na Komisję Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej.
Radni nie wnieśli sprzeciwu, w związku z czym Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk
zamknął dyskusję w tym punkcie i przystąpił do odczytania projektu uchwały przyjmującego
następujące nazwy i liczbę Komisji Stałych Rady miasta Sanoka:

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komisja Finansowo – Gospodarcza
Komisja Infrastruktury Miejskiej
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Komisja Rewizyjna.

Do odczytanej uchwały Radni nie wnosili uwag i zastrzeżeń.
Za przyjęciem powyższej uchwały Nr II/3/14 głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie
było, 2 radny wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta.
Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk poinformował, że w chwili obecnej rozdane
zostaną radnym deklaracje, w których trzeba określić członkostwo w danej komisji.
1) Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję
Przewodniczącego Komisji Finansowo – Gospodarczej.
Radny Roman Babiak zgłosił kandydaturę Pana Janusza Baszaka na Przewodniczącego
Komisji Finansowo – Gospodarczej. Uzasadniając poinformował, że Pan Janusz Baszak
urodził się i mieszka w Sanoku, ma 52 lata, żonaty, żona Małgorzata, syn Bartłomiej,
bezpartyjny, wykształcenie wyższe ekonomiczne, w 1986 r. ukończył z wyróżnieniem
Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Posiada 28-letni staż pracy w zawodzie, ponad 26 lat
w bankowości. Od 1988 r. związany jest z PKO BP, a następnie z PKO BP SA. Przeszedł
różne stanowiska pracy. Od lipca 1998 r. do marca 2010 r. zajmował stanowisko Zastępcy
Dyrektora, a od kwietnia 2010 r. objął stanowisko Dyrektora oddziału. Posiada rozległą
wiedzę ekonomiczną, bankową, finansową, księgową, prawniczą i administracyjną oraz
wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Od wielu lat zarządza zespołami pracowniczymi,
ukończył liczne szkolenia i kursy specjalistyczne z dziedzin ekonomii, prawa, zarządzania
i rachunkowości. W roku 2006 został wybrany do Rady Miasta Sanoka, w latach 2006 – 2008
pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Finansowo – Gospodarczej oraz Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Budownictwa Komunalnego i Infrastruktury Miejskiej. Był też
członkiem Komisji Statutowej. W Radzie Miasta aktywnie działał przez cały okres. Był także
współtwórcą wielu uchwał bądź projektów uchwał. W 2008 r. zdał egzamin i uzyskał
uprawnienia do zasiada w zarządach i radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od
kwietnia do grudnia 2010 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółka z o.o. w Zagórza.
Od wielu lat wspiera rozwój miasta Sanoka i Powiatu Sanockiego, aktywnie pośredniczy
w pozyskiwaniu środków dla społeczności lokalnej w ramach sponsoringu, darowizn,
marketingu, czy też reklamy. Posiada liczne zainteresowania: turystyka, muzyka, sport,
filatelistyka, fotografia, zbiera stare i nowe pocztówki Sanoka. Uważam, że jest to godny
kandydat na Przewodniczącego Komisji Finansowo – Gospodarczej.
Pan Janusz Baszak wyraził zgodę na kandydowanie.
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Nie było więcej zgłoszeń, w związku z czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
kandydaturę Pana Janusza Baszka na funkcję Przewodniczącego Komisji Finansowo –
Gospodarczej.
Za głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Funkcję Przewodniczącego Komisji Finansowo – Gospodarczej objął Pan Janusz
Baszak.
2) Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję
Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Miejskiej.
•

Radna Pani Wanda Kot w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość zgłosiła kandydaturę
Pana Jana Wydrzyńskiego na Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Miejskiej.
Uzasadniając poinformowała, że Pan Jan Wydrzyński jest absolwentem Politechniki
Krakowskiej, ukończył kurs organizacji i zarządzania dla kadry rezerwowej przy
Ministerstwie Przemysłu Chemicznego. Był członkiem Rady Nadzorczej SPGK
w kadencji samorządu w latach 1994 – 1998. Był również pierwszym Przewodniczącym
Rady Nadzorczej i współzałożycielem spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście. Posiada 22
– letni staż pracy na stanowisku kierowniczym. Był radnym I kadencji do Rady Miasta
oraz delegatem do Sejmiku Województwa Krośnieńskiego. Od 10 lat pracuje społecznie
w Radzie Dzielnicy Śródmieście.

•

Radny Pan Adam Ryniak zgłosił kandydaturę Pana Piotra Lewandowskiego na
Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Miejskiej. Uzasadniając poinformował, że
kandydatura Pana Piotra Lewandowskiego była już reprezentowana przy zgłaszaniu
kandydatur na Przewodniczącego Rady, dodać tylko należy, że w ostatniej kadencji Rady
Miasta był Przewodniczący Komisji Infrastruktury Miejskiej

Pan Jan Wydrzyński i Pan Piotr Lewandowski wyrazili zgodę na kandydowanie.
Nie było więcej zgłoszeń, w związku z czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
powyższe kandydatury na funkcję Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Miejskiej.
W głosowaniu bezwzględną większość głosów (za głosowało 11 radnych, 6 radnych było
przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu) otrzymał Pan Jan Wydrzyński, w związku
z czym objął funkcję Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Miejskiej.
3) Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję
Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę Pana Ryszarda Karaczkowskiego na
Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Uzasadniając
poinformował, że Pan Ryszard Karaczkowski jest nauczycielem dyplomowanym wychowania
fizycznego Gimnazjum Nr 4 w Sanoku. Jest trenerem II klasy piłki siatkowej. Również pełni
takie funkcję jak wiceprezes i trener Towarzystwa Sportowego „Sanoczanka” w Sanoku. Jest
członkiem zarządu Stowarzyszenia Zjednoczeni Samorządowcy. Był radnym Rady Miasta
Sanoka w latach 1994 – 1998 oraz w kadencji 2006 – 2010. Wiceprzewodniczącym Rady
Miasta była w latach 1994 – 1998 i 2006 – 2008. Oczywiście Pan Ryszard Karaczkowski
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wykazuje się dużą znajomością potrzeb i problemów zarówno sanockiej oświaty, jak i sportu
sanockiego oraz posiada duże doświadczenie w pracy samorządowej.
Pan Ryszard Karaczkowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Nie było więcej zgłoszeń, w związku z czym Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk
poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Ryszarda Karaczkowskiego na funkcję
Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
Za głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych nie było, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki objął Pan
Ryszard Karaczkowski.
4) Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję
Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.
Radny Pan Jan Wydrzyński w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość zgłosił kandydaturę
Pana Witolda Święcha na Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego. Uzasadniając poinformował, że Pan Witold Święch jest absolwentem Wyższej
Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Sanocki przedsiębiorca, od 14 lat zajmuje się
działalnością w dziedzinie informatyki i teleinformatyki, wdraża systemu dozoru,
zabezpieczeń oraz monitorowania. Posiada 6-letnią nieprzerwaną pracę na stanowisku ds.
obsługi teleinformatycznej w samorządzie gminnym, która pozwoliła mu poznać problemu
oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem oraz ochroną informacji, w tym niejawnych.
Posiada licencję na projektowanie oraz wdrażanie systemów zabezpieczeń technicznych II
stopnia wydaną przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.
Pan Witold Święch wyraził zgodę na kandydowanie.
Nie było więcej zgłoszeń, w związku z czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
kandydaturę Pana Witolda Święcha na funkcję Przewodniczącego Komisji Ochrony
Środowiska i Porządku Publicznego.
Za głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Funkcję Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego objął
Pan Witold Święch.
5) Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję
Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Radny Pan Witold Święch w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość zgłosił kandydaturę Pani
Wandy Kot na Przewodniczącą Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Uzasadniając poinformował, że Pani Wanda Kot jest sanoczanką, posiada wykształcenie
wyższe magister pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa onkologicznego. Pracuje
w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku z 27 –letnim
stażem pracy. Ukończyła trzy kierunki studiów podyplomowych tj. studia podyplomowe
w zakresie administracja publiczna w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu,
studia podyplomowe w zakresie zarządzania i rozliczania projektów finansowych przez Unię
Europejską, studia podyplomowe w zakresie zrządzania w służbie zdrowia w Wyższej Szkole
Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Pani Wanda Kot od wielu lat jest aktywna

12

społecznie, do 2006 roku współpracuje z Sanocką Fundacją Ochrony Zdrowia na rzecz
Szpitala w Sanoku, od 2010 r. pełni funkcję radnej Rady Dzielnicy Śródmieście jako
Wiceprzewodnicząca Zarządu i do 2012 r. pełni funkcję ławnika w Sądzie Okręgowym
w Krośnie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Pani Wanda Kot wyraziła zgodę na kandydowanie.
Nie było więcej zgłoszeń, w związku z czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
kandydaturę Pani Wandy Kot na funkcję Przewodniczącej Komisji Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej.
Za głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
Funkcję Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej objęła Pani
Wanda Kot.
6) Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny Pan Roman Babiak zgłosił kandydaturę Pani Grażyny Rogowskiej – Chęć na
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Uzasadniając poinformował, że Pani Grażyna
Rogowska – Chęć z wykształcenia jest technik – ekonomista, jest wieloletnim pracownikiem
tut. Starostwa. Pracę rozpoczęła w 1984 r. w Urzędzie Miasta, następnie była pracownikiem
Urzędu Rejonowego w Starostwie, od roku 1999 do 2008 pełniła funkcję kierownika referatu
komunikacji, powierzone obowiązki wypełniała sumiennie i rzetelnie. Dała się poznać jako
osoba kompetentna i życzliwa. Uważam, że będzie dobrym kandydatem na
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Pani Grażyna Rogowska – Chęć wyraziła zgodę na kandydowanie.
Nie było więcej zgłoszeń, w związku z czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
kandydaturę Pani Grażyny Rogowskiej – Chęć na funkcję Przewodniczącej Komisji
Rewizyjnej.
Za głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej objęła Pani Grażyna Rogowska – Chęć.
Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk zamknął listę zgłoszeń na przewodniczących
komisji stałych Rady Miasta oraz przystąpił do odczytania projektu uchwały w sprawie
wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta.
Do odczytanej Radni nie wnosili uwag i zastrzeżeń.
Za przyjęciem powyższej uchwały Nr II/4/14 głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta.
Radny Pan Janusz Baszak w imieniu wszystkich Przewodniczących Komisji stałych
serdecznie podziękował za wybór i za zaufanie.
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W tym miejscu obrad sesji Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk ogłosił przerwę od
godz. 1740 do godz. 1750.
Po przerwie.
Ad. 9.
Omówienie projektu budżetu miasta Sanoka na rok 2015.
Skarbnik Pan Kazimierz Kot przedstawił projekt budżetu na 2015 rok – poinformował, że
dzisiejsze spotkanie na tematu budżetu stanowi rozpoczęcie procedury budżetowej w Radzie.
Pierwszy etap – przygotowanie projektu – jest już zamknięty, projekt był złożony 15 listopada
zgodnie z ustawą do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Biura Rady. Rok 2015 będzie
nadal rokiem trudnym. Sam fakt, że finanse samorządowe są mocno powiązane z koniunkturą
gospodarczą skutkuje tym, że nasze własne dochody podatkowe (podatki i opłaty lokalne)
niesyty tak rzutują na budżet jak kształtuje się koniunkturą gospodarcza w całym kraju.
Z kolei z drugiej strony udziały w podatkach, które są bardzo znaczące w ogólnej sumie
dochodów w naszym projekcie na rok przyszły, wynoszą 23%, jest to więc prawie ¼ budżetu,
te dochody wprost wynikają ze koniunktury gospodarczej i obydwa te czynniki jak gdyby
stawiają poza nami pewne decyzje w zakresie kształtowania projektu budżetu już na etapie
jego budowania i w ogóle podejmowania pewnych decyzji. Dodatkowo sytuację utrudnia fakt,
że już drugi rok z rzędu kształtowanie się limitów zadłużenia jest prowadzone w nowy
sposób, nie są to dawne proste metody, tylko teraz mamy limity zadłużenia indywidualne,
nadwyżka operacyjna, która stanowi możliwość spłaty kredytu, i w takiej sytuacji finansów
miasta Sanoka ten nowy mechanizm ograniczył możliwości kredytowe i w znacznym stopniu
utrudnił pracę nad budżetem, utrudnił też gospodarowanie finansami miasta już w roku 2014
i przechodzi ten problem również na rok 2015.
Konstrukcja projektu budżetu została oparta na założeniach makroekonomicznych, które
przekazuje Ministerstwo Finansów, te założenie podają podstawowe wskaźniki w zakresie
produktu krajowego brutto, inflacji, kształtowania się płac, więc z tych wskaźników żeśmy
korzystali i zastosowali w naszym projekcie budżetu.
Jeżeli chodzi o podstawy prawne to podstawowym aktem prawnym jest ustawa o finansach
publicznych, konkretne artykuły mówią wręcz jak ma wyglądać, jaki jest kształt budżetu,
a więc art. 212, 214 i najważniejszy art. 243, 242, które mówią o kształtowaniu limitu
zadłużenia. Oczywiście wszystkie te parametry zostały zastosowane pracując nad projektem
budżetu i w założeniach projektu budżetu. Piąty raz jest już opracowywana wieloletnia
prognoza finansowa, natomiast po raz drugi dopiero jest uchwalana jako oficjalny dokument,
który właśnie kształtuje i pokazuje nie tylko podstawowe wielkości w ujęciu do ostatniego
roku spłaty zadłużeń, ale pokazuje przede wszystkim spełnienie wymogów art. 242, 243, czyli
czy jest nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami i czy stać nas na zaciągnięcie kredytu
w danym roku, w następnych latach do końca całej prognozy budżetowej.
Sama procedura budżetu obejmuje trzy etapy: I etap to projekt budżetu zamknięty i złożony
do RIO i Biura Rady, II etap to prace Rady Miasta nad projektem budżetu, III etap to uchwała
budżetowa.
Opracowując projekt budżetu stosowano wszystkie podstawy prawne art. 212, 214 co do
kształtu budżetu, załączników jakie zwiera, czyli dochody i wydatki, poszczególne
kształtowane ustawami dane w zakresie ochrony środowiska, czy dotacji, czy wreszcie zadań
zleconych, są ściśle określone w ustawie o finansach publicznych i są ujęte w projekcie
uchwały budżetowej na rok 2015.
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Parametry Ministerstwa Finansów: inflacja 1,02%, wzrost wynagrodzeń w skali całej
gospodarki 4,03%. Zakładamy wzrost płac w tej głównej sferze budżetowej miejskiej, czyli
w oświacie o 1,03% w stosunku do przewidywanego wykonana roku 2014.
Dochody budżetowe – jest to prognoza, która wynika z założeń ministerialnych w zakresie
prognoz makroekonomicznych i prognoza, która opiera się na wykonaniu lat poprzednich,
a szczególnie roku w tym przypadku bieżącego 2014. Dochody w sumie dzielą się na trzy
istotne grypy:
1) Dochody własne – są to wszystkie dochody podatkowe, w tym również udziały
podatkowe. W dochodach własnych największy udział mają udziały w podatkach
dochodowych PIT, CIT, są to udziały ustawowe i sumy tych udziałów zostały podane
decyzją Ministerstwa Finansów, które wynika z wykonania lat poprzednich,
szczególnie roku bieżącego, oczywiście te założenia nie są obligatoryjne, ale na rok
2015 przyjęliśmy te wysokości, które były podane w piśmie Ministerstwa Finansów
i z doświadczenia wiemy, że te wysokości nigdy jeszcze nie były wykonane. W sumie
dochody te wynoszą 23,02% i w bardzo istotny sposób wpływają na nasze możliwości
finansowe, na naszą płynność i zdolność płatniczą, i stąd przyjęcie tych wielkości,
podanych może teoretycznie, ale w miarę sprawdzalnych, było w tym momencie
najbardziej racjonalnym wyjściem.
Podatki i opłaty lokalne – na rok 2015 nie było waloryzacji stawek, utrzymano stawki
z roku 2014. Można zauważyć, że jednak jest istotny przyrost dochodów z podatków
i opłat lokalnych, i jest to założenie potrzebne oraz realne, oparte na tym, że mamy
wpisaną hipotekę Autosanu 2,5 mln. zł. podatków zaległych i z chwilą kiedy sytuacja
majątkowa Autosanu w jakiś sposób się ustabilizuje, wówczas będą to dochody do
uzyskania, więc mamy pełne prawo i podstawy planowania tych dochodów. Ponadto
założona jest znaczna natężona windykacja zaległości, mianowicie mamy tzw.
program GIS, który daje nam wgląd w strukturę nieruchomości miasta, nad tymi
danymi pracuje Referat Księgowości i już są pewne efekty – są wyszukiwane
nieruchomości, które nigdy nie były opodatkowane, nie były deklarowane i to jest
kolejna przyczyna, która daje nam jakiś asumpt do tego, żeby planować te 7% wzrostu
podatków i opłat lokalnych.
Dotacje – ta grupa dochodów własnych rodzi najwięcej problemów i najwięcej pytań,
ponieważ mamy zadania zlecone, które zgodnie z ustawą powinny być w całości
dotowane przez budżet państwa, tak jednak nie jest. Te zadania i te wydatki, koszty,
które ponosimy na realizację zadań zleconych są dotowane w zaledwie ok. 60%,
resztę niestety wbrew prawu dopłacamy, bo chcąc realizować zadania w zakresie
USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, pomocy rodzinie nikt tego nie
ograniczył, więc dotujemy, łamiemy w pewnym sensie prawo, i tak robi większość
samorządów. Skarbnik zwracając się do Senatora RP Pana Andrzeja Matusiewicza
stwierdził, że problem dotowania zadań zleconych jest bardzo ważny i duży w skali
samorządów wszystkich samorządów i wymaga podejścia, jakiegoś rozwiązania.
2) Subwencje – otrzymujemy w całości z budżetu państwa. Na rok 2015 mamy trzy
subwencje ogólne:
- subwencja oświatowa 22.840.482 zł. (18,59% dochodów) – ta subwencja jest wciąż
za mała i będziemy występować o to aby tą subwencję zwiększyć. Skarbnik
zaapelował do Senatora RP Pana Andrzeja Matusiewicza, aby ten problem
finansowania oświaty jeszcze przez ten rok działania parlamentu podnieść i nad nim
dyskutować oraz w jakimiś sensie poprawić;
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- subwencja wyrównawcza 2.233.734 zł. ( 1,81% dochodów) – stanowi wyrównanie
przyrostu dochodów własnych gmin o dochodzie podatkowym niższym niż 92%
średniej krajowej;
- subwencja równoważąca 975.357 zł. (0,79% dochodów) – uzależniona jest od sumy
dodatków mieszkaniowych jaka przypada na mieszkańca i świadczy to o tym, że
nasze dodatki mieszkaniowe jest to duża suma, duży wydatek i duży problem w części
łagodzony tą subwencję.
3) Dotacje celowe z budżetu państwa – środki pomocowe i pozyskane na realizację
projektów na rok 2015:
- Budowa Sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2
w Sanoku 250.000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku, w tym dwie
szkoły i MOSiR 3.493.820 zł.
- Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok 244.240 zł.
Na te trzy zadania są również zabezpieczone środki własne.
Wydatki budżetowe – planowanie wydatków wynikało z tego czym dysponujemy, czyli
z dochodów. Wydatki bieżące w całym budżecie stanowią 85%, majątkowe 15% i jest to
wynik przyzwoity jak na naszą sytuację płatniczą, kredytową, i ograniczeniami związanymi
z możliwością spłaty, czyli z nadwyżką operacyjną. Jak co roku Wydziały i Rady Dzielnic
otrzymały informację o tym czym dysponujmy, jakie będą preferencje w tym budżecie, jakie
możliwości i wnioski o składanie swoich propozycji. Takie propozycje spłynęły do
wydziałów merytorycznych Urzędu, które przygotowały zestawienia potrzeb, następnie te
zestawienia zostały przekazane do Burmistrza. Suma zgłoszonych potrzeb była na kwotę 142
mln. zł., natomiast wydatki w końcu wyniosły 118 mln. zł.
Podsumowanie: dochody – 122 mln. zł., wydatki 118 mln. zł., nadwyżka 4,3 mln. zł.
Skarbnik wyjaśnił, że w roku 2015 nie możemy zaciągnąć żadnego kredytu co wynika
z założeń, które tworzą wyliczenie możliwości kredytowych, czyli chodzi o limit art. 243. Na
str. 6 wieloletniej prognozy finansowej relacje te są spełnione dokładanie tylko na remis, więc
kredytu w roku 2015 wziąć nie możemy, natomiast kredyty spłacać musimy. Kredyty, spłaty
rat plus odsetki to jest razem 4.330.000 zł. i nadwyżka musiała taka być, żeby złożyć projekt,
żeby spełniał wymogi do projektu, który nie będzie kwestionowany przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w trybie nadzoru. Będzie to budżet nadwyżkowy, nadwyżka będzie spłacała
i obsługiwała kredyty na rok 2015.
Skarbnik zachęcił to wnikliwej analizy wieloletniej prognozy finansowej – zał. nr 1 i nr 2
stanowią syntezę wszystkich danych budżetu.
Skarbnik wyjaśnił również jakie kompetencje ma Rada Miasta w zakresie opiniowania
projektu budżetu. Po pierwsze może zawsze zmieniać strukturę wydatków, ale zmiana ta nie
może popsuć relacji, które są w zakresie dochodów bieżących i wydatków bieżących, aby nie
zachwiać relacji w wieloletniej prognozie finansowej. Po drugie Rada może zmniejszyć
dochody i zmniejszyć wydatki. Po trzecie Rada może zwiększyć dochody, ale musi to
uzasadnić.
Skarbnik zwrócił uwagę na to, że są trzy projekty pomocowe, w tym dwa inwestycyjne
i jeden bieżący, ale nie jest to wszystko, bo nowa perspektywa od roku 2016 będzie dawała
możliwości aplikowania o środki, i do roku 2016 będzie już możliwość sięgania po kredyty,
ale te kredyty będą zależały od możliwości ich spłaty, od nadwyżki operacyjnej, czyli trzeba
będzie sobie oszacować jaka będzie obsługa tych zaciąganych kredytów w poszczególnych
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latach – 3 lata wstecz – i jaka będzie możliwość ich spłaty. Ponadto warunkiem zaciągnięcia
kredytu będzie wykonanie dochodów roku bieżącego 2014 i kłania się tutaj plan sprzedaży
mienia, który wynosił ok. 11 mln. zł. i dochody roku 2014 nie będą wykonane. Niestety rok
2014 to jest jeden z tych trzech, który warunkuje nam możliwości kredytowe w roku 2015,
2016 i nie wykonanie w roku 2014 będzie się ciągło na kolejne lata w możliwościach
kredytowania, ale pewne małe możliwości będą. Ponadto Skarbnik poinformował, że
w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych mamy wspólne projekty z miastem
Lesko, które dotyczą
- ograniczenia szkodliwych emisji w transporcie,
- stworzenia warunków do rozwoju gospodarczego w ramach miejskich obszarów
funkcjonalnych Sanok – Lesko (strefa ekonomiczna)
- rewitalizacja na terenie miejskich obszarów funkcjonalnych Sanok – Lesko
- ograniczenia emisji w ramach systemu oświetlenia miejskich obszarów funkcjonalnych
Sanok – Lesko.
Tereny te są już przygotowane i trzeba szukać pieniędzy.
Skarbnik kończąc omawianie budżetu poinformował, że dochody 122 mln. zł. i jest to 8%
więcej od planu roku 2014, wydatki 118 mln. zł. i jest to 107% do planu roku 2014, nadwyżka
4.330.824 zł. czy planowanym deficycie w roku 2014, spłaty kredyty 4.330.824 zł., suma
długu na koniec przyszłego roku w ramach tego projektu wyniesie 36 mln. zł., wydatki
majątkowe 17,5 mln. zł, (15%), wydatki bieżące, w tym oświata i wychowanie 42 mln. zł,
pomoc społeczna 17 mln. zł (14%), kultura fizyczna 6 mln. zł. (5%), transport i łączność 6,6
mln. zł. (5,5%).
Skarbnik dodał, że jeżeli radni będą mieli jakieś pytania do projektu budżetu to można
kierować je na piśmie, bądź drogą elektroniczną, a odpowiedź zostanie udzielona w szybkim
terminie.
Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk przedstawił haromonogram prac na budżetem
2015 roku;
- do dnia 23.12.2014 komisje branżowe złożą wnioski i opinie o projekcie budżetu na 2015
rok do Przewodniczącego Komisji Finansowo – Gospodarczej;
- do dnia 8.10.2015 Komisja Finansowo – Gospodarcza przedłoży ostateczną opinię
o projekcie budżetu na rok 2015 Burmistrzowi Miasta;
- do dnia 15.01.2015 Burmistrz Miasta przekaże Radzie Miasta ostateczną wersję projektu
budżetu na rok 2015;
- w dniu 20.01.2015 materiały na sesję budżetowa zostaną przekazane radnym;
- dnia 27.01.2015 r. odbędzie się sesja budżetowa.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych czy mają jakieś pytania proceduralne
dot. budżetu?
Rady Pan Piotr Lewandowski poinformował: „Chciałbym uświadomić Panu Burmistrzowi
oraz Panu Przewodniczącemu Komisji Finansowej odnośnie dochodów. W projekcie budżetu
pisze, że podatki są na poziomie 2014 roku, a de facto to są na poziomie 2013 roku i żebyśmy
byli tego świadomi. Druga sprawa to wzrost dochodów z tytułu nieruchomości – ja rozumiem,
że to jest pewnie nadmierna, daj Boże, żeby była prawdziwa wiara w podatku od Autosan. No
i oczywiście sprzedaż majątku 11.305.000 zł. o czym Pan Skarbnik stwierdził, że wykonanie
będzie w połowie chyba ok. 5,5 mln. zł., więc nie jest lekko. W związku z tym były dyskusje od
2 lat co z podatkiem w Sanoku – trzeba będzie wreszcie nie mówić o teorii Keynesa, bo też ją
studiowałem, tylko zacząć mówić poważnie o podatkach w Sanoku. Ja nie jestem
zwolennikiem wzrostu, ale miasto Sanok przez 12 lat – jak pamięta – w wojewódzkie
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podkarpackim wyprzedzał wszystkich, Rzeszów i Brzozów. Miasto Sanok było w dolnej strefie
podatkowej, a nawet niekiedy w podatkach jeżeli chodziło o środki transportu poniżej przy
stawkach minimalnych. W związku z tym dzisiaj zgłaszałem jeden wniosek – teraz chcę drugi
zgłosić oszczędnościowy – nie przeszedł, mam nadzieję, że może drugi przejdzie, choć jest
drobniejszej natury. Nie będzie nam lekko, w każdym bądź razie jesteśmy na poziomie
podatków 2013”.
Radny Pan Janusz Baszak stwierdził: „Pan Lewandowski wywołał mnie do głosu, więc mu
teraz przypomnę to co mówiłem 8 lat temu, że nadejdzie taki czas, taka chwila, że miasto
Sanok nie będzie mogło zaciągnąć kredytu, że nadejdzie taki czas, że za miasto Sanok i za
Radę Miasta Sanoka budżet będzie uchwalał Zarządca Komisaryczny. Ten budżet, który my
mamy jest bardzo bliski temu, i Pan Skarbnik chciał nam dzisiaj zaoszczędzić zmartwień.
Słusznie Panie Skarbniku, bo o tym będzie rozmawiali na Komisji. Ten budżet jest naprawdę
mocno nadmuchany po stronie dochodów i po stronie wydatków. Pan mówi, że nie stać nas
na wiele rzeczy, ale jeśli proszę Pana wydatki bieżące w mieście w ciągu ostatnich 4 lat rosną
o 11 mln. zł., a w stosunku do budżetu ubiegłego z tamtego roku planu było prawie 2 mln. zł.,
więc o czym mówimy, to są wydatki bieżące Urzędu Miasta na wynagrodzenie i pochodne od
wynagrodzeń, tylko ta jedno pozycja. Dlaczego mamy obarczać znowu mieszkańców miasta
Sanoka podatkami, jeśli sami nie zaczynami od oszczędności i nie 10 tyś. zł. na jednej komisji,
czy 5 tyś. zł. na jednej komisji w ciągu roku Rady Miasta, tylko na milionach, które są po
stronie wydatków. Budżet dochodów nie będzie zrealizowany w tym roku.
Panie Kazimierzu, ja jestem szczęśliwy, bo ja żeby otrzymać dane z Biura Rada Miasta
i z miasta nie muszę pisać właśnie pism, ja już jestem przygotowany do analizy budżetu, mam
rok już 2014, słynne moje tabelki już zestawiłem, także porozmawiamy na ten temat ale na
komisjach. Budżet jest naprawdę i stan finansów miasta Sanoka w opłakanym stanie i nie
mamy zbyt dużo ruchu, bo inaczej nam RIO nie uchwali budżetu, nie zaopiniuje pozytywnie,
nie pozwoli uchwalić, zrobi to Zarządca Komisaryczny i nowemu Burmistrzowi mamy
zafundować taki strat i mieszkańcom miasta Sanoka taki start? Dlatego musimy się naprawdę
pochylić nad tym budżetem, zbyt dużo ruchów nie będziemy mogli faktycznie zrobić, bo
doprowadzimy do tego, że RIO nie zaopiniuje pozytywnie, to co Pan Skarbnik mówi. Te liczby
krzyczą, niektóre liczby naprawdę krzyczą i całe szczęście, że nastąpiły zmiany w tym mieście,
bo ja nie wiem do czego byśmy doszli za rok czy za dwa”.
Przewodniczący Rady Pan Zbigniew stwierdził: „W związku z tym, że w tym momencie taka
dyskusja się wywiązała to mam wyrzuty sumienia, że tak uroczysty początek sesji połączyłem
z takim roboczym i pesymistycznym. Nawet w tym momencie sobie przypomniałem – bo
miałem na uwadze, żeby bardzo szybko i sprawnie poprowadzić te obrady – że nawet
gratulacji nowo wybranym Wiceprzewodniczącym Rady i Przewodniczącym Komisji nie
złożyłem, co w tym momencie czynię – naprawdę bardzo szczere i serdeczne gratulacje
z okazji wyboru i życzenia jak najlepszej pracy i współpracy”.
Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk poinformował, że są już kompletne składy
komisji stałych Rady Miasta Sanoka. Następnie poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Panią
Agnieszkę Kornecką – Mitadis o odczytanie projektu uchwały dot. składów osobowych
komisji stałych Rady Miasta przygotowanych na podstawie wcześniejszych deklaracji
radnych.
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Wiceprzewodnicząca Rady Pani Agnieszka Kornecka – Mitadis odczytała projekt uchwały
w składów osobowych komisji stałych.
Powołuje się następujące składy osobowe radnych w poszczególnych Komisjach:
Komisja Finansowo – Gospodarcza:
1. Babiak Roman
2. Banach Krzysztof
3. Baszak Janusz
4. Drwięga Maciej
5. Herbut Adrian
6. Karaczkowski Ryszard
7. Kornecki Adam
8. Kornecka – Mitadis Agnieszka
9. Kot Wanda
10. Lewandowski Piotr
11. Lisowska Teresa
12. Święch Witold
Komisja Infrastruktury Miejskiej :
1. Babiak Roman
2. Kornecki Adam
3. Kot Wanda
4. Lewandowski Piotr
5. Lisowska Teresa
6. Osękowski Marian
7. Osika Jakub
8. Radożycki Łukasz
9. Rogowska – Chęć Grażyna
10. Święch Witold
11. Wydrzyński Jan
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Banach Krzysztof
Drwięga Maciej
Karaczkowski Ryszard
Kornecka – Mitadis Agnieszka
Osękowski Marian
Radożycki Łukasz
Wolanin Bolesław

Komisja Ochorny Zdrowia i Pomocy Społecznej:
1. Bętkowski Ryszard
2. Kot Wanda
3. Wydrzyński Jan
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Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bętkowski Ryszard
Kot Wanda
Rogowska – Chęć Grażyna
Ryniak Adam
Święch Witold
Wolanin Bolesław

Komisja Rewizyjna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Baszak Janusz
Herbut Adrian
Osika Jakub
Rogowska – Chęć Grażyna
Ryniak Adam
Święch Witold

Do odczytanej uchwały Radni nie wnosili uwag i zastrzeżeń.
Za przyjęciem powyższej uchwały Nr II/5/14 głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Uchwala została podjęta.
Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata i obserwatora do Związków Miast
Polskich.
Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk poinformował, że zgodnie ze statutem Związku
Miast Polskich funkcję delegata do Związku Miast Polskich z urzędu pełni Burmistrz Miasta.
Zadaniem Rady Miasta jest natomiast wybrać obserwatorów w zgromadzeniu ogólnym
Związków Miast Polskich. Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur
na obserwatorów do Związków Miasta Polskich.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Pani Agnieszka Kornecka – Mitadis w imieniu Klubu
Radnych Niezależni Razem zgłosiła kandydaturę Pana Krzysztofa Banacha na obserwatora
do Związków Miast Polskich. Pan Krzysztof Banach urodzony, wykształcony i zamieszkały
cały czas w Sanoku. Ukończył II Liceum, jest absolwentem Wyższej Szkoły Prawa
i Administracji w Rzeszowie. Jest pracownikiem administracyjnym w Państwowej Szkole
Muzycznej I i II stopnia w Sanoku, współorganizator dwóch imprez muzyczno –
artystycznych o zasięgu międzynarodowym w Sanoku, współpracownik Podkarpackiej
Fundacji Rozwoju Kultury, członek Sanockiego Towarzystwa Muzycznego w Sanoku. Pan
Krzysztof Banach jest żonaty, ma jednego syna. Uważamy, że jest to odpowiednia
kandydatura na obserwatora.
Radny Pan Adam Kornecki w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość zgłosił kandydaturę
Pana Łukasza Radożyckiego na obserwatora do Związków Miast Polskich. Pan Łukasz
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Radożycki ma 27 lat, pracuje w firmie Poczta Polska SA. Ponadto jest sędzią piłki nożnej.
Jest młody, dynamiczny i uważam, że jego kandydatura jest odpowiednia.
Radny Pan Piotr Lewandowski zgłosił wniosek, aby 1 osobą delegować na obserwatora
Związku Miast Polskich, tak jak mówi Statut Miasta. Radny dodał, że dwie osoby to był
wymysł 8 lat temu i jest to rozrzutność.
Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk poinformował, że Statut na temat liczby
obserwatorów nic nie mówi, chyba że Pan radny Lewandowski domniema na podstawie
określenia, że jest tam w liczbie pojedynczej, ale tak jak sam stwierdza praktyka była od 8 lat,
że było dwóch obserwatorów.
Następnie Przewodniczący Rady poddał wniosek radnego Piotra Lewandowskiego pod
głosowanie.
Za wnioskiem głosowało 8 radnych, 13 radnych było przeciw, głosów wstrzymujących się nie
było. Wniosek nie uzyskał akceptacji radnych.
Nie było więcej zgłoszeń kandydatów w związku z czym Przewodniczący Rady zamknął listę
zgłoszeń, oraz zwrócił się do kandydatów czy wyrażają zgodę na kandydowanie.
Pan Krzysztof Banach i Pan Łukasz Radożycki wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk poddał pod głosowanie kandydaturę Pana
Krzysztofa Banach.
Za głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych nie było, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Pan Krzysztof Banach został obserwatorem w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miasta
Polskich.
Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk poddał pod głosowanie kandydaturę Pana
Łukasza Radożyckiego.
Za głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 8 radnych wstrzymało się od głosu.
Pan Łukasz Radożyckiego został obserwatorem w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miasta
Polskich.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru delegata i obserwatora do
Związków Miast Polskich.
Do odczytanej uchwały Radni nie wnosili uwag i zastrzeżeń.
Za przyjęciem powyższej uchwały Nr II/6/14 głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie
było, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta.
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Ad.12.
Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk poinformował o następujących sprawach:
- Pan Józef Baszak Prezes Fundacji Zdrowia zwraca się z prośbą o przekazanie przez radnych
jakiejś kwoty ze swoje diety na Fundację Szpital. Deklaracje w tej sprawie zostały już radnym
przekazane.
- do końca grudnia br. radni muszą złożyć oświadczenia majątkowe o swoim stanie
majątkowym na dzień 1 grudnia 2014 r.
- radni otrzymali taryfy za wodę, aby mogli się z nimi zapoznać. Taryfy weszły w życie 5
grudnia 2014 r.
- w dniu 13.12.2014 r. o godz. 1800 w Parafii Przemienienia Pańskiego odbędzie się Msza
Święta poświęcona 33 rocznicy ogłoszenia stanu wojennego, a równocześnie jest to Msza
w intencji Rady Miasta oraz Burmistrza Miasta.
- dyżury radnych będą się odbywały od stycznia 2015 r. w każdy czwartek od godz. 1700 do
godz. 1800 , natomiast dyżury Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady będą
się odbywały w każdy poniedziałek od godz. 1600 do godz. 1700.
Radny Pan Adam Kornecki zgłosił problem dot. uszkodzenia przestanków w dzielnicy
Dąbrówka na ul. Rymanowskiej i ul. Krakowskiej zwracając się z prośbą o interwencję w tej
sprawie.
Wiceprzewodnicząca Rady Pani Agnieszka Kornecka – Mitadis zwracając się do
przedmówcy poinformowała, że sprawa została już zgłoszona do właściwego Wydziału
Urzędu Miasta.
Radny Pan Maciej Drwięga w imieniu mieszkańców zwrócił się z następującymi sprawami:
- w wielu miejscach nie zostały jeszcze ściągnięte plakaty wyborcze, w związku z tym jest
prośba o zaangażowanie Straży Miejskiej i przypilnowanie tej sprawy.
- dot. parkowania pod Urzędem Miasta – może jest to dobry moment aby uporządkować tą
sprawę i podjąć decyzję, że to są miejsca np. tylko dla gości Pana Burmistrza. Poza tym
faktycznie Rynek stał się kolejną ulicą w Sanoku, ruch jest duży, to samo jest na deptaku
i mieszkańcy zgłaszali to wielokrotnie.
Radny odniósł się do kwestii pracy Rady Miasta stwierdzając, że w kierownictwie Rady,
w Prezydium i Przewodniczących Komisji nie jest reprezentowana jedna dzielnica – Posada,
w związku z tym ma nadzieję, że takim głosem Posady będzie Pan Burmistrz.
Radny Pan Jan Wydrzyński poruszył kwestię dot. Światowego Zjazdu Sanoczan stwierdzając:
„Wybrałem się na posiedzenie do Muzeum Historycznego do Sali Gobelinowej na panel
dyskusyjny, któremu miał przewodzić Honorowy Obywatel Miasta Sanoka, żona Tonego
Halika – Pani Elżbieta Dzikowska. Przedłużało się spotkanie, które wcześniej było
zorganizowane, występy i prelekcje były bardzo interesujące, aż tu w pewnym momencie
dowiaduję się, że takiego panelu dyskusyjnego o najistotniejszych sprawach gospodarczych
miasta Sanoka, o perspektywach rozwoju nie ma. Byłem zaskoczony, nie wiedziałem dlaczego
zdjęto ten punkt bardzo ważny, istotny, bo mieliśmy się otwierać na świat”. Radny zwrócił się
z pytaniem – ile w ramach tych spotkań udało się odbyć paneli gospodarczych, które można
byłoby zauważyć i ci, którzy w nich uczestniczyli np. z Izbą Gospodarczą, lub z innymi
reprezentatywnymi gremiami, ile z tego udało się doprowadzić, bądź w najbliższej
perspektywie uda się doprowadzić do przyjazdu do Sanoka inwestorów?
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Radny Pan Janusz Baszka nawiązując do wypowiedzi radnego Maciej Drwięgi stwierdził, że
faktycznie trzeba coś zrobić z parkowaniem pod Urzędem Miasta i jest to olbrzymia prośba
do Burmistrza Miasta. Odnośnie plakatów wyborczych to zgodnie z prawem mogą wisieć do
16 grudnia, a od 17 grudnia Straż Miejska może sprawdzić czyje plakaty wiszą i ukarać
odpowiednio tych kandydatów.
Ponadto radny Pan Janusz Baszak zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta o sprawdzenie
w Urzędzie Miasta, kto przygotowywał członków i Przewodniczących komisji okręgów
wyborczych do pracy w komisja wyborczych. Radny dodał, że członkowie nie znali Kodeksu
Wyborczego, nie znali zasad przepisów i gdyby nie mężowie zaufania w wielu komisjach
bardzo źle by to wyglądało.
Burmistrz Miasta Pan Tadeusz Pióro odniósł się do wypowiedzi i pytań radnych.
Odnośnie plakatów wyborczych to mogą wisieć do 16 grudnia, a z II tury wyborów prawie do
końca grudnia, ale będę się starał przypomnieć Komitetom Wyborczym, że święta są nie po
to, żeby wisiały plakaty, tylko są inne racje świąt, w związku z tym mam nadzieję, że to
w stosunkowo krótkim czasie zostanie usunięte.
Odnośnie parkowania pod Urzędem Miasta to jest to temat, nad którym się pochylam
i w stosunkowo krótkim czasie decyzję w tym zakresie zostaną podjęte.
Na pozostałe wątpliwości i zapytania zostanie udzielona odpowiedź w ciągu 2 tygodni.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Posada Pan Zbigniew Czerwiński zgłosił wniosek, aby
w trakcie sesji, kiedy będzie dyskusja dotyczyła konkretnie danej dzielnicy, Przewodniczący
Zarządów mogli też zawierać głos w dyskusji, oczywiście bez prawa głosowania, gdyż
zazwyczaj znają bardzo dokładnie merytoryczne sprawy oraz zagadnienia w dzielnicy,
i niekiedy ich znajomość tematu jest dużo głębsza.
Radny Pan Janusz Baszak zwracając się do przedmówcy poinformował, że nie widzi żadnych
przeciwwskazań i na wszystkie Komisje Finansowo – Gospodarcze zaprasza
Przewodniczących Zarządów Dzielnic, gdzie ich opinie również zostaną wysłuchane.
Radny dodał, że w 2007 r. był stworzony projekt uchwały, który przeznaczał na każdą
dzielnicę środki, o których miały decydować Rady Dzielnic, ale niestety skończył na
makulaturze.
Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk dodał, że każdy mieszkaniec miasta ma prawo
do udziału w Sesji i Komisjach Rady.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zatorze Pan Franciszek Podulka zwrócił się z prośbą
o przedstawienie rozliczenia środków jakie zostały przeznaczone na inwestycję dot. budowy
kanalizacji deszczowej na ul. Kenara.
Radny Pan Piotr Lewandowski zwracając się do Burmistrza Miasta stwierdził, że ma
nadzieję, iż powoła w szybkim czasie Zastępców, którzy będą uczestniczy w poszczególnych
komisjach, gdyż zaczynają się intensywne prace nad budżetem.
Burmistrz Pan Tadeusz Pióro poinformował, że Wiceburmistrzowie zostaną powołani
najpóźniej do środy i na pewno będą uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach Komisji .
O zabranie głosu poprosił przedstawiciel Ruchu Narodowego Pan Dawid Lewandowski.
Rada Miasta 14 głosami za, wyraziła zgodę na zabranie głosu.
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Pan Dawid Lewandowski poinformował: „Miło jest widzieć wśród Państwa wiele nowych
twarzy, z pewnością można stwierdzić, że ten Urząd został odpowiednio przewietrzony.
Jednak wszyscy Państwo muszą mieć na uwadze, że ten powiew świeżości to zrazem ogromna
odpowiedzialność. Na ostatniej sesji Rady złożyli Państwo swoje ślubowanie – przyrzekliście
sumiennie i rzetelnie wypełniać obowiązki radnego. Chciałbym z tego miejsca powiedzieć
Wam, że będziemy bacznie przyglądać się Waszej pracy. Mamy nadzieję, że praktyki, które
były stosowane w poprzedniej kadencji Rady odejdą do przeszłości i ta obecna kadencja
upłynie pod znakiem szacunku i aprobaty dla antypodycznych poglądów mieszkańców dzięki,
którym zostali Państwo wybrani. Jeśli chodzi o wybory na nowego gospodarza miasta –
trzeba sobie powiedzieć tak – wygrana Pana Tadeusza Pióro stawia przed Sanokiem ogromne
wyzwania i jest to zarazem dobra wiadomość dla naszych mieszkańców, ta zmiana, którą
dokonali przed tygodniem Sanoczanie, stwarza przed nami nowe perspektywy i możliwości.
My podobnie jak nowy gospodarz miasta, zachowujemy swoje przeświadczenie, że Sanok
wymaga daleko idących zmian. Jesteśmy przekonani, że ten stracony czas uda nam się
nadrobić, jeśli naszym wspólnym celem będzie działanie na rzecz dobra wspólnego, a nie dla
partykularnych interesów swoich, czy Prezesów miejskich spółek, ale właśnie w interesie
mieszkańców. Ufamy, że te kolejne lata, które przed nami, a nie za nami, przepracujemy
rzeczowo, uczciwie i merytorycznie bez antagonizmów i wzajemnych waśni 2x mocnej i 2x
razy szybciej, bo tego wymaga dzisiaj od nas sytuacja miasta”.
Ad. 13.
Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk zamknął II sesję Rady Miasta Sanoka.
Protokołowała :

Sekretarz Sesji :

Przewodniczący
Rady Miasta:

Joanna Szylak

Roman Babiak

Zbigniew Daszyk
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