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PRoToKoŁ

XXXIV

NRxxxlv/2012

zwyczajnej Sesji Rady Miasta Sanoka
VI kadencji, która odbyła się w dniu 18.12.20t2 r. od godz. 9@
do godz. 12@ w Sali Herbowej tut. Urzędu Miasta
pod przewodnictwem Pana Jana Oklejewicza
Przewodniczącego Rady Miasta
oraz Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Pana Tomasza Dańczyszyna i Pana Wojciecha Wydrzyńskiego.
z

Na ogolną liczbę 21 Radnych w XXXIY zwyczajnej Sesji Rady Miasta Sanoka VI kadencji
udział wzięło wg listy obecności20 Radnych.

1.

Babiak Roman

2, Bętkowski Ryszard
3. Biega Jan
4, Bluj Maciej
5. Chrobak Andrzej
6. ChytłaMariusz
7, Dańczyszyn Tomasz
8. Daszyk Zbigniew
9. Drwięga Kazimięrz

Maciej
1 1. Krynicki Jozef
12. Lewandowski Piotr
13. Lisowska Teresa
14. Najsarek Robert
15. Oberc Maria
16. OklejewtczJan
17. Pruchnicki Wojciech
18, Ryniak Adam
19. Tymoczko Henryka
20 . W y drzyński Woj ciech
10. Drwięga

Nieobecny Radny (usprawiedliwiony):
I.Woźniczak Łukasz
Przewodnic zący Zarządów Dzielnic obecni na
VI kadencji.

1. Czerwiński Zbigniew

2.
3.
4.
5.
6,

].

OtyszczynStanisław
Osękowski Marian
Piegdoń Wojciech
Podulka Franciszek
Py.tlowany Edward
Szul Krzysztof

XXXIV

zvłyczajnej Sesji Rady Miasta Sanoka

- Rada

- Rada
- Rada
- Rada

- Rada
- Rada
- Rada

Dzielnicy
Dzielnicy
Dzielnicy
Dzielnicy
Dzielnicy
Dzielnicy
Dzielnicy

Posada

Błonie
Wójtowstwo
Olchowce
Zatorze
Dąbrówka
Środmieście

Ponadto w XXXIV zwyczajnej Sesji Rady Miasta Sanoka udział wzięli: Burmistrz Pan dr
Wojciech Blecharczyk, Zastępca Burmistrza Pan Zięmowit Borowczak, Zastępca Burmistrza
Pan Marian Kurasz, Skarbnik Miasta Pan Kazimieru Kot, Sekretarz Miasta Pan Waldemar
Och, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska tZarządzania
Kryzysowego Pan Jacek Gomułka, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Pani Jadwiga Warchoł.

Ad. 1.
otwarcie sesii.
Prowadzący posiedzenie Pan Jan Oklejewicz - otworzył XXXIV zwyczajną Sesję Rady
Miasta Sanoka. Powitał On Wysoką Radę, Burmistrza, Zastępcow Burmistrza, Skarbnika
Miasta, Sekretarza Miasta, przedstawicieli Rad Dzielnic, przedstawicieli prasy oraz
wszystkich obecnych na Sesji Rady Miasta.

Ad.2.
powołanie sekretarza

ses

ii.

Prowadzący posiedzenie Pan Jan Oklejewicz powołał Sekretarza Sesji, którym została Radna
Pan Henryka Tymoczko.

Na podstawie listy obecnościstwierdził, że na sali obrad jest odpowiednia ilośćRadnych
do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.3.

zapoznanie Radv z porzadkiem obrad.
Prowadzący posiedzenie Pan Jan Oklejewicz poinformował, że program Sesji został Radnym
dostarczony.
porzadek obrad;

1.

Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacj a Przewodni czącęgo o złożonych interpelacj ach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalnościmiędzy z sesjami,
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalnościmiędzy sesjami.
1. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budzetowej

na rok
2012, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9, Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej
sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w spfawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013, z ewentualnym
podjęciem uchwały w tej sprawie.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzęnia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok
2013,
12. Podjęcie uchwały w sprawie rczpŃrzenia skargi na dzińalnośćBurmistrza Miasta
Sanoka

13. Interpelacje.
14. Wolne wnioski izapytanta.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Nie było uwag i zastrzężęń do porządku obrad.

Ad.4.

Informacia przewodniczacego o złożonychinterpelaciach.
Prowadzący posiedzenie Pan Jan Oklejewicz poinformował,
wpłynęłażadna interpelacj a.

żę do chwili obecnej

nie

Ad.5.

sprawozdanie komisii z działalnościmiedzv sesiami.

Komisja Finansowo - Gospodarcza - spotkała sięraz pomiędzy sesjami. Na posiedzeniu
zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał, które są zawarte w programie dzisiejszej
sesji oraz projektem budzetu na rok 2013.

Komisja Infrastruktury Miejskiej - w okresie między sesjami odbyła dwa posiedzenia. Na
pierwszym posiedzeniu opiniowała projekt budzetu na rok 2013 oraz wypracowała szęręg
wniosków inwestycyjnych, które zostały przekazane do Komisji Finansowo - Gospodarczej,
Na drugim posiedzeniu, wspólnym z Komisją Finansowo - Gospodarczą opiniowała projekt
uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystościi porządku na terenie Gminy Miasta
Sanoka.

Komisja OświaĘ,Kultury, Sportu

i Turystki - w

okresie między sesjami spotkała się
dwukrotnie. Na obydwóch posiedzeniach analizowała projekt budZetu na rok 2013 oraz

zo stały wypracowane wnio ski.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej w okresie między sesjami odbyła dwa
posiedzenie. Na jednym posiedzeniu zaopiniowany zostń projekt uchwały będący
w porządku obrad sesji, na drugim analizowany był projekt budzetu na rok 2013.

Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego - obradowała dwa razy pomiędzy
sesjami. Na jednym posiedzeniu zaopiniowany zostń projekt uchwały będący w porządku
obrad sesji, na drugim analizowany był projekt budzetu na rok 2013.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie

z

działalnościKomisji

Rewizyjnej za roku 2012.
Komisja Rewizyjna w 20Iż roku pracowała w oparciu o przyjęty przez Radę Miasta plan
pracy, który obejmował nizej wymienione zagadnienia:
1. Analtza aktualnej sytuacji prawnej nieruchomości przy ul. Mickiewicza (dawne
lodowisko)
2. Anallzawykonania budzętu zaZ}II r,
3. Analtza wykonania budżetu zalpółroczę 2012 r,
4. Kontrolę realtzacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Zielony Rynek".
5. Kontrolę z wpływów z t Ą. podatku od nieruchomości od osób prawnych
t ftzycznych oraz umorzeń w 201 1 r. i w I połtoczy 2012 r,

6.

Uczestnictwo członków Komisji
organizowany ch przez U rząd Miasta.

Rewizyjnej

w wybranych

przetargach

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 14.03 .2012 r. zapoznała się z aktualną sy.tuacją
Prawną nieruchomości położonejw Sanoku przy ul. Mickiewicza (dawne lodowisko).
W związku z tym, ze sprawy sądowe sporne między Urzędem Miasta a Towarzystwem
Gimnastycznym,,Sokół" nie zostały zakończone, ostateczne zamknięcie analtzy przełożono.
Do chwili obecnej Sąd Apelacyjny nie rozstrzygnfl sprawy. Na wniosek Komisji Rewizyjnej
w tym temacie zostŃa zmieniona wysokośćczynszu dzierżawnęgo za parking na starym
lodowisku.

Komisja dokonała analizy wykonania budzetu za 20II r, oraz przeprowadziła procedurę
wniosków o udzielnie absolutorium dla BurmistrzaMiasta,
Poza planem pracy do Komisji skierowane zostały dwie skargi mieszkańców miasta. Jedna,
zdantem skarzącego, dotyczyła niewłaściwegoadministrowania cmentarzem komunalnym, Po
uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień i zbadaniu sprawy, Komisja nie potwierdziła zatzutow
stawianych w skardze. Udzielono skarzącemu pisemnej odpowiedzi.
Druga skarga dotyczyła bezczynności Burmistrza Miasta w wydaniu decyzji w sprawie
pomocy społecznej. Po zapoznaniu się ze splawą oraz wysłuchaniu szczegółov,ych wyjaśnień
pracownika Miejskiego OśrodkaPomocy Społecznej w Sanoku, Komisja nie stwierdziła
naruszenia ustawowych terminów dot. wydania decyzja w sprawie pomocy społecznej.

Zgodnie z przyjętym planem pracy człoŃowie Komisji Rewizyjnej uczestniczyli takzę
wkilku wybranych przetatgach organizowanychprzez|Jrząd Miasta, m.in. sprzedaży placu
obok hotelu ptzy ul. Jagiellońskiej, dzierżav,ry boksów na Zielony Rynku i innych.

z

wykonania analizy budzetu za I połrocze zostały przekazane
Burmistrzowi Miasta. Komisja zapoznała się z odpowiedziami na wniosku na posiedzeniu

Wnioski wnikające

w dniu 28.II.20I2 r, Szczegółowe odpowiedzi są do wglądu w Biurze Rady.

W dniach 11 wrześniado 3I październik Komisja przeprowadziłakontrolę dot. rea|izacji
zadanta inwestycyjnego pn. ,,Zielony Rynek". Protokoł pokontrolny wraz z sprawozdaniem
został przekazany do Burmistrza Miasta otaz Przęwodniczącego Rady zgodnie z zapisami
Statutu Miasta. Komisja zapoznała się w tym temacie z odpowiedziami na posiedzeniu w dniu

28.IL20I2

t.

Odnośniepunktu planu pracy dot, kontroli wpływu z tytułu podatków od nieruchomości od
osób prawnych i fizycznych oraz umorzeń w 20II r. oraz za I półrocze ż0I2 r. Komisja
zwróclła się z prośbąo wydłużenie tego terminu do końca grudnia br.

Ogółem

w roku

2012 Komisja odbyła 12 posiedzeń, dokonała dwóch kontroli oraz

rozpatrzyła dwie skargi mieszkańców.

Każdoruzowo na prośbę Komisji w jej pracach uczestniczyli merfioryczni pracownicy
Urzędu Miasta lub innych jednostek podległych Burmistrzowi Miasta Sanoka.
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Ad.6.

sprawozdanie Burmistrza z działalnościmiedzv sesiami.

W

okresie sprawozdawczym Burmistrz wydał 8 zarządzeń (sprawozdanię

zarządzeń stanowi załącznik do protokołu).

z

wydanych

5 GRUDNIA - Przebywałem na Kongresie Związku Miast Polskich, ktory poświęcony był
roli samorządów polskich w polityce zagranicznej państwa. Nasze miasto, jako członęk ZMP
prowadzi wieloletnią współpracę z kilkoma partnerami w oparciu o porozumienia i umowy
partnerskie, Każda z tych form partnęrstwa ptzez cały okres dawała wymierne efekty. Jak
sugeruje Ministęrstwo Spraw Zagranicznych każde z partnerstw winno zawierać elementy
kreowania polityki zagtanicznej państwa jako strategii. Pragnę zaznaczyć, że przez cały okres
wzajemnych relacji partnerskich nigdy nie wprowadzaliśmy elementów vłykracząącychpoza
te ramy i choć, tylko i v,,yłącznie, ze względow finansowych, najczęściej dotyczących obu
stron, współpraca ta osłabła,jednak kontakt cały czas jest podtrzymywany i na pewno
w zgodzie zwyĄycznymi polityki zagranicznej państwa.

7 GRUDNIA * W tym dniu odbywały się uroczystości Dnia Górnika, podczas ktorych
obecna była ptezes PGNiG oraz nowy zarząd sanockiego oddziału. W moim wystąpieniu

skierowanym do sanockich górników i gości,po złożenilżyczeń ode mnie i Rady Miasta, nie
omieszkałem przedstawió swojego zdania na temat, niestety podjętej już decyzj| w sprawie
odstąpienia od realizacji inwestycji Centrum Logistycznego, które miało stanąć na terenie
w okolicach Ronda Beksińskiego, Wydatkowane środki na projekt techniczny stały się
bezprzedmiotowe, a powyższa dzińka jest dzielona i zostanie sprzedana przęz firmę. Jak
sprecyzowała to Pani Prezes, takie są teraz prioryĄety spółki skarbu państwa i nie będą
zmienione.

11 GRUDNIA - Podczas uroczystej gali konkursu ,,Złota Setka Gmin Podkarpacia" oraz
,,Złota Dziesiątka Gmin" odebrałem nagrodę dla Miasta Sanoka, ktore zostało zwycięzcą
,,Złotej Dziesiątki Gmin" w kategorii Skuteczny Beneficjent Środków Unijnych. RaŃing
został zotganlzowany wspolnie przez redakcję Gazety Codziennej Nowiny i Wyższą Szkołę
Zarządzania w Rzęszowie i opracowany za 2011 r. Pragnę Państwa Radnych poinformować,
ze Miasto znalazło się również wśród gmin ,,Złotej Dziesiątki" w kategoriach: Turystyczna
Gmina Podkarpacia oIaz Inwestor Roku. Natomiast w ogólnym rankingu najlepszych gmin
naszego wojewodztwa, tzw, ,,Złotej Setce Gmin Podkarpacia" zajęło 19 pozycję na 160
ocenianych gmin.

12 GRUDNIA Wziąłem udziń w konferencji zorganizowanej przez Podkarpacką
Regionalną Organizację Turystyczną. Stała się ona okazjądo odebrania Certyfikatu Polskiego
Systemu Informacji Turystycznej. Został onptzyznany po raz kolejny sanockiemu Centrum
Informacji Turystycznej przez Krajową Komisję Certyfikacyjną przy Polskiej Organizacii
Turystycznej. Nasz placówka otrzymała aż 3 gwiazdki na czterostopniowej skali. Warto
dodać, że aby przejśćpomyślnieproces certyfikacji trzeba sprostać określonym kryteriom.
Komisja oceniała, m,in. lokalizację CIT, jego dostępność,wyposażenie, standard
świadczonych usług i obsługi ruchu turystycznego, także obcojęzycznego. Sanocki Centrum

Informacji Turystycznej corocznie przechodzi aud5t certyfikujący i utrzymuje się od lat
w ścisłejczoŁowcę najlepiej zotganizowanych Centrach Informacji Turystycznej.

Burmistrz poinformował rownięż, że od początku stycznia będzie przebywać w mieście
sanoku ekipa z Bawarli realizująca duzy projekt filmowy, kręcone będzie miasto Sanok,
Rynek Galicyjski, Skansen i jest to kolejny fajny element promocyjny.
Ad.7.

Skarbnik Pan Kazimierz Kot wprowadzając autopoprawkę poinformował, że w wersji
Pierwotnej Uchwała budzetowa po stronie dochodów wynosiła IOe .ZSg.oo0 zł., natomiast pt
zmianie będzie wynosiła 110.780.000 zł. Podobnie jest po stronie wydatków, ktore będą
mtałY w'lJŻszYch wzrost o kwotę wprowadzonej sumy wolnych środków. Przyrost budzetu na
Przestrzeni roku o 3,7%o oddaje skalę problemów finansów publicznych. W poprzednich
latach na Ptzestrzeni zmiany budzetu wynosiły nawet po kilkanaście procent, w tym roku
jednak 71 zmian zaowocowało zaledwie 4 mln. zł, ibyły to w więkrrbś.i
środki Ź.rąrun"
zrealtzacjąProjektów unijnych bądź wprowadzaniem wyniku rokupoprzedniego. Nie było

ponadplanolyych dochodów.
PrzYstęPując do omówienie projektu uchwały poinformował, że Radni otrzymali wersję
skorygowaną Po autopoprawce projektu tej zmiany. Wynika to ztego, że jużpo przedłozeniu
Projektu uchwały Wydział Edukacji przystryił z wnioskiem zwięksŹenia budŹefu o 7.0OO zł.,
bYła to kwota darowizny otrzymana od sanockich instl.tucj i z przeznaczeniem na imprezy
kulturalne.
W sumie po autopoprawce zmiana budźetu powoduje zwiększenie dochodów budżetowych
o kwotę 1.385.875 zł,naco składająsię:

- Projekt w Dziale Przeciwdziałanie Alkoholizmowi realizowany w całościze

środków
PomocowYch Pn. ,,Moje zmiany moim sukcesem", zwiększenie następuje tutaj o kwotę
186.765 zł.
- W Dziale Edukacja następuje zwiększenie środków pomoco!\ych o kwotę 8.297 zł.,
Projektu Pn. ,,Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III" w całości
ręaltzowany ze środków unijnych
- Subwencja oświatowa rośnie o kwotę 452.313 zł.
- Następuje wzrost dochodów na przedszkola o 650.000 zł., sąto dotacje od gmin ościennych
za vczęszczanie dzieci do sanockich przedszko li,
- W złobkach zwiększa się dochody o kwotę 61.000 zł, , sąto wpłyvrry z opłat za opiekę nad
dzięćmi.
WYdatki budżetowe rosną o kwotę 2.197.34I zł, różnica w stosuŃu do dochodów wynosi
81I.466 zł. i kwota ta stanowi sumę wolny środków zarck201I r.
W Dziale LeŚnictwo zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.630 zł., sąto środkiw całości
pochodzące z wolnych środków.
W Dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę, zwiększa się
dopłaty do wody o kwotę 48.800 zł.
Dział Obsługa długu publicznego - na odsetkach od kredytu zwiększa się plan wydatków
o kwotę 250.000 zł.
Dział OŚwiata i wychowanie - wydatki rosną z dochodów o kwotę I.030,643 zł., ktorą
Przeznacza się na szkoły podstawowe (wynagrodzenia i pochodne) 504.463 zł., oddziały
Przedszkolne (wynagrodzeniai pochodne) 3.100 zł.,przedszkola (wynagrodzeniai pochodne)
254.530 Zł., gimnaĄa (wynagrodzęnia i pochodne) 183,770 zł., stołówki szkolne
(wynagrodzęnia ipochodne) 84,7 80 zł.
Dział Ochrona Zdrowia - zwiększa się środkio kwotę 222.465 zł., która pochodzi z projektu
,,Moje zmiany moim sukcesem" oraz wystąpiły na koncie tego działania wolne środki
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w kwocie 35.700 zł. W sumię wydatki na ochronę zdrowia, przectwdziałanie alkoholizmowi
rosną o kwotę 222,465 zł.
Dział Edukacyjna opieka wychowawcza-wydatki rosnąz dochodów o kwotę 208.478,25 zł.,
ktorą przeznacza się na świetlice szkolne (wynagrodzenia i pochodne) 11,980 zł, pomoc
materialna dla uczniow tzw. wyprawki 15.190 zł., pozostała działalnośc(zwiększenie
środków wolnych) 47.0II,25 zł,
Dział Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan o kwotę 408,325 zł,
pochodzącąw całościzpuli wolnych środków zarok20II, którą pIzeznaaza się na dopłaty
do ścieków 99.200 zł, utrzymanię zięlęni II2.939 zł., oświetlenie ulic, placów i dróg
196.186 zł.
Dokonuj e się następuj ących przeniesień budzetowych:
- Pomoc społeczna zmniejsza się kwotę 10.500 zł. przenosi się w tym samym dzialę w ramach
rozdziału rodziny zastępczej i ośrodekpomocy społecznej.
- Żłobhi zmniejsza się kwotę 167,560 zł. z przeznaczeniem na przedszkola (wynagrodzenia
i pochodne)
- Gospodarka komunalna, oczyszczanię miasta zmniejsza się 500 zł., a zwiększa się wydatki
inwestycyjne 500 zł. jako wkład do nowo powstałej spółki ogzyszczania miasta.

W kolejnych paragrafach uchwały znajdują się zapisy porządkowe, czylt wpis o zwiększeniu
przychodów o kwotę wolnych środków 8II.466,25 zł. i deficyt osiąga sumę 5.710.054,25 zł.
Zapisy związane z korektami w planach przychodów i rozchodów oraz wpis wyłączonym §
Gospodarki komunalnej, gdzie są wyodrębnione środkiz ochrony środowiska.
Skarbnik omówił równiez projekt uchwały dot, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Poinformował, że zmiany w WPF są pochodnymi zmtan w uchwale budzetowej
i wprowadzają korekty pozycji w załączniki nr 1 wynikłe z tej uchwały i zarządzeń
Burmistrza, W rezultacie występują zwiększenia dochodów ogółem, bieżących, majątkowych
i podobnie w wydatkach, oraz wynik budzetu który jest skorygowany po wprowadzeniu
wolnych środkow. Nie ma zmian w najistotniejszym załącznlku, czyli przedsięwzięcia, są to
zmiany rachunkowe wynikłe ze zmiany w uchwale budzetowej.

Komisja Finansowo Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej
uchwały.

Prowadzący posiedzenie Pan Jan Oklejewicz otwotzył dyskusję w tym punkcie.

Radny Pan Andrzej Chrobak zvnrócił się z pltaniem, czy programy dot. przeciwdzińania
alkoholizmowi są weryfikowane i ptzynoszą efekty?
Zastępca Burmistrza Pan Marian Kurasz odpowiedział, że wszystkie te programy są 100%
ltnansowane z kapitału ludzkiego i nie ma wkładu własnego Gminy Miasta Sanoka.
Oczywiście efekty są bo ten program nie dot. Ęlko tych, którzy naużywają alkoholu, ale
cńych rodzin, które uzyskuj ą porady , znajdĄąpracę, zawody ,

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, w związku z czym prowadzący posiedzenie Pan
Jan Oklejewicz zamkn$ dyskusje w tym punkcie i przystąpił do odczytania projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały budzetowej na rok ż012.
Do odczytanej uchwały Radni nie wnosili uwag i zastrzeżeh.

Za przyjęciem uchwały Nr XXXIY|297|I2 głosowało18 Radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Uchwała zostala podj ęta.
Ad.8.
Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany wieloletniei prognozv
Finansowei Miasta sanoka" z ewentualnvm podieciem uchwałv w tei sprawie.
Projekt uchwały został omówiony w pkt. 7 porządku obrad.

Komisja Finansowo Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej
uchwały.
Prowadzący posiedzenie Pan Jan Oklejewicz otworzył dyskusję w tym punkcie.

Radny Pan Wojciech Pruchnicki zwrócił się

z

pytaniem dot. wskaźnika maksymalnej
dopuszczalnej spłaty, który w projekcie uchwały od roku 2013 jest niezgodny ze wskaźnikiem
ustawowym, jakie sątego konsekwencje dla Gminy Miasta Sanoka?

Skarbnik Pan Kazimierz Kot odpowiedział, że ten wskaźnik określaart. 243 ustawy
o finansach publicznych, normalnie wchodzi on w roku 2014, ale wynika z ttzech
poprzednich lat, czyli rok 2014 wynika z vłyliczenia średniejlat 2013, 2012, 2011. TakZe
przy kolejnych uchwałach budzetowych i zmlanach w uchwale budzetowej organ nadzoru
opiniuje jak trzy wcześniejszęIata rzutują na kształtowanie się wskaźnika w roku 2014.
w roku aktualnym wskaznik ten nie spełnia wymogów, ale istotny jest wskaźnik roku 2014,
w którym ta relacja jest właściwa.

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, w związku z czym prowadzący posiedzenie Pan
Jan Oklejewicz zamknS dyskusje w tym punkcie i przystąpił do odczytania projektu uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka.

Do odczytanej uchwały Radni nie wnosili uwag i zastrzeżeń.

Za przyjęciem uchwały Nr XXXIYl298ll2 głosowało 17 Radnych, głosów przeciwnych nie
było, 1 Radny wstrzymał się od głosu.

Uchwała zostala

p

odj ęta.

Ad.9.
Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie Regulaminu utrzymania czvstości
i porzadku na terenie Gminv Miasta sanoka" z ewentualnvm podieciem uchwały w tei
sprawie.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Srodowiska i Porządku Publicznego
Pan Jacek Gomułka w imieniu Burmistrza Miasta przedłożyłprojekt Uchwały Rady Miasta
Sanoka w sprawie Regulaminu utrzymania czystościi porządku na terenie Gminy Miasta
Sanoka,

Poinformował, że uchwalona 1-go lipca 2011 roku ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wymusiła na gminie

wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Opiera się on głownie
na tym, że gmtna przejmuje obowiązki od mieszkańców i staje się odpowiędzialna za odpady
powstałe na jej terenie.
Zgodnie z ustawą z dniem 1-go lipca 2013 roku gminy muszą wprowadzić nowy system
w życie, a co za tym idzie do końca 2012 r. winny uchwalić szereg uchwał, mianowicie:
- w sprawie terminu, częstotliwościi trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
- w sprawle szczegołowego sposobu i zakresu świadczeniausług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości i zagospodarowania tych odpadow
w zamian za uiszczonąprzęz właścicielinieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
- w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalęnia wysokości tej opłaty,
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wszystkie w/w uchwaŁy zostały uchwalone ptzęz Radę Miasta Sanoka i tym samym termin
ptzęz naszągminę został zachowany .
Dodatkowo, Rada Miasta podjęła uchwałę o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkująmieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Ostatnia z tlchwał, która winna zostać uchwalona przęz radę gminy do końca tego roku to
właśnieprzedłożona uchwała w sprawie nowego regulaminu uttzymania czystości i porządku
na tęręnie gminy.
Dodał, żę zgodnie z ustawą utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do
obowiązkolvych zadai własnych gminy. Gminy zapewniają czystośći porządek na swoim
terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymanta.
Art, 4 cltowanej ustawy wymusza na gminie uchwalenie po zasięgnięciu wcześniejopinii
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego regulaminu utrzymania czystości
i porządku na swoim terenie, który to regulamin stanowi akt prawa miejscowego.
Przedmiotowy Regulamin w myślustawy określaszczegółowe zasady utrzymanta czystości
i porządku na terenie gminy.
Przedłożony Radzie Miasta regulamin decyzjąz dnia 28 listopada2012 t. został pozytyvnie
zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Sanoku i zgodnie
z ustawą zav,ńeta:

czystości i porządku

na swoim

terenie; mianowicie zobowiązląe właścicieli
nieruchomości do wyposazenia się w pojemniki słuzące do zbierania odpadow
komunalnych i ich utrzymania, gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach
bezodpływowych, selektywnego zbierunia t przekazywania odpadów komunalnych,
uprzątnięcia błota śniegu i lodu oTaz innych zanieczyszczeń z chodników
bezpośrednio przyległych do granicy nieruchomości a także określagdzie można myc
i naprawiać pojazdy samochodowe,

odpadów komunalnych, a takżę częstotliwośći sposób pozbywania się tych odpadów
z terenu nieruchomości,
odpadami,
ochronę przed zagrożeniem lub uciązliwościądla ludzi oraz przed zanieczyszczanięm
terenów ptzęznaczonych do wspólnego uzytku,

zawiena równiez wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolnej i

llryznacza obszary podlegające obowiąkowej deratyzacji

przeprowadzenia.

i terminy

jej

Naczelnik zaznaczył, że częśó zapisów w regulaminie zawiera treśćwcześniej uchwalonych
uchwał.
Na koniec zgłosiłautopoprawkę do uchwały, która wynikła z ctryłej konsultacji z prawnikami
w urzędzie wojewódzkim.
Nowa poprawiona treśćuchwały została dostarczona radnym przedrozpoczęciem sesji.
Przedmiotowazmiana polega na wykreśleniu z § 1 tak zwanego słowniczka poza pojęciem
wojewodzkiego planu gospodarki odpadami. Podyktowane jest to tym, iz w uchwałach nie
powinno się powielać zapisów ustawowych.
Ponadto został wykreślony ust. 3 w § 9, który mowił kto ponosi koszty ptzeptowadzenia
deratyzacji. To z kolei podyktowane jest tym, ze w regulaminie mają być wyłącznie zapisy
vnryznaczające obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy j.j
przeprowadzenie, a ten zapis ustawowy nic nie mówi o kosztach przeprowadzenia deratyzacjt
i kto winien je ponosić. O tym mowią inne przepisy.
Przedkd,adąąc projekt uchwały Rady Miasta Sanoka poprosił o jej uchwalenie.

Komisja Finansowo Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej
uchwały. W trakcie obrad Komisja wypracowała wniosek wprowadzaj ący zmtany do
Rozdzińu 6 - Obowiązki osób utrzynujący zwteruęta domowe.
Komisja Infrastruktury Miejskiej pozy.tywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały,
zuwzględnieniem wniosku wprowadzającego zmiany do Rozdziału 6.

Komisja Ochrony Środowiska
przedmiotowej uchwały.

i

Porządku Publicznego pozltywnie zaopiniowała projekt

Prowadzący posiedzenie Pan Jan Oklejewicz otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radna Pani Henryka odnosząc się do § 2 pkt. 4 projektu uchwały zv,róc|Ła się z pltaniem jak
będzie egzekwowane uprzątnięcie błota, śniegu,lodu oIaz innych zanieczyszczeń
z chodników ptzez właścicieliposesji przylegĄących do granicy z chodnikami?
Odniosła się równiez do kwestii dot. ścinaniagał,ęzi, wysuszonych traw zwracając się
zpytartiem, czy i kiedy będzie możnaje spalać na prywatnych posesjach, w domkach
.jednorodzinnych?

Radny Pan Andrzej Chrobak poinformowŃ, że program norwęski do ktorego przystąpiła
Gmina Miasta Sanoka, a ktory miał edukować społeczęństwo Sanoka w kwestii zbiórki
odpadów selektywnych okazał, się nie do końca efektywny. Nawet jeżeli mieszkańcy
dokonują selektywnej zbiórki odpadów to jednak spółdzielnie nie do końca wywiązują się ze
swoich obowiązków dostarczenia odpowiedniej ilościpojemnikow na te odpady. Pojemników
jest za mało i nie do końca mieszkańcy wiedząco w tych pojemników powinno się znaleźć.
Gminę Miasta Sanoka częka sporo ptacy, żeby mieszkańcy nie płacili v,ryższej kwoty,
zwłaszczajeślichodzi o budynki wielorodzinne, duzą rolę powinny tutaj odegrać spółdzielnie
mieszkaniowe wTaz ze swoim zarządami i niezbędne jest odpowiednie oznakowanie
pojemników igloo.
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Radny Pan Zbigniew Daszyk stwierdził, że ma wątpliwości co do zbiórki odpadow
nieruchomości nięzamięszkałych, gdzie odpłatnie dostarczane są zużyte baterie
i akumulatory, Wiadomo, że nieruchomością niezabudowaną są np. szkoły i do tej pory
prowadziły akcje zbiórki baterii, a w tej chwili gdy szkoła się zdecyduje dalej taką akcję
prowadzić to niestety będzie musiała odpłatnie odnieśćte baterie do punktu. W związku
z czym, czy nie można by było ten zapis dot, zużytych baterii i akumulatorów, zmienić na
nieodpłatne dostarczanie. Stwierdził również, że społdzielnie mają duze wątpliwości czy
zgłosic segregację, ze względu na częstotliwość odbioru szkła raz na miesiąc, która jest za
mńa, ponadto spółdzielnie muszą dokupić pojemniki, mają obowiązek ich mycia,
dezynfekowania, opłaty za dzierżawę terenu pod składowanie. W przypadku gdyby Gmina
Miasta Sanoka nie dogadała się ze spółdzielniami odnośnie segregacji śmieci,wówczas puŃt
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, że do 3I.12.2013 r. ma zostać wysortowane
50% jest bardzo wątpliwy.
Rada Miast a wyraziła zgo dę o zabr anie głosu przez mie szkańca m.

S

anoka.

Pan Stanisław Roman przedstawił protest przeciwko podwyżce cen za odbior odpadów
komunalnych oraz uwagi do Regulaminu, które złożyłrówniez pisemnie do Rady Miasta
(pismo zawierając protest oraz vwagi stanowi zŃ,ącznlk do protokołu). Dodał, że po

przekazaniu pisma do Rady Miasta dowiedział się, ze na ostatniej Sesji Rady było zapytanie,
dlaczego podv,ryższa się opłatę w przyszłym roku od stycznia do częrwca, prawdopodobnie
odpowiedź Prezesa SPGK była taka, że z powodu wzrostu opłaty środowiskowej, więc
postanowił sprawdzić. Opłata środowiskowa w roku przyszłym wynosić będzie II5,4I zł,,
wbiezącym roku wynosi 110,65 zł., różnica wynosi 4,76 zł., co daje na I20 1pojemnik
odpadów kwotę 14 gr., natomiast podwyzka wynosi I,53 zł, a więc o I2oń, w związku ztym
ta podwyżka dalej jest nie uzasadniona. W naszyn kraju już dwukrotnie rząd odwoływał
podwyzki, dlatego zaapelował do BurmistrzaMiasta, zeby równieżw 42 rocznicę anulowania
podwyzki grudniowej z 1970 r. doprowadził do anulowania tej podwyzki, gdyż ekonomicznie
jest ona nie uzasadniona, a obcięa tylko mieszkańców miasta Sanoka.

Zastępca Burmistrza Pan Ziemowit Borowczak poinformował, żę zę względu na to, tż
złożonośópostulatów Pana Stanisława Romana jest zbyt duzo, więc odpowiedz zostanie
udzielona na piśmie.Dodał, ze powinno się starać bardzo wnikliwie analizowac pewne
sprawy, a nie pobieżtie, bo z pobieżnej analizy mogą wynikać takie a nie inne później
wyliczenia, Jest to bardzo istotne, żeby miec pełen dostęp do wszelkich źrodełi te koszty

liczyó profesjonalnie,

a nie fla

zasadzię tylko pewnych domniemań, przypuszczei

i stwierdzania faktu jakoby cośnie miało ekonomicznego uzasadnienia czy było działanię
antyspołecznym, są to bardzo daleko idące oskarżenia, a tak naprawdę nie są poparte żadnym
racj onalnym wyliczeniem ko sztów.
Odniósł się również do pytań Radnych. W kwestii odśniezania nic się nie zmtenia,
mieszkańcy nadal będąmieli obowiązek odśniezania chodników, które mająprzed domami,
W sprawie spalania gałęzi i suchych traw, to zmiana ustawa o utrzymaniu porządku
i czystości spowodowała to, że zmniejszył się katalog zadań gminnych, i to Straz Pożarna
będzie właściwado tego, żeby karaó za ogniska, bo de facto na otwartych przestrzeniach
ognisk palić nie wolno. Jeślichodzi o edukację, to jest to duzy problem, ale oczywiście
segregacja będzie musiała się wiązać z działaniami edukacyjnym. Przy wprowadzaniu
systemu segregacji w Gminie Miasta Sanoka był cała akcja informacyjna, wydano księeczki,
broszury, co w jakim pojemniki powinno się znajdować, Dzisiaj większośćadministratorów
na osiedlach wielorodzinrtych również informuje mieszkańców jakie odpady do segregacji
powinny się znaleźó w jakim pojemniku, a co się nie powinno znalęźć.Każdy administrator

11

ma takie broszury do wywies zeniai są one wywieszane. Oprócz tego na Pojemnikach równiez
powinny być infórmacje co na\eży wrzucać, a czego nie. Akcja informacyjna będzie cała czas

pro-adzo.ra, zwłaszcŹa jeśIichodzi o budyŃi wielorodzinne. Odnośnieosiągnięcia 50%
wskaźnika segregacji to iakie założenia są przyjęte w Wojewodzkim Planie GosPodarowania
odpadami i jesi to karkołomny wskaźnik, który będzie cięzko osiągnąĆ, chociaż Gmina
Miasta Sanoka ma niedaleko do jego osiągnięcia.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
pan Jacek Gomułka odniosł się do kwestii dot. zuż;Ąych baterii i akumulatorów. Gmina
Miasta Sanoka będzie organizatótęm zbiorki zużytych baterii w szkołach,bądŹ ewentualnie
sami bezpośrednio mieszkańcy i mieszkaniec czy gmina oddaje do GPZO za darmo.
Radny pan Maciej Drwięga stwierdził, że oczekiwałby odpowlędzi na sesji na postulatY Pana
Stanisława Romana, tym-bardziej ze pismo trafiło do Burmisttza wczęŚniej i mogł się z tYm
zapoznaó,ponieważ Radny trakĘe to jako głos w dyskusji anie zapyĄanie. Postulaty i uwagi
zostały przedstawione publicznie, a odpowiedzieć będzie niejako prywatna.

przewodniczący Rady Pan Jan Oklejewicz zwrócił się do Zastępy Burmistrza, abY Rada
'zapoznać
się z odpowiedzią na sugestie za'wartę w PiŚmie Pana Stanisława
Miasta mogła
Romana.
Następnie odczytał wniosek Komisji Finansowo - Gospodarczej wprowadzającY nastęPujące
,^iiiy do RoŹdziału VI obowiąŹki osób utrzymujących zwierzęta domowe, Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka:

§7

1. osoby utrzymując e zwierzęta mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach
publicznych w taki'sposób, a6y niepowodowały one zagrożenia dla bezPieczeństwa ludzi
oraz innych zwterząt,
2. Osoba utrzymująca psa, wyprowadzając go poza teren własnej posesji, a w przypadku
nieruchomości w kiórej znajdujó się więcej niż jeden lokal, takżę na nieruchomoŚĆ wsPolną
ma obowiązek prowadzęnia psa na smyczy, a psa na|eżącego do ras uznanych za aglesywne
lub mieszańca tych ras, prowadzeniatakżę w kagańcu,
jej mieszańca jest
3. Zwolnienię zę smlczy psa rasy innej niż uznanej za aglęsywną lub
dopuszczone pod warunkiem, ze pies mazńożony kaganiec,
i Psow
4. bbowiązkiokreślone w ust. i i Z ni" dotycząoznakowanych psów przewodników
ŻYcia,
miesiąca
asystujących osob niepełnosprawnych, atakżę szczeniątw wieku do szóstego
jeżeliopiekun psa posiada dokument potwierdzający wiek tego psa,
s. opi"tu1 psa iinnych zwierząt domowych jest zobowiązany do posiadania PrzY sobie
zestawu ,u.riturrr.go ło .rr.r*urria odchodów otaz bęzzwłocznego usuwania nieczYstoŚci
pozostawionych prr", zwieruęta na terenach ogolniedostępnych, w szczegÓlnoŚci na

chodnikach, jezdniach, placach terenach zieleni itp. Obowiązek nie dotYczY osób
niewidomych korzystających z psów - przewodników.
6. Zabraniasię *pio*adzaniapiow do obiektów uzyteczności publicznej, a w szczególnoŚci
ma teren plaóów gier i zabiw, piaskownic, szkół i przedszkoli, jeźeli jest to uryraŻnie
oznakowane, zav,ryjątkiem psów przewodnikow dla osób niewidomych,
7.przewożenie psow środkamikomunikacji publicznej odbywa się na zasadach okreŚlonYch
:

odrębnymi przepisami.
3, osoby utizymując e zwierzętadomowe zobowiązane sądo opieki i dozoru nad nimi, abY
wyklucŹyć zagrożenie lub uciązliwośćdla \udzi,lub zanięczyszczenie przez nie pomieszczen
i miejsc przęznaazonych do wspólnego użytku.
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9. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek przechowyrvania zaświadczeniapotwierdzającego
rea|izację obowiązku wykonywan ia szczepień przeciwko wściekliźnię.

10. Nięruchomości na których są utrzym}ryvane psy powinny posiadać odpowiednie
oznakowanie, informujące o ich przebywaniu. Stały wybieg dla psa /lub pies na uwięzil

powinien być ulokowany w sposób nie stanowiący zagrożenia dla osób trzecich.
11. Osoby utrzymujące gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub uzytkowych
są zobowiązane do zabezpieczenia ich przed wydostaniem się z pomieszczenia.
12. Właścicielęnieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenów nieruchomości
zwłok padłych zwierząt poprzęz ptzekazanie ich przedsiębiorcy prowadzącemu działalność
gospodarczą w zakresie odbioru odpadów lub posiadającemu pozwolenie na transport tego
typu odpadow albo zezwolenię na prowadzenie działalnościw zakresie prowadzenia
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, na podstawie indywidualnej umowy zawartej
pomiędzy właścicielemnieruchomości, a tym przedsiębiorcą.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Piozdziń VI odnosi się generalnie tylko i wyłącznie do
psów, a sąteż również innę zwierzęta domowe,także zwierzęta groźnie jeżeli są chore.
Radca Prawny Pan Mirosław Furczak odniósł się do przedstawionego we wniosku pkt 12,
wnioskując o jego wykreślenie, poniewaz jest to uregulowane odrębnymi przepisami, Ocena
regulaminu będzie szła w tym kieruŃu, żeby nie powielać w regulaminie regulacji, które nie
są ujęte w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości. Zasadą jest, że nie dopuszcza się
powtarzania w przepisach regulaminowych definicji, które są zawartę w ustawach i równiez
przepisów ustawowych, więc pkt. 12 może zostać zakwestionowany.
Wiceprzewodniczący Rady Pan TomaszDańczyszyn poinformował, ze Rada Miasta tworzy
regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście. Każdy obywatel nie ma przy sobie
pliku ustaw, uchwał, ma tylko regulamin, więc powinien być zawarty pkt, 12.

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, w związku z czym prowadzącv posiedzenie Pan
Jan Oklejewicz zamknął dyskusję w tym puŃcie, i w pierwszej kolejności poddał pod
głosowanie wyżęj przedstawiony wniosek wprowadzający zmlany do Rozdziału VI
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na teręnie Gminy Miasta Sanoka.
Za wnioskiem głosowało I2 Radnych, głosów przeciwnych nie było, 6 Radnych wstrzymało
się od głosu.

Prowadzący posiedzenie przystąpił do odczytania projektu uchwały w sprawie Regulaminu
utrzymaniaczystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka, z uwzględnieniem wniosku
oraz autopoprawki.
Do odczytanej uchwały Radni nie wnosili uwag izastrzężeń.

Za przyjęciem uchwały Nr XXXIV299/12 głosowało 10 Radnych, głosów przeciwnych nie
było,7 Radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała została podjęta.

W tym miejscu porządku obrad prowadzenie sesji objął Wiceprzewodnigzący Rady

Pan

Wojciech Wydrzyński.
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podięciem uchwałv w tei sprawie,
pani
pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych
Programu Profilaktyki
Jadwiga Warchoł poinformowńa, że otowiązek przyjęcia Gminnego
o wychowaniu
ustawa
gminę
na
i Rozwiązlłvania Problemów Alkoholowyń nakłada
przęz Gminę Miasta sanoka
w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizowany
strate gie, zadania własne
cele,
zasadniczym zmianom, zaw1era
ww. program nie uległ
"gminę,
zisady v,rynagi.radzania członków Miejskiej Komisji
przyjmowan e przez
i ewaluacje programu
Rozwiązyłvania Problerio* łtt oholowych oraz wkaz ręaltzatorów
8 zadah własnych gminy, w tym
oraz żródłafinansowania. W Rozdziale iII zawartych zostało
podjęte
jedno
7 nakładanych bezpośrednio prZęZ ustawę do realizacji w gminach i dot,zadanie
dodatkowo ptzęzgminę. Zmiinywprowadzone w tegoro czfiymprogramie
N^r 2,
_ dofinansowania zajęć socjoterapeutycznych, o które wystąpiło Gimnazjum
- Wprowadzenie *ozti\vos.i korzystania Z programu edukacyjnego ,,odpowiedzialny
:

kierowca"
- organizowanie zimowiska z programem terapeutycznym, korygującym "Ryzykowane
zachowania"
- wspieranie inicjatywy utworzenia klubu abstynenta
partyworkerów, jest to
- przygotowanie piiotazowego programu dzińańprowadzonychprzez
imprez, w lokalach, gdzie
tzw. Profilaktyka bezpośrednia prowadzona w czasie dużych
podawany jest alkohol.
pełnomocnik B,rrmistrra podała dane wynikające z realizacji Gminnego Programu
jest 5
profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholówych za rok ż012, Realizowanych
zostaŁa nimi objętych, odbyło się
programów profilaktyc znychw 15 szkoł ach, 4479 uczniów
godzin zajęó profilaktyki
6 spotkań profilaktycznych,które poruszały różne problemy, ż00
i alternatywnych, 540 uczestnikow
rówieśnicz ej, 3540 uczóstnikó w iajęć pozalekryjnych
zajęć z wychowawcami
bezpiecznych zajęć wakacyjny ch, 1y.;źo godri" bezpiecznych
gońin zajęó ,oÓ;ot.rup.utycznych oTaz 98 spraw objętych

podwórkowymi,

Trzs

pioblemów Alkoholowych, 648 osób,

postępowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązl.rvania
beneficjentów programu
które skorzystały z konsjtacji iniormacji wpIK i3,ż7.wzestników,
po 3 latach się kończy, Dodała, żę
korekcyjnego dla osób uzaleźnionych i ich rodzin, który
kampanii ,,Trzeźwy umysł",
wyróżnieniem dla Gminy Miasta Sanoka jest udzińw kapitule

komisja zdrowta

i

pomocy społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej

uchwały.
dyskusję w tym puŃcie,
Prowadzący posiedzenie Pan Wojciech Wydrzyński otworzył

program pokazuje bogactwo
Radny Pan Maciej Drwięga poinformowń, że przedstawiony
warto to podkreślać,dlatego że
różnychform, które są finansowe w ramach tzw. korkowego.
pozyskiwane od przedsiębiorców są
częSto w społeczeństwie jest przekonanie, że te środki
to jest nieprawda, Zwrócił się
wydawane na same osoby -u.lą.. problemy z alkoholern, a
również z następuj ącymi pltaniami
jest podjęta decYzja gdziebędzie
_ dot. całorocrne3"ś*ietlicy środowiskowej dla dzieci, czy
taka świetlicazorgani zowana?
_ Na jakim etapie jest tworzenie centrum integracji mŁodzieży?
:
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- odnośniekontroli przez Straz Miejskąi wszczęcie wniosków o cofnięcia zezwolenie, czy
były w ubiegłym roku takie wnioski?
Radny zwrócił uwagę na instytucje współpracujące wymienione w projekcie uchwały.
Poinformowń, że przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej należy wykreślićPunkt
Konsultacyjny, bo takowy juz nie będzie fuŃcjonował w związku z restrukturyzacją
placówek oświatowych powiatowych. Zaproponował również dołączenie Młodziezowego
Domu Kultury.
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani
Jadwiga Warchoł poinformowŃ,a, że bardzo by chciała, żeby centrum integracji młodzieży
powstało, bo byłoby to miejsce, w którym gromadzlłaby się bardzo aktywna młodzież,ale
niestety koszty tego pochłonęłyby dwa budzetu Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dlatego częka się na ewentualnę mozliwości,
które dają jeszcze fundusze unijne. Na ten moment jest przygotowana dokumęntacja, czyli
Gmina Miasta Sanoka ma jakby swoj wkład. Odnośnie działania cńorocznej świetlicy to jest
to świetlica o.o. Franciszkanów, świetlica przy Parafti NSPJ w Sanoku oraz dwie świetlice,
ktore mają być kontynuacją projektu realizowanego przez MOPS, jedna będzie mieściłasię
przy Spółdzięlnt Autosan, druga przy SP Nr 4. Odnośniewniosków o cofnięcie zezwolęhto
na dzięń dzisiejszy nie udało się takiej procedury uruchomić, dlatego że jeże|i nawet raz się
stwierdzi łamanie przepisów to musi być to powtarzające się w okresie pół roku. JężęIt
Młodzieży Dom Kultury zgłosi propozycję do Gminy Miasta Sanoka, to bardzo chętnie
zostanie dołączony.
Zastępca Burmistrza Pan Marian Kurasz dodał, że tę dwie świetlic które mają być
kontynuacją projektu przez MOPS, są planowane. W budzecie nie znalazły się na to
pieniądze, a na całoroczne fuŃcjonowanie świetlicy jednej i drugiej potrzeba po 15.000 zł.
tylko i wyłącznie nazatrudnienie na pół etatu wychowawcy.

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, w związku z czym prowadzący posiedzenie Pan
Wojciech Wydrzyński zamknfl dyskusję w tym puŃcie i przystąpił do odczytania projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązy,wania Problemów
Alkoholowych na rok 2013.
Do odczytanej uchwały Radni nie wnosili uwag tzastrzeżęi,

Za przyjęciem uchwały Nr XXXIYl3})llż głosowało 18 Radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została p odj ęta.
Ad.11.
podiecie uchwałv w sprawie zatwierdzenia planu pracv komisii Rewizvinei na rok 2013.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Biega przedstawił plan pracy Komisji
Rewizyjnej na20l3 r., który przedstawia się następująco:
1. Kontrola Skarg zarok}}II oraz20l2 - termin kontroli do 28.02.20t3 r.
2. Kontrola wybranych kosztów utrzymania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu

3.

4.

i Rekreacji w Sanoku - termin kontroli do 30.04.2013 r.
Analiza wykonania budZetu miasta zarokz)Iz - termin kontroli do 34.05.2013 r.
Kontrola wykonania budZetu zalpółrocze2013 r. - termin kontroli do 30.09.2013 r.
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5. Kontrola

realtzacji zadania inwestycji 'Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta

w kościele przyklasztornym o.o.
wielopoziomowego parkingu" - termin kontroli do

Sanoka poprzez renowację polichromii

Franciszkanów oraz budowę

6,

31.10.2013 r.

Kontrola wymiaru podatku od nieruchomości od os. prawnych
umorzeń za20l2 r. - termin kontroli 30.11.2013 r.

i

os. ftzycznych oraz

7. Uczestniczenię człoŃów Komisji Rewizyjnej w wybranych
organizowanychprzezLJrządMiasta w charakterze obserwńora -

ptzetargach
wg ustaleń Komisji.

Prowadzący posiedzenie Pan Wojciech Wydrzyński otworzył dyskusję w tym punkcie.

Nie było chętnych do zabrania głosu, w związku z czym prowadzący posiedzenia Pan
Wojciech Wydrzyński zamknfi dyskusję w tym punkcie i przystąpił do odczltania projektu
uchwały w sprawie zatwierdzęnia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok ż0I3.

Do odczl.tanej uchwały Radni nie wnosili uwag i zastrzężefi.

Za przyjęciem uchwały Nr XXXIVI3}I|IZ głosowało 19 Radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Uchwała zostala podj ęta.
Ad.12.

podiecie uchwałv w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośćBurmistrza Miasta
Sanoka.
Przęwodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Biega poinformowaŁ, że zgodnie z kompetencją
skarga została przekazana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu skargi uznńa ją za bezzasadną. Uzasadnienie: Pan
Antoni Zajdel zam, AL Najświętszej Marii Panny 3 w Sanoku złożyŁskargę na Burmistrza
Miasta Sanoka, skierowaną do Rady Miasta w dniu |2.II.2012 r. Skarga dot.bezczynnoŚci
Burmistrza Miasta sprawie nie wydania decyĄi dot, udzielenia pomocy w formie zasiłku
pienięznego na zakup opału. Komisja Rewizyjna, dzińając w imieniu Rady, przeprowadzlła
podczas którego nie potwierdziła zaruutów stawianych
postępowanie
-Burmistrzowi wyjaśniające,
Miasta. Komisja po zapoznaniu się z treściąskargi oraz wysłuchaniu
szczegółowych wyjaśnień przedstawionych przez przedstawiciela Miejskiego OŚrodka
Pomocy Społecznej w Sanoku, nie stwierdziła naruszenia ustawowych terminów rozpatrzenla
sprawy, w związku z czymuztĄe skargę zabezzasadną.
Prowadzący posiedzenie Pan Wojciech Wydrzyński otworzył dyskusję w tym punkcie.

O zabtanię głosu poprosił Pan Antoni Ządel. Poinformow ń, że w dniu 5 października złożył
wniosek o udzielenie zapomogi do Miejskiego OśrodkaPomocy Społecznej. Okazało się, ze
decyzja zostńa napisana 9 listopada a wysłana 12 listopada, a administracyjny tryb
postępowania mówi o 30 dniach. W dniu 5 listopada złożyłnastępny wniosek i równiez
odpowiedź otrzymńpo 30 dniach, 13 grudnia.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, w związku z czym prowadzący posiedzenie Pan
Wojciech Wydrzyński zamknfl dyskusję w tym puŃcie i przystąpił do odczytania projektu
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dzińalnośćBurmistrzaMiasta Sanoka.
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Do odczltanej uchwały Radni nie wnosili uwag i zastrzężei.

Za przyjęciem uchwały Nr XXXIVl302ll2 głosowało 14 Radnych, głosów przeciwnych nie
było, 3 Radnych wstrzymało się od głosu.

Uchwała została podjęta.
Ad.13.
Interpelacie.

Prowadzący posiedzenie Pan Wojciech Wydrzyński odczytał odpowiedź na interpelację
Radnego Macieja Drwięgi dot. organizacji meczów hokejolvych na Hali Arena w Sanoku
(interp e l acj a stanowi załącznik do protokołu)
.

Ad. 14.
wolne wnioski i zapytania.
Radna Pani Maria Oberc zwroclła uwagę na działalnoścw Sanoku Biura Wystaw
Artystycznych. Na każdej sesji Radni dostają zapIoszęnla na węrnisaze i wystawy i mozna
podziwiać ogromne zaangażowanie pracowników, BWA bietze udział w projekcie ,,Polska
Światłoczuła", stąd teżbyławiz7ĄaAgnieszki Holland w Sanoku. Radna zwróciŁa się z prośbą
o zwrócenie uwagi na pracę i zaangażowanie pracowników BWA oraz podziękowała
w swoim imieniu tlłn pracownikom.
Radny Pan Maciej Drwięga odniósł się do odpowiedzi na interpelację dot, organizacji
meczów hokejowych na Hali Arena w Sanoku. Poinformował, że nie musi udowadniać,
podobnie jak większośćRadnych, swojej pomocy dla Klubu, gdyz robią to już drugi rok
zrzędu opowiadając się za kolejnym budżetami naż0I1 rok, na2012 rok. W tych budzetach
znajdl4ą się kolejne środkifinansowe, które wspomagają sanocki hokej. Ponadto Radni

głosowali zaut:worzeniem spółki hokejowej, więc to jest ta konkretna pomoc.
Odnośnie numeracji biletu, to jako prosty kibic, Radny myślał,ze jest to rzęęz łatwiejsza
wwykonaniu, wystarczy vrytłoczyó na bilętach numerki, które odpowiadają miejscom, a nie
myślało systemie z kołowrotkami itd., bo oczywiściesą to koszty, jak podano w odpowiedzi
220.000 zł. robtwtażenia, natomiast w odniesieniu do 4 mln. budZetu klubu juz robi mniejsze
wrazenie, ale daleko jest od tego zeby wchodzić w politykę finansową Klubu, bo są to decyzje
niezależne Klubu i dobrze że Klub o tym myśli,
Nie jest natomiast uzasadnione i nie jest ładne ze strony Pana Pręzęsa zarzucanie Radnemu
nieprawdy odnośniezajmowania miejsc ptzed najbardziej atrakcyjnymi meczami, mówięnie
o tym, żę nię ma rezęrwacji. Radny podkreśltł,że nie mówił o żadnej rezerwacji, tylko
o bardzo kompromitującej konieczności zajmowania miejsc przed rcżnymi atrakcyjnymi
meczami, co mozna sprawdzić bardzo szybko, za kilkanaście dni, 28.12 - 29.I2, co będzie
dziać się przed meczami, kiedy trzeba będzie wykładać szaliki, czapki, rękawiczki, kto
szybciej dobiegnie zĄmĄe 5,6 miejsc, póżniej trzęba te miejsca pilnować i niekiedy się
wykłócać kto, kiedy ząd, i Radny nie wierzy w to zeby Pan Prezes o tym nie więdział,
a jeże|i nie wie świadczy to o nim.
Odnośnie sugerowania zapisania kwoty na zakup systemu z kołowrotkami w budzecie miasta,
to Radny rozumie, żę miała być to forma żartu, gdyż w sytuacji finansowej miasta
w porównaniu do sytuacji finansowej klubu jest co najmniej niestosowna.
Z informacji odnośnie cen biletów wynika przede wszystkim to, że Sanok ma najdroższe
bilety w kraju, zarówno dla dorosłych jak i dla dzięci, co Pan Prezes uzasadnia przede
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wszystkim tym, że mamy najmocniejsządrvżynę zajmującąnajwyższe pozycje i z tym się
Radny zgodzi, ale gdyby był złośliwyto zapylałby dlaczego ceny biletów nie były najniższe
w kraju wtedy kiedy nasza drużyna waLczyła o utrzymanie, czy to w ogóle będzie się
zmięniac w zależnośćod tego jak wysoko druzyna hokejowa będzie w tabeli. Największe
zdziwienię wywołuje informacja podana przęz Pana Prezesa o tym, że bezpłatny wstęp na
męcze majądzieci do lat 8, kiedy na stronach internetowych i w kasach klubu otrzymuje się
informacje, że bezpłatny wstęp majądzieci ale do lat 6, jest to 2 IŃa różnicy i powinien Pan
Prezes o tym wiedzieć, więc czy jest to nie wiedza PanaPrczesa, czy jest to pomyłka? Radny
uważa, żę Pan Prezes mógłby zachowaó się honorowo w tej sytuacji i ten wiek podvłyższyĆ,
tzn. dając uprawnienie do bezpłatnego wejściana meczę dzięciom do lat 8, co sam
zasugerował w odpowiedzi i byłby to jakiśkoŃretny efekt całej polemiki na temat
organizacji meczów hokejowych w Sanoku. Radny poprosił o odniesienie się Prezesa Klubu
do bezpłatnego wejścia I7amęczę dzieciom do lat 8.
Radny dodał, że Pan Prezes oczekuje zwiększenia w budżecie kwoty na sporty dzięci
imłodzieży,i w tym oczekiwania ich się pokrywają ale jedyne co Radny mógłby w tym
momencie zaproponować to przeniesie kwoty przewidzianej na stypendia sportowe na dotacje
sportu młodzieżowego, tylko nie wie czy takie rozwiązanie satysfakcjonowało by Pana
Prezesa, ale moze warto się nad tym zastanowić.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Wydrzyński dodał, że jeżeli Prezes Klubu nie wie
jak zrobić numerację biletów w miarę tanio to proponuje, aby udał się do Dyrektora SDK - u,
bo każdy kto przychodzi na seans filmory, czy na tóżne organizowane koncerty ma bilet,
konkretne miejsce i wie gdzie usiąść,bez wydawania takiej kwoty i bez kołowrotków.
Radna Pani Henryka Tymoczko ponowiła prośbę o autobus, który mógłby jeżdzić po godz.23
przynajmniej na Podgórze. Zv,ryóciła się również zapytaniem o wiatę przystaŃową przy
nowym szpitalu, czy miałakiedyśboczne ścianki?

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Posada

Pan Zbigniew Czerwiński zvłrocIł się

z następującymi kwestiami:

odniósł się do odpowiedzi Krajowej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dot.
umieszczania lustra na sl<rzyżowaniu ulic Beksińskiego i Lipińskiego. Wiele osób oczekuje,

-

żę to rozwlązanlę, które jest poniekąd deklarowane przęz Krajową Dyrekcje, nastąpi. Radny
zwroclł się z prośbąo zwrócenie uwagi na tą sprawę i wyegzekwowanie tego rozwiązania od
Krajowej Dyrekcji.
- mieszkańcy ul. Kołłątajazwracają się z prośbąo naprawienie barierki metalowej na ul.
Wołka.

O głos poprosił mieszkaniec Sanoka Pan Jan Bogacz. Poinformowń, że w ostatnim czasie
|eżałna oddziale neurologii w Sanoku ibył,bardzo mile zaskoczony fachową obsługą za co
serdecznie podziękowń, gdyż uratowano mu życie. Obsługa na medal, wyzy,wienie dobre,
leczyc tez jest czym, tylko jest bardzo ciasno, na sali gdzie powinno być cztery było siedem
łóżek. Pan Bogacz zwrocił się z prośbąo pomoc dla oddziału neurologii, gdyż jest brak
wyposazenia, począwszy od zastawy stołowej, pościeli itd, a w nowym szpitalu sale puste
czekĄą na to, tylko jest kwestia wyposazenia i przeniesienia. Myślirówniez, ze Lesko
i Ustrzyki, które nie mają oddziału specjalistycznego neurologii mogłaby partycypować
w kosztach.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Wydrzyński podziękował Panu Janowi Bogaczowi
za pozytywną wypowiedź jeślichodzi o dzińalność sanockiego szpitala. Dodał, ze szpital jest
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powiatowy, a więc władzę sprawuje Zarząd i Rada Powiatu, natomiast Rada Miasta
i Burmistrz co roku pomagają równięz powiatowemu szpitalowi poprzez zabezpięczęnie
pewnych kwot w budzecie.
Sękretarz Miasta Pan Waldemar Och jako członek Zarządu Powiatu poinformował, że sprawa
dot. przeniesienia oddziałów neurologii i laryngologii jest od dłuzszego okresu czasu
analizowana z Dyrekcją szpitala, pomimo rożnych pomysłów na tzw" pozabudzetowe

działania wTaca

się do projektu

technicznego, budowlanego, organizacyjnego dot.
przeniesienia oddziału neurologii juZ w roku 2013 docelowo na teren nowego szpitala, do
pomieszczeń, które będą się znajdowały nad stacją dializ Diaverum, razęm z częścią
administracyjną szpitalama być to wykonane w 2014, ale w pierwszej kolejności priorytet ma
oddział neurologiczny. Warunki w starym szpitalu są bardzo złe jeżeli chodzi o sprawy
techniczne, zaplecze, natomiast lekarze, ordynatorzy robią co mogą w takich waruŃach i nie
zaprzestalą leczenta. W dalszej kolejności przygotowywana jest alokacji oddziału
laryngologii, jak i równiez są prowadzoltę rozmowy ze szpitalami leskim i ustrzyckim,
pomiędzy Starostami, Dyrektorami szpitali i m.in. analizowana jest mozliwośćdot.
ewentualnej fuzji poszczególnych szpitali.
Zastępca Burmistrza PanZięmowit BorowczakudzięIił dopowiedzinapytania Radnych.
Odnośnie przedłużenia linii autobusowej na ul. Podgórze to na razie nic się nie zmieniło,
jeżell skończy się remont na ul. Piłsudskiego, wówczas będą się zastanawiac czy nie
ptzedłużyc tej linii autobusowej do przystaŃu na ul. Kościuszki.
Odnośnie wiaty przystankowej przy nowym szpitalu, to większośćwiat miała kiedyś bocznę
ściaŃi. Na kolejny rok nie będzie żadnych środków na ręmont wiat przystaŃowych,
a miasto Sanok ma jedne z najbrzydszych na Podkarpaciu. Przy okaĄi zmiany sieci
komunikacji, udało się parę wiat poprzestawiać i je umyć na tyle ile pozwoliły środków.
Sanok potrzebuje zakuptc kilkanaście wiat nowych, ponieważ te starę się juz do niczego nie
nadap,
Odnośnie balustrady na ul. Wołk, to usuwa się tam mur oporowy co jest dużym problem. Na
przyszyły rok w ramach remontu ten mur ttzęba będzie ztobić, a teraz przynajmniej zrobi się
na tyle ńy bezpiecznie można było chodzió zimą.
Odnośnie lustra na skrzyżowaniu ul. Beksińskiego i Lipińskiego to będą monitować po raz
kolejny do Krajowej Dyrekcji Drog Krajo!\rych i Autostrad o ustawienie tego lustra.
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Przewodniczący Rady Miasta Pan Jan Oklejewicz zamknĄ
Miasta Sanoka.
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