NM.0003.4.2015

pRoToKół

NnVII/2015

z VII Sesji Rady Miasta Sanoka VII kudencji,
która otlbyła się w dniu 07.05.2015 r. od godz. 9U
do godz. IP w Sali Herbowej tut. Urzęilu Miasta
pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Daszyka
Przewodniczącego Rady Miasta oraz Wiceprzewodniczących Rady Miusta
Pana Romana Babiaka oraz Pani Agnieszki Korneckiej - Mitadis
Na ogólną liczbę 21 Radnych w VII Sesji Rady Miasta Sanoka VII kadencjiudział wzięło
wg listy obecności 21 Radnych.

1. Babiak Roman

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Banach Krzysztof
Baszak Janusz
Bętkowski Ryszard
Daszyk Zbigniew
Drwięga Maciej
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, Swięch Witold
20. Wolanin Bolesław
2I.Wydrzyński Jan

Przewodniczący Zarządów Rad Dzielnic obecni na VII Sesji Rady Miasta Sanoka VII kadencji.

1" Czerniński Zbigntew

2,

3.
4,
5.

Osękowski Marian
Piegdoń Wojciech
Podulka Franciszek
Pytlowany Edward

Dzielnicy
Dzielnicy
- Rada Dzielnicy
- Rada Dzielnicy
- Rada Dzielnicy
- Rada
- Rada

Posada
Wójtowstwo
Olchowce
Zatorue
Dąbrówka

Nieobecny Przewodni czący Zaruądu Dzielnicy Śródmieście Pan Krzysztof Szul (nieobecność
usprawiedliwiona).
Ponadto w VII Sesji Rady Miasta Sanoka ldział wzięli: Burmistrz Miasta Pan Tadeusz Pióro,
Zastępca Burmistrza Pan Edward Olejko, Zastępca Burmistrza Pan Piotr Uruski, Skarbnik

Miasta Pan Kazimierz Kot, Sekretarz Miasta Pan Waldemar Och, Naczelnik Wydziału
Edukacji i Kultury Fizycznej Pani Irena Penar, Naczelnik Wydziału Geodezji, Architektury

i PlanowaniaPrzestrzennego Pani Marta Kopacz, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Lokalowej Pan Jacek Gomułka, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Pani Irena
Penar, Dyrektor Miejskiego OśrodkaPomocy Społecznej Pan Rafał Guzkowski,
przedstawiciele Miejskiego OśrodkaSportu i Rekreacji w Sanoku.

Ąd. l.
otwarcie sesii.
Prowadzącv posiedzenie Pan Zbtgniew Daszyk otworzył VII Sesję Rady Miasta Sanoka.
Powitał On Wysoką Radę, Burmistrza Miasta, Zastępców Burmistrza, Sekretarza Miasta,
Skarbnika Miasta, Przewodniczących Zarządów Dzielnic, przedstawicieli prasy oraz
wszystkich obecnych na Sesji Rady.

Na podstawie iisty obecności stwierdził, że na salt obrad jest odpowiednia ilośó Radnych do
podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2.

powołanie sekretarza sesii.

Prowadzący posiedzenie Pan Zbigntew Daszyk powołałna sekretarza Sesji radnego Pana
Adriana Herbuta.

Ad.3.
zapoznanie Radv

z porzadkiem obrad

Prowadzący posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk poinformował, że ptogtam Sesji został Radnym
dostarczony.

Porzadek obrad;

otwarcie obrad.
Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacj a Przewodni czące go o złożony ch interpelacj ach.
5. Przedstawienie informacjt z przeprowadzonęgo audytu w Miejskim Ośrodku Sporlu
i Rekreacji w Sanoku.
6, Sprawozdanie Komisji z dziŃalności między sesjami.
7 , Sprawozdanie BurmistrzaMiasta z dztaŁalności między sesjami
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budzetowej na rok
ż0I5, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza miasta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaciągntęcta kredytu
długoterminowego konsolidacyjnego i upowaznienia Burmistrza Miasta Sanoka do
wystawięnia weksla ,,in blanco" jako zabezpieczenia prawidłowej realtzacjt umowy na
kredyt długoterminowy konsolidacyjny, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej
sprawie,
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników,

1.
2.

których właścicięlemlub zarządzającym jest Gmina Miasta Sanoka, warunków i zasad
korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek za korzystanie z nich,
z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
Il.Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do scalenia
i podziału nieruchomości połozonych w Sanoku obr. Sródmieście przy ul.
Słowackiego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciązenia nieruchomości
słuzebnościągruntową stanowiącą własnośćGminy Miasta Sanoka oznaczonej
w ewidencji gruntow miasta Sanoka obr. Dąbrówka jako dziŃkanr 177612 wschodnią
jej częścia, pasęm gruntu o szerokości 4,0 m i długości25.0 m na Izecz
każdoczesnych właścicielinieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta
Sanoka obr. Dąbrowka jako działka nr 177615, z ęwentualnym podjęciem uchwały
w tej sprawie.
14.

15.

Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomoŚci
oznaczonych jako działka nr 65514 o pow. 0,0013 ha połozona w Sanokv pIzy
ul. Franciszkańskiej stanowiąca własnośćGminy Miasta Sanoka na działkę 65612
o pow. 0,0004 ha połozoną w Sanoku przy ul. Franciszkańskiej stanowiąca własność
Państwa Haliny i Roberta Penarów, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu
nieruchomości stanowiącej własnośćGminy Miasta Sanoka połozonych w Sanoku
obr. Posada oznaczonych "|ako dzińki tlt 3346 o pow. 0,0700 ha, nr 3347 o pow,

0,0700 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu
nieruchomości stanowiącej własnośćGminy Miasta Sanoka połozonej w Sanoku
obr. Posada oznaczonej jako działka nr l545ll2 o pow. 0,0ż76 ha zabudowanej
budyŃiem mieszkalnym, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
I7.Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze
bezprzetargowej nięruchomości stanowiącej własnośóGminy Miasta Sanoka
połozonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej jako działkanr 28I2l44 o pow" 0,0200 ha
naTzecz właścicielanieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działki nr 28Iż16 i 2775ll, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku BurmistrzaMiasta dot. uchylenia uchwały w splawlę zamruny
nieruchomości stanowiącej własnośćGminy Miasta Sanoka położonejw Sanoku przy
ul. Zwirki i Wigury oznaczonej jako działki nr 21 o pow, 2,2102 ha oraz dzińki Il73
o pow. 0,0502 ha na prawo uży.tkowania wieczystego działki nr 2240 o pow, 4,9367
ha połozonej w Sanoku przy ul. Strózowskiej, z ewentualnym podjęciem uchwały
w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany częściMPZP terenu połozonego w dzielnicy OLCHOWCE d. Jednostka
Wojskowa, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Sanockiego programu
przyznającego uprawnienia człoŃom rodzin wielodzietnych, z ewentualnym
podjęciem uchwały w tej sprawie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej pruy Samodzielnym
Publicznym Miejskim Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
2L.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne
osiągnięcia w dziędzinie ,,KULTURA I SZTUKA" w roku 2014.
23.Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia regulaminów
korzystania z ,,Boisk Sportowych Miasta Sanoka", z ewentualnym podjęciem uchwały
w tej sprawie.

Z{,Rozpatrzenię wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia regulaminu
korzystania z placów zabaw będących własnościąGminy Miasta Sanoka,
z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

w sprawie uchwalenia regulaminu
korzystania ze skateparku ,,Nad Sanem" będącego własnościąGminy Miasta Sanoka,
z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

Z5,Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta
26. Interpelacje.
27. Wolne wnioski i zapytania.
28. Zamkaięcie obrad sesji.

Wprowadzono następujące uwagi do porządku obrad sesji:
Gospodarczej zgłoslłprzesunięcie pkt. 10 porządku obrad na pkt. 8. Uzasadnienie:
uchwała dot. zmiany budzetu powinna być podjęto dopiero po podjęciu uchwały dot.
kredl.tu konsolidacyj ne go.

Za wnioskiem głosowało 2I radnych, głosów przeciwnych
Wniosek uzyskał akceptację radnych.

i

wstrzymujących się nie było"

zmiany uchwały w sprawie określenia przystaŃów komunikacyjnych udostępnionych
dla operatorów i przewoźników, których właścicięlemlub zarządzającym jest Gmina
Miasta Sanoka, waruŃów i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek
zakorzystanie z nich, na koniec porządku obrad sesji.

Za wnioskiem głosowało 2I radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wniosek uzyskał akceptację radnych. Pkt. 1 I zostaje przesunięty do pkt. 25 porządku obrad
sesji.

1.

norzadek obrad po zmianach;
Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad,
4. Informacj a Przewodni czące go o złożonych interpelacj ach.
5. Przedstawienie informacji z przeprowadzonego audytu w Miejskim
6.
7

.

i Rekreacji w Sanoku.
Sprawozdanie Komisji z działalnościmiędzy sesjami.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalnościmiędzy

sesj

Ośrodku Sportu

ami

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zacirynięcta

kredytu
długoterminowego konsolidacyjnego i upowaznienia Burmistrza Miasta Sanoka do
wystawienia weksla ,,in blanco" jako zabezpieczenia prawidłowej realtzacji umowy na
kredyt długoterminowy konsolidacyjny, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej
sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budzetowej na rok
2015, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrzamiasta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do scalenia
i podziału nieruchomości połozonych w Sanoku obr. Śródrnieści e ptzy ul.
Słowackiego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
IZ.Rozpńrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciĘenia nieruchomości
służebnościągruntową stanowiącą własnośćGminy Miasta Sanoka oznaczonej
w ewidencji gruntów miasta Sanoka obr. Dąbrówka jako działka nr 177612 wschodnią
jej częściąpasem gruntu o szerokości 4,0 m i długości25,0 m na rzęcz
kazdoczesnych właścicielinieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta
Sanoka obr, Dąbrowka jako działka nt I]7615, z ewentualnym podjęciem uchwały
1

1.

w tej sprawie.

Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamlany nieruchomości
oznaczonygh jako dzińka nr 65514 o pow. 0,0013 ha połozona w Sanokv przy
ul. Franciszkańskiej stanowiąca własnośćGminy Miasta Sanoka na działkę 656lż
o pow, 0,0004 ha położonąw Sanoku przy ul. Franciszkańskiej stanowiąca własność
Państwa Haliny i Roberta Penarów, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawte sprzedaży w drodze przetargu
nieruchomości stanowiącej własnośćGminy Miasta Sanoka połozonych w Sanoku
obr. Posada oznaczonych jako działki nr 3346 o pow. 0,0700 ha, nr 3347 o pow.
13.

0,0700 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedńy w drodze przetargll
nieruchomości stanowiącej własnośćGminy Miasta Sanoka połozonej w Sanoku
obr. Posada oznaczonej jako działka nr 1545lI2 o pow. 0,0276 ha zabudowanej
budyŃiem mieszkalnym, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własnośćGminy Miasta Sanoka
połozonej w Sanoku obr. Posada oznaczonejjako działkant 28|2144 o pow, 0,0200 ha
na IzęQz właścicielanieruchomości przyle głej oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działkinr ż81216 i2775lI, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
I7.Rozpńrzenie wniosku BurmistrzaMiasta dot. uchylenia uchwały w sprawie zamiany
nieruchomości stanowiącej własnośćGminy Miasta Sanoka połozonej w Sanoku przy
ul. Zwirki i Wigury oznaczonejjako działki nr 2I o pow. 2,2102 ha otaz działki Il73
o pow" 0,0502 ha na prawo uzltkowania wieczystego działki nr 2ż40 o pow. 4,9367
ha położonej w Sanoku przy ul. Strózowskiej, z ewentualnym podjęciem uchwały
15.

w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpięnia do sporządzenta
zmiany częściMPZP terenu połozonego w dzielnicy OLCHOWCE d. Jednostka
Wojskowa, z ewentvalnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w splawie przyjęcia Sanockiego programu
przyznającego uprawnienia człoŃom rodzin wielodzietnych, z ewentualnym
podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Miejskim Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne
osiągnięcia w dziędzinie ,,KULTURA I SZTUKA" w roku 2014.
ZŻ.Rozpatrzęnie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia regulaminów
korzystania z,,Boisk Sportowych Miasta Sanoka", z ewentualnym podjęciem uchwały
w tej sprawie.
23.Rozpatrzenię wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia regulaminu
korzystania z pIacow zabaw będących własnościąGminy Miasta Sanoka,
z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

Z4.Rozpatrzenię wniosku Burmistrza Miasta

w

sprawie uchwalenia regulaminu

korzystania ze skateparku ,,Nad Sanęm" będącego własnościąGminy Miasta Sanoka,
z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
25.Rozpattzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników,
których właścicielemlub zaruądzającym jest Gmina Miasta Sanoka, warunków i zasad
korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek za korzystanie z nich,
z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
26. Interpelacje.
27 . W olnę wnioski i zap3tania,
28. Zamknięcie obrad sesji.

Ad.4.
Informacia prz.ewodniczacego

o złożonvchinterpelaciach.

w sprawie wprowadzenia budzetu obywatelskiego w Sanoku.

w sprawie generowania strat z tylu:łl prowadzanię działalnościstatutowej przez
MOSiR i inne miejskie jednostki.
pIzez radnego Ryszarda Bętkowskiego dot. przeprowadzonego audytu w MOSiR.
interpelację radnej Teresy Lisowskiej w sprawie przeprowadzonego audytu w MOSiR.

interpelację złożonąprzęz radnego Piotra Lewandowskiego dot. przeprowadzanych
kontroli w MOSiR w latach 2011-2014.
Powyźsze interpelacje stanowią załącznik do protokołu.
Ad.5.

przedstawienie informacii
i Rekreacii w Sanoku.

Zastępca Burmistrza

z

przeprowadzonego audvtu

Pan Piotr Uruski

w Mieiskim ośrodku sportu

przedstawił informację o wynikach
i Rekreacji w Sanoku (informacja

zprzęprowadzonego audytu wMiejskim Ośrodku Sportu
o wynikach audytu stanowi załącznik do protokołu).

Zastępca Burmistrza Pan Piotr Uruski odniósł się dokumentu sporządzonęgo przez Główną
Księgową MOSiR zawierającego dodatkowe wyjaśnieniai umotywowanie zastrzężeń do
treściraportu z ptzeprowadzonego audytu MOSiR (dokument stanowi zńącznik do
protokołu).
Pierwsze zastrzeżęnie MOSiR dot. zasadności sposobu przeprowadzęnia oraz osoby audYora
- Zastępca Burmistrza wyjaśnił,ze audytor zewnętrzny dzińń zgodnie z zawartą umowę,
IJrząd Miasta sanoka nie zatrudniał audytora wewnętrznego, wszelkie dywagacje o audycie
i jego funkcjonowaniu nie majązwiązku z dokonanymi ustaleniami.
W wyjaśnieniach m.in. podano, że zarztlty o jakichkolwiek stratach generowanych przez
MOSiR w Sanoku są nieuzasadnione i są jedynie subiektywnymi audytora usługodawcy,
które nie znajdĄą potwierdzenia w sprawozdawczości budzetowej w obowiązujących
przepisach - Zastępca Burmistrza wyjaśnił,że nię są to wnioski subiektywne, wystarczy

upublicznić bilanse rocznę za ostatnie lata sporządzone przęz głównego księgowego
ipodpisane przez Dyrektora MOSiR. Wyjaśnieniado treściraportu zawierają dodatkowę
informacje, nie zmieniają ustalęń przeprowadzającego audYu w zakresie wyników
finansowych, kosztów i przychodów, nie wyjaśniono nic nowego, nie wniesiono w zakresie
powodów, braków działań, zanięchanta MOSiR u zmietzających do zwiększenia
przychodów, lepszego wykorzystania obiektów, obiektywnychptzyczyn nie przeptowadzenia
w 2013 i20I4 roku ustawowo wymaganych inwentaryzacji aktywów i pasów.
Potwierdzono jednoznacznię stwierdzone nieprawidłowościw zakresie do uwagi o nie
ustaleniu w zakresach czynności kierowników działań w zakresie dbałościo efekty
ekonomiczne - tego nie ma, co potwierdza dokument stanowiący dodatkowe wyjaśnienia
i umotywowanę zasttzężęnia do tręściraportu audytu.

Brak oznaczenia na listach obecności przyczyn nieobecności jednego z pracowników
w czterech dniach, w tym czasie uczestniczył w sesji Radny Miasta jako radny. Zastępca
Burmistrza stwierdził, że byó możę czas nieprzepracowany odpracował, ale brak jest
ewidencji w tym zakresie - potwierdza tę wątpliwościdokument stanowiący dodatkowę

wyjaśnienia i umotywowane zastrzężenia do treściraportu audytu.
Brak opracowania minimum zatrudnienia wymaganego do obsługi posiadanych obiektow
iurządzeńtechnicznych _ dokument potwierdza, że nie ma takiego dokumentu.
Niewykonania zadań statutowych wskazanych w materiałach z aud7lu - nie zgadza się też,
ale nie wskazuje co zrobiono.
Brak rzeczowego i finansowego planu dzińania na rok 2015 - dokument potwierdza, że
MOSiR nie posiadał.
Nie ujęcia w ewidencji księgowej ,,LepiaŃi DamiaŃa" i ,,Chatki Władka" - dokument
potwierdza.
O nieprawidłowej kwalifikacji poniesionych nakładów na remont dachu - potwierdza
i powołuje się na decyzjęUrzędu Miasta w Sanoku.
Udziału MOSiR w realizacji koncepcji przebudowy zjazdu z ul. Królowej Bony do obiektów
MOSiR - potwierdzaiwskazuje, ze MOSiR otrzymał decyzję co do wykonania tego zadanta
w ramach własnego budzetu z Gminy Miasta Sanoka,
Koszt dostawy podłogi do Hali Arena w wysokości910.059 zł - dokument fakt ten
potwierdza.
Nieprawidłowego wykonania nawierzchni kortow tenisowych dokument potwierdza
i dodaje, że MOSiR niejednokrotnie interweniował bezpośrednio u wykonawcy oIaz
informował w tym zakresie Gminę Miasta Sanok (dokumenty w zasobach Gminy Miasta
Sanoka) - Zastępca Burmistrza dodał, że Gmina Miasta Sanoka jest na etapie pism przed
sądowych i będzie skarżyc rłykonawcę jeślinię usunie usterek, sprawa jest w trakcie.
Wykonywanie własnej działalnościprzez pracownika MOSiR w godzinach jego pracy dokument potwierdza i dodaje, ze pracownik w tym czasie nie zajmuje się wyłączenie swoimi
sprawami, zajmuje się tez kortami.
Nie zajmowanie się nieprawidłowym administrowaniem kortami przy uI. Mickiewicza potwierdza i zasłania się korespondencją prowadzona z Burmistrzem Sanoka, na którego
zwala winę.
Działalnośćgastronomiczna- dokument potwierdza ustalenia, dodaje, ze MOSiR nie mozę
prowadzić działalnościgospodarczej wykraczającej poza zadania użytecznościpublicznej,
prowadzenie hotelu do takiej nie należy - Zastępca Burmistrz stwierdził, ze jest to całkowity
absurd.
Niewłaściweprzekazanie nięruchomości korty tenisowe przy ul. Mickiewicza do Sanockiego
Klubu Tenisowego - dokument potwierdza, jako winnego wskazuje byłego Burmistrza
Sanoka.
Roczne inwentaryzacj e - dokument potwierdza nieprawidłowości.

Ustawienia tablicy wyborczej Burmistrza Wojciecha Blecharczyka na stadionie Wierchy i nie
uiszczęnia z tego tytułu należnych opłat - dokument potwierdza nieprawidłowe działanie

MoSiR.

Sprawdzanie dowodów księgowych - dokument potwierdza uwagi, podaje, że po sugestiach
audytora zastosowano podpisy na okoliczność sprawdzenia pod względem merytorycznym.
Powierzenie czynności księgowania i prowadzenia kasy tej samej osobie - dokument
potwierdza.
W okresie 4 lat wystąplła stała tendencja zmniejszania się przychodów - dokument
potwierdza, winnym wskazuje byłego Burmistrza Sanoka.
Brak kalkulacji w oparciu, o którą ustalono ceny biletów za korzystanie z obiektów dokument potwierdza.
Uttata przychodów z reklam umieszczonych na ogrodzeniu stadionu Wierchy - równiez
potwierdza, podaje sposób wyboru partnera, nie uzasadnia powodu zaniechania pobierania
tych pożytków we własnym zakresie"
Dopuszczenie do umieszczenia na stadionie Wierchy plakatu wyborczego Pana Wojciecha
tslecharczyka i nie pobranie nalezytych opłat z tego tytułu - dokument podaje nieprawdę
sugerując, że dotyczy to najemcy ogrodzenia, natomiast plakat umieszczony był na stadionie,
a dot. MOSiR - u. Dokument potwierdza, że takie numery naruszenia prawa miaŁy równięż
miejsce w przeszłości.
Brak dokumentacji i kosztorysów wskazującego na zakres robót oraz niezbędne środki na
dostosowanie obiektu basenowego otwartego do stanu używalności- dokument potwierdza,
że MOSiR nię zlęcaŁ wykonania dokumentacji technicznej na wykonanie remontu basenu
otwartego, podaje dodatkowo, ze posiada szacuŃi, a koszt działań to 2,455.675,46 zł Zastępca Burmistrz stwierdził, ze jest to wartośćoderwana odrzeczywistości.
Odnosząc się do informacji z audytu w cenniku kwoty l40 zł za zmodemizowany pokój i 69
zł w pozostałych pokojach kwestią i określenie pojęcia hotel zaptzeczając, ze MOSiR nie
prowadzi hotelu, Zastępca Burmistrza stwierdził, że w ewidencji księgowej decyzją
Dyrektora wyodrębniono jednak oddzielne konta przychodów i kosztów hotelu, Dyrektor nie
bardzo wie co sam wprowadził.
MOSiR ponosił koszty związane z przygotowaniem obiektu do imprezy Ice Racing dokument potwierdza.
Koszty zamontowania naświetl aczy - dokument również potwierdza, nie podaje uzasadnienia
wysokościwydatkowanej kwoty.
Brak w czasię audytu sprawozdania finansowego za rok ż0I4 - równiez potwierdza, dodaje,
ze termin jego sporządzeniaupływał 31 marca 2015 r., co jest oczywiste.
MOSiR nie prowadził szczegółowej ewidencji przychodów i kosztów wg poszczególnych
imprez - dokument potwierdza.
Pełniący obowiązki p.o. Dyrektora MOSiR Pan Roman Mól odniósł się do przeprowadzonego
audytu w zakresie inwestycji.
Odnośniebudowy kortów tenisowych na MOSiR to korty były realizowane w ramach
programu RPO na Iata 2007-2013, umowa zostńa zwarta między Gminą Miasta Sanok
afirmą Grimar Będzin. W roku 2013 MOSiR interweniował pisemnie w sprawie złej
nawierzchni kortów do Zastępcy Burmistrza Ziemowita Borowczaka. W pismach z dnia
2I.05.2013 r.,3.06.2013 r. MOSiR informował Burmistrza, żekorty po opadach deszczu nie
nadająsię przez kilka dni do gry. W chwili obecnej, w miesiącu marcu była z|econę firmie
z Nowej Dęby ekspertyza podbudowy nawierzchni na podstawie której, MOSIR zwracał się
do wykonawcy o usunięcie wad, jeżeli nie usunie to w ciągu 14 dni sprawa będzie skierowana
do Sądu.

Odnośnie podłogi mobilnej to był tylko jeden wypadek w roku 20i3 kiedy ptzęz 7 dni nię
była magazynowana w magazynie tylko znajdowńa się na zevlnątrz. W dokumentach, które
były załącznikami do przetatgu organizowanego na zakup i dostawę podłogi, w jednych
z zńączników specyfikacji waruŃów technicznych było, ze podłoga możę być składowana
na tafli lodowej, gdzie temperatura lodu wynosi od -5 do -7 stopni Celsjusza, a wilgotność jest
w granicach 80-90%. Równiez projektant hali Pan Gęsiak w projekcie hali przewidział, że
podłoga może byó magazynowana na scenie hali gdzie warunki składowania to jest
temperatura ujernna i duża wilgotność.

Odnośnię własnych ujęć wody studni głębinowych

MOSiR - u to studnie te były

eksploatowane do roku 2004 ze względu na to, że były za|ewane przy większych poziomach
Sanu i było to rvtedy związane z kosztamt ich odkazania, czyszczenia, jak równiez stan
hydroforni i tych studni budził duże zasttzeżenia, zostńy one w 2004 roku v,yłączne
z eksploatacji" W roku 2009 zostało zlecone opracowanie koncepcji i przebudowy własnych
ujęć wody, w wyniku tego koszt ręmontu studni oraz hydroforni wynosił w roku 2009
430.000 zł.
Odnośnie remontu dachu Domu Sportowca Błonie to dach był modernizowany w dwóch
etapach, w roku 2013, i w roku 2014. Jego remont nie polegał tylko na uszczelnieniu
przecieków związanych ze stanem technicznym dachu i zalewaniem pokoi, ale wiązał się
zkompleksową przebudową dachu tj. wykonanie docieplenia, izolacji, uł,ożęnianowej
nawierzchni z papy termo - zgtzewalnej. Koszt realizacji tych inwestycji w roku 2013
wynosił ok" 95,000 zł, aw 2014 roku ok. 110.000 zł.
Odnośnie powierzchni reklamowej, ogrodzenia stadionu przy ul. Żwirki i Wigury to do roku
2013 ogrodzenie było dzięrżawione firmie zewnętrznej Agenda 2a00, która w roku 20tr3
zręzygnowaŁa z jego dziqżaw ze względu na małe dochody. W związku z tym MOSiR
Sanok w roku 2013 ogłosiłtrzy przetatgi nieograniczone licytacyjne na dzierżawę tego
ogrodzenia w czerwcu 2013 r., w lipcu 2013 r., we wrzęśniu2013 r., które zakończyły się
wynikiem negatywnym, gdyż nie zgłosiłsię zaden oferent. W związku z powyższym MOSiR
we wrześniu2013 r, zlwocił się telefonicznię do kilku oferęntów o złożęnte ofert na
dzierżawę ww. ogrodzenia. Złożono trzy oferty, najkorzystniejszą przedstawiło
Przedsiębiorstwo Budowlane EL-BUD, której wartośćwynosiła tooznie za dzięrżawę 5.800 zł
netto.

Odnośnie kolib biesiadnych to zostńy wykonane system gospodarczym, MOSiR zakupił
tylko materiały. Na koliby MOSiR Sanok posiada dokumentację technicznąoraz kosztorys,
który został opracowany przęz Pana inż, Stanisława Janowskiego w roku 2009 i koszt
mniejszej koliby wynosił ok" 43.000 zł, nńomiast koliby większej 56.000 zł. Zostały one
wybudowane na zgłoszenie do Starostwa.
Odnośnie niezagospodarowanych działękptzy ul. Mickiewiczaplzy kortach to MOSiR Sanok
zwracał się pisemnie do Urzędu Miasta o przyjęcie ww. działęk i zagospodarowanie ich.
Według informacji MOSiR-u były prowadzone rozmowy między Sanockim
Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej, gdzie miał być zrobiony podjazd z działkt
przy ul, Mickiewicza przy kortach do działki na gótze, gdzie dawniej była maszynownia od
strony Parku i miał być tam zorganizowanv parking, którym SPGM miał zarządzaó,

Audytor Pan Jan Fuks poinformował Qyl.: ,,W zasadzie nic nowego w tym zakresie nie
chciałem wnieść,chciałem tylko wyjaśnić,bo to ,,powszechne oburzenie" zainteresowanych,
nłłaszczaosób, które decydowały w poprzednim okresie, mam tu na myśliczłonków Rady
i poprzednich urzędników, próbowaĘ dezawuować moje ustalenia, robiąc zdziwienie na
informacje, że działalnośćMOSiR w roku 20]4 zamknęła się stratą przekraczającą 5 mln. zł,
OtóZ chciąłem wyjaśnić,że tą stratę nie ja wyliczyłem, tylko tą strata wynika z ksiąg
rachunkowych jednostki samorządowej jaką jest Miejski OśrodekSportu i Relrreacji.

zasadach ekonomii, z ustaw, które zatwierdza polski Sejm, z rozporządzenia, które
wprowadza Minister Finansów wynika, ze jednostki, które prowadzą pełne l<sięgi
rachunkowe, a taką jednostką jest MOSiR, mająobowiązek sporządzać roczne sprawozdania
finansowe. W sWad rocznych sprawozdań finansowych wchodzi kilka elementów, a to bilans,
rachunek zysków i strat, sprawozdanie z działalności,informacja dodatkowa, rachunek
przepływów pieniężnych i rachunek zmian w kapitale własnym. W bilansach ujmuje się wynik
działalności.Wynik działalnościustala się poprzez porównanie przychodów i rozchodów.
Jeżeli od przychodów odejmujemy koszty uzyskujemy określony wynik działalności.
W przypadku MOSiR- u od kilku lat wynikiem działalnościjest strata, która przelłacza 5 mln.
zł. 20l4 rok to nie jest rok, który został w inny sposób rozliczony, te straty, na takim poziomie
występowały od szeregu lat. Tutaj nie ma co się dziwić, jeżeli Rada poprzednia analizowała
sprawozdania z działalnościMOSiR, jezeli Burmistrz analizował i oceniał wyniki działania
MOSiR - u, to doskonale o tym wiedzieli, że działalnośćMOSiR - u w każdym roku zamyka
się taką stratą Ogólnie MOSiR w ciągu roku generował koszty na poziomie ponad 6 mln. zł,
generował przychody zblizone do ] mln. zł, a róznicę stanowiła strata i strata przekraczała co
W

roku w ostatnich latach 5 mln. zł.
Ja jestem zaskoczony, ze osoby, które powinny w tym zakresie posiadać wiedzę, tej wiedzy nie
mają. Wystarczy sięgnąć do bilansów, które znajdują się Urzędzie Miasta Sanoka, te bilanse
co roku były podpisane przez Dyrektora Delektę i Głównego Księgowego, i w tych bilansach
w rubryce wynik finansowy za dany rok jest czarno na białym napisane strata i to są cyfry
wielkości przelrraczające 5 mln. zł",

Prowadzący posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk poinformował cyt ,,W nviązku z tym, że
dzisiaj wpłynęłyaz 4 interpelacje dalej na ten temat, porwolę sobie przytoczyĆ swoje
przemyślenia. Trzy razy zabierałem się do przeczytania treściraportu z audytu, do ] ] strony
czytam gdzie tu jest jakieśustosunkowanie się do przeprowadzonego audytu, odldadałem, ale
w końcu dotarłem. A więc l/j audytu jest mowa na ten temat czym jest audyt i czy to powinien
być, czy w taki sposób. W tym momencie nasuwa mi się taka sytuacja, jadąc sobie po drodze
100 km na godzinę w terenie zabudowanym zatrzymuje mnie policjant, a ja zadaję pytanie:
,,A Panie policjancie czy to jest w ramach akcji trzeźwy poranek, czy może długi weekend,
a czy Pan policjant to ma umowę o pracę, czy umowę zlecenia, a czy czapki nie ma Pan
czasem kr4łvo? " A więc Szanowni Państwo nie ulega wątpliwości, że Pan Burmistrz
wformie kantroli wewnętrznej, czy audytu miał prawo cośtakiego zrobiĆ, a te interpelacje i
to wyjaśnienieto jest troszeczkę takie bezczelne, bo ja uważam, że można było ustosunkowaĆ
się na początku do tych zarzutów, w dwóch zdaniach na końcu napisaĆ, że może to nie nosi
znamion audytu, ale bezspornym jest fakt, że Pan Burmistrz miał prawo coŚ takiego zrobiĆ".

Radny Pan Ryszard Bętkowski odnosząc się do raportu

z

przęprowadzonego audytu
stwierdził 9f ; ,, Pan audytor pisze, że jednostka nie posiadała sporządzonego bilansu itd., to
było 29 stycznia, a Pani księgowa odpowiada, że nie posiadaliśmy, bo bilans sporządza się na
dzień 3] marca. Następnie, ogrodzenia, za którym znajdująsiękoliby chatki osłonięte jest
reklamami, za które się nie bierze pieniędzy, natomiast w wyjaśnieniu jest, że ogrodzenie
osłonięte jest starymi banerami byłych imprez sportowych, które wykorzystywane są na
ogrodzeniu jakn osłona przed wiatrem. Następnie pisze, że jednostka nie posiada
opracowanej i zatwierdzonej instrukcji inwentaryzacji, a Pani księgowa wyjaŚnia, że posiada
obowiązującą od ]5 września2008 r. Dalej pisze, że nie ma wpisów w księdze głównej kont,
a lcsięgowa pisze, że dotyczy to pracowników, jeszcze wcześniej pisze, że zdziwienie budzi
stanowisko Pana Audytora, który miał wgląd i dostęp do tych dokumentów, a on pisze, że nie
posiada. Jeślichodzi o ceny hotelowe, to proszę Państwa, jezdżę po róZnych miastach i za ]40
zł pokój to musi być super luksus i uważam, że jeżeli to się bazuje na cenach Ministerstwa
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Sportu i Turystyki, a jest możliwośćnegocjacji cen, to hłota 60-70 zł to nie jest tez taka niska
lałota. Pisze się tutaj, że funkcję kierownika basenu podjęła ta sama osoba, że wpłynęły
oferty, natomiast l<sięgowa pisze, że owszem wpłynęłajedna oferta, że osoba wskazała, iż
posiada doświadczenie zawodowe pracując na stacji paliw należącej da centrum handlowego
Ryśitd. itd."
Radny odniósł się również do kwestii nie pobierania opłat na parkingu przy ul. Mickiewicza
stwierdzając cyl ,,Żeby pobierać opłaty za parking to trzebą ten parking zorganizować, to nie
może być plac błotnisty, krzlłvy, dlatego nie można było pobierać tych opłat. SPGM miał tam
zorganizować parking, ale to wszystko kosztuje, nie ma nic za darmo i dlatego nie mozna było
za ten parking pobierać opłaty".

Radna Pani Teresa Lisowska stwierdziła cyt.: ,,Na początek jestem zaskoczona bardzo
sformułowaniem Pana Przewodniczącego naszych zachowań slcładających interpelacje naałałPan to bezczelnością - myślę,że na tej Sali chyba jakieśzasady dobrego wychowania,
eI e gancj

i, kultury,

ob ow iązuj ą.

o podstawach sporządzania audytu wiele juz tutaj powiedziano,
jak
zarówno w interpelacjach,
i w wyjaśnieniach, jak i w przeprowadzonym audycie. Zasady
funkcjonowania są jasno określone, cel jest jasno określony, sporządzanie audytu, przede
wszystkim wspieranie kierownictwa jednostki w realizacji zadań. W mojej ocenie zlecenie

Ną temat samego audytu

-

audytu akurątnie sąnockiemu przedsiębiorcy Panu Janowi Fulrs, który jest dzisiaj obecny na
sesji, osobie nienłykle mocna zaan4azowanej w walce przeciwko poprzedniemu Burmistrzowi
i Zarządowi, osobom ałiązanym z poprzednim Burmistrzem, w ałiązku z tym, w moim
odczuciu podsumowanie, ocena, audyt jest oczywiście nieobiektl.nuny, z uwaqi na wspomniane
zaangażowanie. Jakimś dziwnym trafem tak się złożyło,ze akurat Pan Fulrs został audytorem
i numer I audyt właśniew MOSiR.
Można zadać pytanie, bo o wyniku audytu poszła w miasto sensacyjna wiadomość, otóz
MOSiR generuje straty w wysokościok. 6 mln. zł, a można zapytać - jak pozostałe jednostki
np.w Urzędzie Miasta, w oświacie i wychowaniu, w pomocy społecznej? W MOSiR dziennie
jest to strata w wysoknści15.131 zł, użyuając sformułowania Pana Fulcsa, w Urzędzie Miasta
.jest to dzienną strata 22.890 zł, w oświacie i wychowaniu l]8.637 zł", i tak licząc po kolei
inne dziąłalnościGospodarka komunąlna i ochrona środowiskąstrąta 34.636 zł" Wszystkie te
dane wzięłam z budżetu miasta na 20]5 rokw wysokości wydatków przeznaczonych na te
działalności.W rwiązku z tym można zadać pytanie - czy wszystkie te jednostki panoszą
właśnietakie straty? Nie o to chodzi, sąto działalnościwykonlnvane przez wszystkie jednostki
i sąto koszty ponoszenia tejże działalności,koszty ponoszenia dziąłalnościMiasta"
Pan Fuks na dzisiejszej sesji przynvołuje nas tutaj do uczenia się i zasad ekonomii" Dla
przeciętnego Sanoczanina, mieszkańca Sanoka informacja taka sensacyjna, otóż MOSiR
generuje straty na poziomie 6 mln. zł, oczywiście porusza tymi ludźmi, co się dzieje, dlaczego
tak się dzieje. To nie tak, proszę mówić o kosztach działalnościjednostek, kwotach zapisanych
w budzecie miasta w kaZdym dziale i działalnościmiasta przeznaczonych na tę działalność".

Radny Pan Adam Ryniak stwierdził cyt.: ,,W dniu 3] marcą zgłosiłem na tej sesji wniosek,
aby z obrad sesji został zdjęty pkt,, który brzmiał ,,Informacja z przeprowadzonego audytu
w MOSiR", z tego względu, ze brakowało nam do tej informacji dot. wyjaśnien z MOSiR - u.
Wniosek został poparty przez Pana Burmistrzą, l j radnych było za, i za to Wysokiej Radzie
dziękuję, bo dzisiaj mamy komplet dokumentów i możemy więcej na ten temat podyskutować.
Trzebą zadać sobie pytanie - po co mamy ten MOSiR? Więc, ja przypomnę. MOSiR został
powołany do zarządzania mieniem gminnym w zakresie kultury fizycznej i sportu, to ustawa
o samorządzie gminnym nąkłada na Gminę Miasta Sanoką zadanie w zalcresie kultury
fizycznej, sportu, rekreacji, aby zapewnić społeczeństwu korzystanie z infrastruktury sportowo
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rekreacyjnej, podobnie zresztą jak Sanocki Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna,
które spełniają zadania z zalcresu kultury. Nie można więc zadania, które nakłada na Gminę
ustawa, traktowaĆ jako komercyjne przedsięwzięcie. Patrząc na to jak przedstawił to Pan
audytor, nie mozemy tego pokazywać jako stratę, lecz jako koszty, ponieważ każda działalność
Gminy była by stratą o czym mówiła Pani radna Lisowska.
Bardzo dużo zostało powiedziane, że MOSiR mało zarabia, a trzeba Wysokiej Radzie
przypomnieć, że wszystkie kluby korzystające z obiektu MOSiR - u korzystaią z nich
nieodpłatnie. Ten fakt mogą potwierdzić obecni na dzisiejszej sesji przedstawiciele MOSiR u, potwierdził to w swoim sprawozdaniu takze Zastępca Burmistrza Pan Piotr Uruski,
MOS|R nie istnieje od dziś,co roku to my jako Rada Miasta uchwalamy dla tej jednostki
budZet i nigdy z tym nie było problemu, nawet przy nowej Radzie, jak to miało miejsce w 2015
roku podczas sesji budZetowej.
Inaczej funkcjonował MOSiR będąc zaWadem budzetowym, co mo4ą potwierdzić obecni na
dzisiejszej sesji Pan Przewodniczący Infrastruktury, Przewodniczący Rady Miasta Pan
Daszyk, który w tamtych czasąch był Burmistrzem Miasta Sanoka, a inaczej kiedy MOSiR jest
jednostką budZetową co nie oznacza, że MOSiR nie powinien zarabiać więcej aby obniżyć
koszty utrzymania. Powiem więcej, dyrekcja MOSIR - u, kierownictwo MOSiR - xł, muszą
zrobić wszystko w swoim zakresie, aby MOSiR naprawdę zarabiał więcej, My jako Rada
Miasta Sanoką musimy zdecydować, w którym kierunku ma iśćten MOSiR, czy my mamy
udostępniać obiekty klubom, szkołom nieodpłatnie, czy pobierać opłaty za korzystanie z tych
obiektów, za które jak dobrze wiemy nie w pełni stać nasze kluby".

-

Radny Pan Piotr Lewandowski zwracając się do Przewodniczącego Rady Miasta oraz
Burmistrza Miasta stwierdził cyt.: ,,Panie Przewodniczący, Pan wspomniał słowo raport,
a czy Pan widział raport? Radni dostali informację. Panie Burmistrzu, obaj zajmowaliśmy się
zarządzaniem jakością, nieodżałowany Pan Andrzej Swiderski uczył nas, że raport z audytu

jest dokumentem, a nie informacją".
Radny odnosząc się do wystąpienia Zastępcy Burmistrza Piotra Uruskiego poinformował:
,,O tych dochodach jak Pan mówił, Llważam, ze należałoby niektóre dochody łączyć, dlatego,
że gdy nie ma lodu nie ma hotelu, nie ma korzystania z urządzeń towarzyszących typu sauna,
koliba, siłowania, więc oddzielanie tego nie jest dokładnie przedstawieniem faktu. Dzisiaj
słyszę o stratach, ale o tym mówiła już Pani Lisowską i nie będę powtarzał.
Ostatnia sprawa - nikt nie poruszył do tej pory, ani MOSiR, ani audytor korzyŚci z promocji
miasta jezeli chodzi o lce Racing. Proszę Państwa, wszystkie miasta partnerskie,
przedstawiciele miast partnerskich z tego korzystały, 62 stacje telewizyjne chyba
w przedostatnim roku nadawały, jest to promocja, z której bym nammłiałPana Burmistrza,
żeby nie rezygnował, przy oczl+uiścieliczeniu kosztów w przyszłości,jest to promocja miasta
Sanokn".

Burmistrz Miasta Pan Tadeusz Pióro poinformował cyt.: ,,Chciałbym aby temat MOSiR - u
został dzisiaj jakby zakończony poprzez interpelacje, na które będę odpowiadał na następnej
sesji, one będą również i czytane w tym momencie, będziemy poszerzać tą wiedzę, którą
Państwo chcecie od Burmistrza odnośniezasad, odnośnie rzec4łuiściewyników.
Natomiast z całą odpowiedzialnością chcę stwierdzić, że temat MOSiR - u nie jest
najważniejszy w mieścieSanoku i to, że dzisiaj się dyskutuje tak naprawdę prawie 2 godziny
tutaj o MOSiR - ze to jest jakieśnieporozumienie, Sanok naprawdę ma dużo innych
problemów. Natomiast ja uwazam, że audyt został przeprowadzony prawidłowo. Może Pan
radny dostać raport, ale kompendium tego raportu to jest właśnieto co Państwo dostaliŚcie,
tą informacjęw tym momencie""
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Burmistrz jeszcze taz zaznaczył, że audY MOSiR - u nie jest tematem najważniejszym
w Sanoku. Dodał, ze Sanok ma różne ważne problemy, które wymagają działań wspólnych
zRadą żeby Sanok się rozwijała, i żeby w Sanoku powstawały nowe miejsca pracy, żeby
w Sanoku były realtzowane projekty i tak naprawdętrzeba przygotowaćbudZęt do tego, zeby
Miasto mogło dać własny wkład i brać kredyty na projekty, na które będą ogłaszane koŃursy
na 2016 rok,
Burmistrz stwierdził równiez cyt: ,,Nie będę się odnosił do tych insynuacji w prasie, które
w tym momencie, niektórzy ewentualnie, w niektórych gazetach imputują że to jest nagroda
jakaśdlą Pana Fuksa, że on został audytorem wewnętrznym. To jest bardzo brzydkie
zachowanie, bo konkurs został ogłoszony na audytora wewnętrznego, spełniłwymogi, wymogi
trudne audytora , to nie jest tak, że może przyjśćktośz ulicy, musi mieć odpowiednie
uprawnienia i ten konkurs Pan audytor wygrał. Był jedynym, który się zglosił do tego
konkursu, żeby była j asność.

Po drugie, mówimy tu o stratąch. Proszę Państwa, ja chciałem tylko skończyć temat jeden był u mnie ostatnio przedsiębiorca, który przyszedł do MOSiR - u, zeby mu MOSiR wynajął
na miesiąc hotel, bo on prĘedzie tu z młodzieżąz wrotkarzami, będzie wynajmował na
sezon letni i chce tutaj w Sanoku bo jest tor do jazdy szybkiej, tor wrotkarski w tym momencie,
chce tutaj uczestniczyć, przyszedł do mnie i powiedział tak: ,,wie Pan co usłyszałem od Pana
dyrektora? Pan dyrektor powiedział, że nie jest zainteresowany, bo ile chce tyle z Miasta
otrzyma datacji"" Miałem tego nie mówić i nigdzie tego nie powiedziałem, ale jeżeli Panstwo
chcecie to na następną sesję zaproszę tego przedsiębiorcę, który był w MOS|R. W nviązku
z tym, skończmy temat MOSIR - u. Jest ogłoszony konkurs, szukamy człowieka, który
rzeczywiście, który pokieruje tym MOS|R - em . Przed MOS|R - em duze działania sąi nikt mi
nie powie, że MOSiR, gdzie działalnośćstatutowa jest określona, nie może nviększać swoich
dochodów w tym momencie, bo może nłięlcszać swoje dochody i MOSiR, i Dom Kultury, moze
je rwiększać Biblioteka, a od MOSiR- u Wysoka Rada i Burmistrz może oczekiwać
rzeczywiście tych działań, które spowodują nvięl<szanie dochodów równiez przez MOSIR.
Chciałbym jednoznacznie prosić Państwa, żeby temat MOSiR - u ną tym etapie skończyć, bo
proszęwierzyć, że w Sanoku sąważniejsze sprawy".
Radny Pan Janusz Baszak zvłroclłsię do niektórych radnych, aby przeczytali sobie co to
znaczy zarządzanie mieniem gminnym. Ponadto radny dodał: ,,Chciałem wyrazić tutaj
ubolewanie, ze dotychczasowy zarząd MOSiR - u tak się umęczył przez te wszystkie lata, bo w
sumie mógł nic nie robić, a oni aż wygospodarowywali po 800-900 tyś.zł przychodów
rocznie. Mogła być strata przecież 6.200.000 zł, mogła być strata 7.000.000 zł, 8.000.000 zł,
9.a00.000 zł, bo oni świetnie zarządzali majątkiem gminnym. Gratuluje takiej postawy
i współczuję, ze tak się musieli napracować Ogłoszenie konkursu na nowy Zarząd MOSiR - u
to jest bardzo dobre posunięcie, trzeba było to zrobić wiele lat temu i przylcro, że radni, którzy
są teraz tak aktyuni w tej sprawie, wcześniej takich wniosków nie składali "
.

Radny Pan Roman Babiak poinformował cyt.: ,,Wsłuchując się w te wszystkie wypowiedzi
parafrazując moqę skomentować to następująco - jest to nieudolna rozpaczliwa próba
obrony utraconego raju przez doktora Delektę przy pomocy radnych, którzy mieli pełną
świadomość
o nieprawidłowośćjakie tam były, na Ęm MOSiR - z€, w poprzednich
kadencjach, Dzivllię się, że ci radni nie reagowali w poprzednich kadencjach na spłycanie
odpowiedzi na interpelację mojq jak i innych radnych, Pana Drwięgi, który równiez pytał
o podłogę, całkiem inną odpowiedź dostał, nie taką jaką oczekiwał, i dziwię się, że ci radni,
tak doświadczeniradni, którzy mieli istotny wpłW na politykę w tamtym olcresie, nie
reagowali, a dzisiaj sąbardzo oburzeni".
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Radny Pan Adam Ryniak zaproponował, aby głos zabrała główna księgowa MOSiR - u,
poniewaz dużo było powiedziane w sprawozdaniu Zastępcy Burmistrza o księgowości,więc
powinna się do tego odnieśći wyjaśnić.
Przewodniazący Rady Miasta Pan Zbigniew Daszyk poinformowaŁ cyt.: ,, Rozumiem sugestię
Pana radnego Adama Ryniaka, ale niestety konczymy. Chcę jeszcze ad vocem Panu
Ryniakowi powiedzieć, że wtedy kiedy byłem Burmistrzem zmienialiśmyMOSiR z zalcładu
budżetowego na jednostkę, ponieważ trudno było uzyskać 50% dochodów. Teraz na poziomie
20% MOS|R ma dochody, a proszę rwrócić uwagę jaką jakośćobiektów mamy w tej chwili,
skoro na tamtych obiektach dawało się uzyskiwać do 50oń, to na tak dobrych obiektach, bo
jak porównać Torsan z Areną, Ad vocem Pai radnej Lisowskiej, ponieważ mówi, że
niegrzecznie się zachowałem, Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca czytała jedną
interpelację, a ja patrzyłem na drugą i myślałem,że to jest kopia, że niepotrzebnie daję do
czytania, a więc o to mi chodzi, zabieramy bardzo cenny czas, a zadajemy te same pytania,
powtarzane wielokrotnie. Ad vocem Panu Lewandowskiemu to mówię o odpowiedzi na
raport, 1/3 to jest tłumaczenie, że Pan Burmistrz nie powinien w ogóle MOSiR kontrolowąć,
takie wrażenie odniosłem i jak Pan mojej aluzji z policjantem nie zrozumiał to mi bardzo
przykro",
Przęwodniczący Rady Miasta PanZbigniew Daszyk zamknfl dyskusję w tym punkcie"

Ad.6.

sprawozdanie komisii z działalnościmiedzv sesiami.

Komisja Finansowo - Gospodarcza - w okresie między sesjami odbyła trzy posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Pan Janusz Baszak poinformowń cyl.: ,,W trakcie prac Komisji
nłrócano uwagę m.in. na fakt, iż w mieście Sanoku do tej pory nie wydano zarządzenia dot.
sposobu procedowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Wiele miast w Polsce od wielu
lat już dysponuje tąkim zarządzeniem porządkującym sposób doboru inwestycji do realizacji,
dokonuje kategoryzacji, hierąrchizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, w sposób
obiektywny wyznacza kierunki inwestycji w mieście i stwierdza czy jest to mozliwe finansowo
do udrwignięcia. W Sanoku przez wiele lat realizowano przypadkowe inwestycje, często
nieuzasadnione ekonomicznie, w nłiązku z tym, cieszę się bardzo, iz Burmistrz Miasta Sanoka
już zlecił swoim Wydziałom opracowanie takiego zarządzenia, Komisja Finansowo Gospodarcza wyraziła wolę wsparcia tych działań i taką uchwałę albo zarządzenie musimy
podjąć. Dopiero wówczas Komisja będzie zmieniała uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego. W trakcie swoich posiedzeń Komisji obrądowąła nad ]5 sprawami wydając
13 pozytyunych opinii, nie było opinii ne4awnych i opinii odsyłających wnioski do
poprawki. Komisja ciągle proceduje nad zmianą uchwały dot. Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego na lata 2014-20]8, oraz inwestycjami w ramach Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Opinie wyrażone przez Konisję Finansowo - Gospodarczą dot. m.in.
wprowadzenia Sanockiej Karty Dużej Rodziny, uchwał gruntowych dot. zmiany, sprzedaży,
ale takze scalenia i podziału, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, przystanków
komunikacyjnych budzetu, zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz zaciągnięcia lłedytu
konsolidacyjnego. Członkowie Komisji Finansowo - Gospodarczej wzięli także udział we
wszystkich objazdach radnych po sanockich dzielnicach. Wyjazdy te dotyczyĘ identyfikacji
potrzeb inwestycyjnych i remontowych na drogach miejskich, dotyczyły także wizytacji miejsc
planowanych inwestycji, m.in. poHosiem takiej wizyty jest jedna z dzisiejszych uchwał na
sesji. W Komisji nie pozostało żadnych spraw do procedowania, Przewodniczący Komisji lub
jei członkowie nłrócili się dwukrotnie z pisemnymi pytaniami do Zarządu Miasta, uzyskano
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odpowiedzi na wszystkie pytania. Omówienie poszczególnych spraw oraz wyniki głosowań
zostanąprzedstawione w trakcie obrad nad poszczególnymi punktami dzisiejszej sesji".

Komisja Infrastruktury Miejskiej - w okresie między sesjami odbyła trzy posiedzenia.
Dwa z tych posiedzeń miaŁy charakter wyjazdowy w terenie, wizytowane były wszystkie
dzielnice zapoznając się z problemami nie tylko dot. stanu dróg, chodników, kanalizacjt,
przepustów, budowli itd., ale analizowane to było takze pod kątern przyszłych działań
w ramach budżetowania w roku 2015 do roku 2018. W sumię natrzechvłyjazdach spędzono
ok. 20 godzin w terenie. Każdy z radnych otrzymał do wypełnienia aŃietę, która ma
zawierać priorytety do zrealtzowania w kolejnych latach trwania tej kadencji samorządu
miejskiego" Radni sami ustalą własny raŃing wazności i pilnościzadań do realizacji, który
po analizie będzie zavłieruł ujednolicony i zaaprobowany wspólnie harmonogram do
realtzacjt. Wydziały inwestycji i gospodarki komunalnej posiadają swoje wstępne kosztorysy
tych przedsięwzięć. Na jednym z kolejnych posiedzeń Komisji Infrastruktury Miejskiej
zostaną ustalone priorytety biorąc efekt prac Komisji Finansowo - Gospodarczej, ponieważ
w Wielolętnim Planie Inwestycyjnym jest szereg przedsięwzięć inwestycyjnych, na które nie
było środków, nie było dokumentacji, nie było pozwoleń na budowę i jeżeli one nie znajdą
uznania wśród radnych i niektóre z nich zostanąwykreślone, to wówczas będzie dyskusja na
temat tych priorl.tetów, które wynikąą z zapotrzebowania, tematyki, którą się zajmuje
Komisja Infrastruktury Miejskiej . Trzęcie posiedzenie Komisji było poświęcone tematyce
będącej przedmiotem obrad sesji, a głównie dot. scaleń, sprzedaży, zamian. Informacja
o wynikach głosowań podana będzie kńdorazowo przy omawianiu koiejnych punktów
porządku obrad sesji.

Komisja Oświaty,Kultury, Sportu i TurysĘki - w okresie między sesjami odbyła dwa
posiedzenia, na których zajmowała się dwoma sprawami" Pierwsza sprawa dot. Nagród
Miasta Sanoka, druga sprawa dot. regulaminów boisk, placów zba-w i skateparku. Obydwie
sprawy będą przedmiotem obrad sesji i przy ich omawianiu zostanię przedstawione
stanowisko Komisji,
Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego - w okresie między sesjami odbyła
posiedzenie w dniu 4.05.2015 r., na którym zajmowała się następującymi tematami:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmtany
częścimiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połozonego
w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie okręślenia
przystaŃów komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników,
których właścicielemlub zarządzającym jest Gmina Miasta Sanoka, warunków i zasad
korzystania ztych obiektów oraz ustalenie stawek zakorzystanie z nich.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały * sprawie uchwalenia regulaminu korzystania
zplaców zabaw będących własnościąGminy Miasta Sanoka.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminów korzystania
z ,,Boisk Sportowych Miasta Sanoka".
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze
skateparku ,,Nad Sanem" będącego własnościąGminy Miasta Sanoka.
Ponadto omawiane były sprawy bieżące.
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej - w okresie między sesjami odbyła trzy
posiedzenia. Pięrwsze posiedzenie odbyło się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
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w dniu 21.04.2015 r. Kolejne dwa posiedzenia odbyły się w dniach 24 i 27 kwietnia 2015 r,
w Sali Herbowej w Urzędzie Miasta. Tematem zebtańbyło:
1. Omówienie zakresu realizowanych zadańptzez kierowników poszczególnych działów
i sekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku oraz problemów z tym
związanych.
2. Zapoznanie człoŃów Komisji przez prawnika Urzędu Miasta Sanoka z podstawą
prawną na bazie której został opracowany Sanocki program przyznający uprawnienia
członkom rodzin wielodzietnych.
3, Dopracowanie Sanockiego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin
wielodzietnych, po uwzględnieniu zaproponowanych korekt zgłoszonych przez
radnych Komisji.
4. Przedstawienie proponowanych kandydatów do składu Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Miejskim Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku.
5. Sprawy bieżące"
W poszczególnych posiedzeniach Komisji udział wzięli: Zastępca Burmistrza Pan Piotr
Uruski, Dyrektor Miejskiego OśrodkaPomocy Społecznej w Sanoku Pan Rafał Gużkowski,
Kierownik dziahl pomocy środowiskowej i pracy socjalnej Pani Beata Szmiłyk, Kierownik
sekcji świadczeń rodzinnych Pani Danuta Rogała, Starszy Inspektor sekcji świadczeń
rodzinnych Pani Ewa Sieradzka, Główny Specjalista ds. funduszu alimentacyjnego Pan
Mariusz Ch7nła, Konsultant ds. płac i księgowości Pani Katarzyna Jlrczak, Prawnik Urzędu
Miasta Pani Alicja Filip. Komisja zaplanowała następne posiedzenie na dzięń 19.05,2015 r.
na godz. 17.00, Efekt prac Komisji zostanie przedstawiony w odpowiednim puŃcie obrad.

Komisja Rewizyjna - w okresie między sesjami odbyła dwa posiedzenia w dniach 9.04,2015
r. oraz 23.04.2015 r.) na których zajmowała się sprawami związanymi z pkt. 2 planu pracy
Komisji Rewizyjnej dot. analizy wykonania budZetu za rok 2014, Na pierwszym posiedzeniu
:wryznaczoflno zespoły kontrole do przeptowadzenia kontroli oTaz omówiono wstępnie
procedurę związaną zudzieleniem absolutorium" Na drugim posiedzeniu Skarbnik Miasta
omówił sprawozdanie z wykonania budżetu, a także ustalono zakres i termin kontroli.
W chwili obecnej zespoły kontrolne przeprowadzająkontrole w swoich zakresach.
Przewodnicząca Komisja przedstawiła sprawozdanie z zakohczonej juz kontroli dot. pkt. 1
planu pracy Komisji Rewizyjnej:
Komisja R.ewizyjna na posiedzeniu w dniu 5.03.2015 L rozpoczęła prace zwlązane
z pkt. I planu pracy komisji dot. przeprowadzenia kontroli w zakresie wykorzystania środków
finansowych przez SPGM na remonty mieszkań komunalnych.

Termin zakończenla kontroli zostń ustalony w planie

pracy
komisji
nadzień 31.03.2015 r.
Członkowie Komisji ustalili zespóL kontrolny w składzie;
1. Adam Ryniak - przewodniczący zespołu
2. Adrian Herbut
3. Jakub Osika
Kontrola zostałaprzęprowadzona w dniach 23 iż5.03.2015 r.
Z przeprowadzonej kontroli spotządzony został, protokół pokontrolny, który przekazano do
Burmistrza Miasta. Do protokołu pokontrolnego nie wniesiono zadnych uwag,

Ad.7.
s pr aw

o r.d a n i e

B urmi s tr z.a z d z.i ała l n o ści mi e d zv

sesia

mi.

Sprawozdanie z wydanychzarządzeń stanowi zŃ,ącznik do protokołu.
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Burmistrza Miasta Pan Tadeusz Pióro przedstawił sprawozdanię

z

działalnościmiędzy

sesjami cyt.:

W dniu 2 kwietnia Burmistrz Edward Olejko spotkał się z Komendantem Hufca Ziemi
Sanockiej harcmistrzem Krystyną Chowaniec w sprawie dalszej przebudowy Centrum
Sportów Elrstremalnych w Sanoku . Chcemy rzeczywiście, że to co się zaczę_ło i to co hąrcerze
robić, chcemy im w tym pomóc, żeby powstało Centrum Sportów Ekstremalnych w Sanoku,
żeby rzeczywiście młodziez, która się tym interesuje, miała takie swoje miejsce tu w Sanoku.

W wielką sobotę na Rynku miąsta odbyło się śniadanie Wielkanocne dla

ubogich
i bezdomnych z udziałem wielu zaproszonych gości.Uważamy, ze to spotkanie zakończyło się
sukcesem, częśćz Państwa - i za to Państwu dziękuję - byliściena tym śniadaniu
Wielkanocnym. Ją wierzę, że takie śniadanie Wielkanocne, i te uchybienia, które na pewno się
zdarzyły w 20]6 roku zostąną poprawione, ale jest to taki element jednoczący mieszkańców,
a jednocześnie wskazujący tak naprawdę, że zależy Burmistrzu, ale również i radnym - bo
przecież uczestniczyliście Państwo w tym - na ludziach, którzy są w tej chwili wykluczeniu,
mają swoje problemy w tym momencie i potrzebują takiej pomocy. Ta inicjatlłua została
przyjęta ciepło nie tylko przez potrzebujących, ale i także innych mieszkańców Sanoka, co
miałem na to dowody"
7 kwietnią spotkałem się z twórcami pomnika Michała Archąnioła - Agnieszką Świerzowicz Maślanieci Markiem Maślaniec, pomnik ten ma stanąć w Sanoku, w spotkaniu uczestniczyła
również koordynator projektu Pani Henryka Tymoczko. Projekt tego pomnika - naturalnie
Rada się będzie tu jeszcze wypowiadać i będzie cała procedura uruchomiona - ale projekt
tego pomnika znajduje się w olłlie PTTK, obok Urzędu Miasta. Ci twórcy to są Sanoczanie,
oni również byli twórcami pomnika patrona miasta Sanoka ks. Zygmunta Gorazdowskiego

i szeregu innych pomników.

Tego dnia również przyjąłem rodziców i dziecięcą grupę hokejowa Zaki.

l3 hłietnia w Sali

Herbowej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najlepszego anglistę
Powiecie Sanockim dla gimnazjalistów" Spotkanie z młodziezą i nauczycielami było nie
tylko okazjądo gratulacji,lecz także okazjądo rozmów o Sanoku.

w

Burmistrzem Edwardem Olejko odbyłem wizytę w Urzędzie
Marszałkowskim, spotkaliśmy się z Marszałkiem Wadysławem Ortylem i Wicemarszałkiem
Wojciechem Buczakiem by rozmclwiać po raz kolejny o finansowaniu budowy łącznika
obwodnicy. Spotkanie ząskutkowało tym, ze jest podjęta uchwała Zarządu Województwa, jest
l3 inwestycji, które w ramach Regionalnego Prograrnu Operacyjnego będą finalizowane
przez Urząd Marszałkowski i jedną z tych inwestycji, będącą na trzecim łniejscu, jest łącznik
obwodnicy Sanoka, łączący obwodnicę z rondem Bel<sińskiego. Urząd na ten cel przeznacza
I3,4 mln. zł, przy kosztach całej inwestycji 16 mln. zł. Ta inwestycja na pewno od Miasta
będzie wymagała szukania środków, z tym, że to nie są środki,które musiałyby być dane
w ciągu jednego jakiegoś krótkiego okresu czasu, bo tak naprawdę mamy to rozłożone
w czasie. Według informacji - bo przeciez spotykamy się często z Generalną Dyrekcją
Autostrad i Dróg Krajowych - pierwsza łopata w obwodnicę Sanocką ma być wbita pod
koniec roku 20]6, a inwestycja ta ma być sfinalizowana w 2019 roku. Zaproponowaliśmy
Generalnej Dyrekcji aby pokazała przebieg tejze obwodnicy, ale Generalna Dyrekcja na tym
etapie mówi, że jeszcze nie ma takiej ostateczności, że minimalnie może jeszcze troszeczkę
przebiegać inaczej niż w tej chwili ona wygląda, i dlatego zrobimy to, ja nie jestem

15 kwietnią wraz z
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inwestorem, inwestorem jest zdecydowanie Generalna Dyrekcja, w ałiązku z tym jeżeli
Generalna Dyrekcja będzie pewna, ze taki mą a nie inny przebieg, na pewno tez pokażemy ten
przebieg mieszkańcom miasta Sanoka. Na tym etapie nie ma jakby zgody na pokazanie tego
jeszcze przez Generalną Dyrekcję Autostrad i Dróg Krajowych. Ja się cieszę w tym momencie
z decyzji, którą podjął Samorząd Województwa, którą podjął Marszałek Województwa
i Wicemarszałek bo dla Miasta jest to bardzo ważna rzecz w tym momencie, że są środki,bo
Miasto by nie było stać. Miasto będzie miało jakieśproblemy, ale generalnie ja wierzę, że
równiez te pozostałe łączniki, które są zdecydowanie mniejsze, będziemy tez tam myśleć
o Samorządzie Województwa, ale dla nas najwazniejszy był ten duży łącznik i tąka deklaracja
ze strony Samorządu Woj ew ództw a .j e st.
Burmistrz Edward Olejko uczestniczył ]6 kwietnia w spotkaniu Krajowej Izby Gospodarczej
w Klubie Górnika. W spotkaniu, które odbyło się z inicjatlnvy firmy Loyd, uczestniczyli
s

ano c cy przeds i ęb i or cy.

]7 hłietnia odbyła się telekonferencja z udziałem Burmistrzów z kancelariąTraple Kanarski
Podrecki i Wspólnicy w sprawie ustalenia postępowonia w dalszych etapach sporu z Władzą
Wdrażającą programy europejskie. Chciałem Państwu jednoznacznie powiedzieć, ze Wadza
Wdrażająca te programy europejskie wszczęła czynnościadministracyjne w stosunku do
Gminy Miasta Sanoka" W tych czynnościach administracyjnych wskazuje, że Miasto ma
nvrócić im 2.100.000 zł. Wystąpiliśmy o wstrzymanie jakby dyskusji na ten temat, bo Państwo
dobrze wiecie, że sprawa jest w tej chwili w Sądzie, prowadzone jest postępowanie przez Sąd
Krośnieński, z tym, że jednoznacznie chciałem jeszcze raz powiedzieć, że pierwszy wniosek,
który poszedł do Prokuratury to był wniosek Władzy Wdrażającej i prowadzone jest w tej
chwili postępowanie wyjaśniające,wniosek był skierowany przez Wadzę Wdrażającą i mam
tutaj też jakąs uwagę, którą mówię jednoznacznie, bo będącą na spotkaniu z Wadzą
Wdrażającą w lutym, tak naprawdę nie miałem świadomości,nie powiedziana mi, że taki
wniosek poszedł, Nie wiem czy to nie był taki swoisty sprawdzian również działań Pana
Burmistrza i Burmistrzów, ale my po tym spotkaniu, tyle co usłyszałem, to nie mogliśmy nie
podjąć innej decyzji, jak taki wniosek również zgłosić i taki wniosek do Prokuratury, Państwo
dobrze wiecie, że zgłosiliśmy,2, 3 dni po mojej wizycie we Wadzy Wdrażającej i dopiero się
teraz okazało, że takie są dwa wnioski, jeden ze stycznia tej Władzy Wdrażającej, drugi
Burmistrza. Na tym etapie jest wszczęcie decyzji administracyjnej mówiącej o 2.100,000 zł.

18 kwietnia prĘĘem Panią Krystynę Wróblewską Dyrektor Podkarpackiego Centrum
Edukacji Nauczycieli, w spotkaniu uczestniczył Starosta Roman Konieczny, umówiliśmy
mozliwościwspółpracy w celu dokształcania Sanockich nauczycieli.
We wtorek

2] lałietnia prĘąłemdelegację z miasta partnerskiego Reinheim,

23 lauietnia spotkałem się ze złotymi medalistami Mistrzostw Polski Juniorów w hokeju na
lodzie. Państwo dobrze wiecie, że mistrzosrwo zdobyli po raz drugi, nie jest łatwa zdobyć
mistrzostwo, ale obronić jest to bąrdzo trudno, co się nie udało tak naprawdę pierwszej
reprezentacji, natomiast tu się udało.

24 lołietnia w Urzędzie Miasta spotkałem się Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki
jest to instytucja przy Urzędzie Marszałkowskim. Rozmawialiśmy o współpracy
Sanockiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Regionalnym OśrodkiemPolityki
Społecznej,

Społeczne.j"
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Kolejne spotkanie z Sanockimi sportowcami w Urzędzie Miasta odbyło się 28 kwietnią. W Sąli
Herbowej gościlizawodnicy, trenerzy i prezesi TSV Celtfast, którym ostatecznie nie udało się
awansować do finału Mistrzostw Polski. Nie dużo brakowało aby był turniej finałowy
w Sanoku, turniej o I ligę siatkówki. Muszę powiedzieć, ze to tez by była bąrdzo dużo rzecz, bo
mimo wszystko siatkówka jest bardzo popularna, tych zespołów jest tak dużo, zresztą proszę
zauważyć, że mecze tej I ligii również są w telewizji pokazywane na bieżąco. Nie udało się,
ale mieli rzeczywiściew półfinąle bardzo trudnych przeciwników, między innymi Hutnik
Kraków, Czarni Katowice to są drużyny, które miały już wielkie sukcesy. To, że połoĄliśmy
podłogę na Arenie to po pierwsze chcieliśmy zobaczyć jak ona rzeczlłviściewygląda, a po
drugie robiliśmyto dlatego, żeby ewentualnie ten turniej finałowy odbył się w Arenie
i niestety nie było tego sukcesu końcowego, natomiąst nie ma dwóch zdań, na pewno tą
podłogę wykorzystamy do róZnych innych imprez. Planujemy ] czerwca duży Dzień Dziecka
właśniena Arenie, w otoczeniu tej Areny i mam nadzieję, że Arena tutaj swojąrolę spełni.
29 kwietnia odbyło się zebranie Rady Nadzorczej SPGK Sp. z o.o. podczas, którego odwołano
doĘchczasowega Prezesa Zarządu Czesława Bartkowskiego powołując na jego miejsce
Zbigniewa Magrytę, odwołano takze członka Zarządu Annę Kullandę, a na jej miejsce
pow ołano Bartłomiej ą Floriąną.
30 kwietnia uczestniczyłem w obchodach Święta

Flagi na Sanockim Rynku.

30 lałietnia obyło się kolejne spotkanie z kupcami Hali Targowej. W spotkaniu uczestniczyła
Pani architekt, ustalono, że w najbliZszym czasie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami
R.ady Miasta. Potrzebujemy Państwa radnych do tego, zeby rzeczywiście dyskutować, bo jest
to dla Miasta bardzo duży problem. Brt fuki kiedyśolcres cząstl, że kupcy chcieli tą Halę
kupić, dawali nawet za 2 mln. zł, niestety nie było wtedy takiej akceptac.ji i ta HaIa w tej
chwili robi się pusta, Przedstawiona została koncepcja, sugestie i tą koncepcję rzec4nuiście
opracowaliśmy, ale kwota na tą koncepcję, nie wiedząc jakie będą pozytywne skutki dla tej
Hali Targowej, jest dośćstosunkowo duza, to jest prawie 500.000 zł, w związki z tym musimy
się zastanowić jakie dalej powinniśmy działania podjąć jeślichodzi o tę Halę Targową która
jest w samym centrum naszego miasta.

30 hłietnia spotkałem się też z Prezesem małopolskiego Automobilklubu w Krośnie Panem
Wiesławem Dymińskim w sprawie organizacji 4l Międzynarodowego Wyścigu Górskiego.
W dniu jutrzejszym odbędzie się przegląd na Rynku wszystkich samochodów, a w sobotę
rozpoczęcie i pierwszy dzień tego rajdu w miejscowości Wu"lskk. Ten rĘd jest również
połączony z pierwszą eliminacją do rajdów górskich Europy Srodkowej, w związku z tym jest
to impreza, która na pewno też promuje Sanok i jesteśmy tym zainteresowani.

5 maja

odbyło się Nadrwyczajne Walne Zgromadzanie Wspólników SPGK, na którym
ustalono zarobki powołanych Prezesów i są one zdecydowanie niższe niż były to zarobki
poprzednich Prezesów.
5 maja na Sali Herbowej Urzędu Miasta spotkałem się również ze wszystkimi straznikami
Straży Miejskiej aby przedyskutować zasady ich funkcjonowania. Rozmowa rzeczyłwiściebyła
twórcza i mam nadzieję, że to zaskutkuje jeszcze lepszym działalnie tej Straży Miejskiej
i lepszym spojrzeniem na Straż Miejską ze strony mieszkańców naszego miasta.
6 maja na Sali Herbowej Urzędu Miasta odbyło się rozstrzygniecie konkursu ortograficznego
pióro Burmistrza Miasta Sanoka. Mam nadzieję, że ten człowiek, który wygrał ten konkurs,
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a zrobił jeden błąd, który będzie pamiętał do końca życia, ale proszę zauważyć, że to było
bardzo trudne dyktando i Pani powiedziała, że tych błędów można było zrobić ponad 50, a on
zrobił jedenw wyrazie ,,honor", teraz juz będzie wiedział jak się to pisze, a to jest III klasa,
czyli generalnie bardzo małe dzieci. Rozłazamy ewentualnie o rozszerzenie tego o szczebel
powiatowy, być może i o Kurątorium OświaĘ,żeby rangą tego konkursu była jeszcze

ważniejsza.
6 maja przyjąłem drużynę Sanockich Niedzwiadkow, którzy na turnieju w Toruniu zdobyli
Mistrzostwo Polski w mini hokeju na lodzie. Fajni chłopcy w strojach jednolitych, co mnie
bardzo cieszyło, bardzo ambitni, wierzę, że gdyby spółka kiedyś chciała rzec4nuiścieopierać
się na juniorach, młodzikach, na tych Niedźwiadkach to rzeczywiście Sanok mógłby być takim
drugim Podhalem Nowy Targ.
Spotkałem się również z powołanym przez Walne Zgromadzenie Wspólników Galerii Sąnok
Przewodniczącym Panem mecenasem Rychterem, który jest przedstawicielem Burmistrza. Ja
rozmowy prowadziłem z Panem Froncem już dwukrotnie, jak Państwo informowałem, Pan
Mecenas został upoważniony przeze mnie do kontynuacji rozmów odnośnie zbycia udziałów
Miasta w spółce. Z tym, że chciałem Państwu jednoznacznie powiedzieć, że to nie jest takie
wszystko proste, od strony prawnej jest szereg obwarowań, żeby ewentualnie Miasto nie
wychodziło z tejże spółki i żeby nie miało mozliwości przejęcia tych środków i wprowadzenia
do budZetu, ale ja wierzę w słowo Pana Prezesa Fronca, który powiedział jednoznacznie, że
jak 19 marca, czyli w terminie, zostanie otworzona Galeria, to na pewno pomo4ę i zrobię
wszystko aby te udziały przejąć. Przypominam Państwu, że to są udziały 3.200.000 zł,
przypomina Wysokiej Radzie, że Miąsto musi szukać pieniędzy ze sprzedaży majątku,
zmniejszamy te potrzeby sprzedazy , ale generalnie one dalej są jeszcze wysokie, gdybyśmy
rzec4nłiściete udziały 3.200.000 zł w takiej wysokości otrzymali to sprzedaz majątku była by
jeszcze mniejsza, niż w tej chwili jako Miasto musimy szukać tej sprzedaży. "

W tym miejscu porządku obrad prowadzący posiedzenie ogłosiłprzerwę od godz. 11a
godz,1IĘ.

do

Po przerwie.

Ad.8.

Roz.putrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaciagniecia kredvtu
długoterminowego konsolidacvinego i upoważnienia Burmistrza Miasta sanoka do
wvstawienia weksla ,,in blanco" iako zaber.pieczenia prawidłowei realizacii umowv na
kredvt długoterminowv konsolidacvinv, z ewentualnvm podieciem uchwah w tei snrawie.

Skarbnik Pan Kazimierz Kot poinformował, że na przedmiotowej sesji przedłożony zostaje
pakiet uchwał finansowych, które będą miały brzemienne skutki dla gospodarki budzetowej
miasta oraz wniosą istotne i daleko idące zmiany w całej gospodarce budzetowej na rok 2015
i w zasadzie na cały okres pespektywy objętej wieloletnią prognozą finansową. Przedmiotowe
zmiany podnoszą sumę budzetową o ponad 3.000.000 zł, o tyle rosną dochody i wydatki
budzetowe. Te zmiany pozwalają uzyskać wskaźniki ekonomiczne oceny budzetu i zdolności
kredytowych teoretycznie wymagane i co najwazniejsze, te wskaźniki osiąga się pomimo
tego, że do ich v,ryliczenia stosuje się juz nie plan roku 2014, tylko wykonanie roku 2014,
czyli wiadomo, że to wykonanie było niestety poniZej planu. Ponadto odzyskuje się zdolność
kredytową którą w tym roku Miasto nie posiada, i w roku przyszłym będzie możliwość
sięgnięcia po kredyty inwestycyjne. Rząd wielkościtych kredytów będzie za|ężń przede
wszystkim od realizacji planów w zakresie dochodów majątkowych i dochodów biezących,
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ale przyjmując, że te plany będą wykonanę pIzynajmniej w 80% wówczas naszę możliwości
kredytowe roku 20l6 będą sięgaó ok" 3.000.000 zł.
Pierwsza z uchwał dot. kredytu długoterminowego konsolidacyjnego. Kredyt ten rłynosi
w sumie 12.126.826,6ż zł. Kwota ta stanowi sumę zadłużenia Gminy Miasta Sanoka
w trzech baŃach, a mianowicie ING BaŃ ŚĘski, PKO BP, Podkarpacki BaŃ Spółdzielczy.
Na ten momęnt są to kredyty najdroższe, gdzie marże dokładane do wiboru trzymiesięcznego
sąnajwyzsze,te marże kształtują się na poziomie od 1,6 do 4%o, więc te kredyty proponuje się
skonsolidować. BaŃ, który przejąłby kredyt konsolidacyjny będzie wyłoniony w drodze
ustawy o zamówieniach publicznych. Najwazniejsze jest, że kredyt konsolidacyjny nie
spowoduje wzrostu zadłużęnia miasta, będzie to operacja pozabudżetowa polegająca na tym,
że baŃ, który wygra koŃurs o kredyt konsolidacyjny nie będzie tego kredytu odprowadzał
na konto budzetu miasta, Iecz dokona spłaty tych trzech wymienionych baŃów, czyli spłaci
kredfiy pozostające do spłat w tych trzech baŃach. Kredyt ten nie wpływa na konto budzetu
miasta będzie poza bilansowo traktowany w księgowości budZetowej, nię stanowi
przychodów i rozchodów, czyli w sumie nie jest kredytem zaciągniętym i spłacanym, więc
nie wpływa na wskaźnlki budżetowe, kredytowe, na sumę zadłużenia miasta. Do roku
ubiegłego na temat znaczenia tego kredytu, jego oceny ekonomicznej, były rożnice zdań
w interpretacji Regionalnych Izb ObrachuŃowych, jednak Krajowa Rada Regionalnych Izb
podjęła uchwałę, w której jednoznacznie potwierdza, że tego typu kredl.ty konsolidacyjne,
które rolują nasze zadłużeniena lata przyszłe są jednak działalnościąpozabilansową poza
budzetową i nie zwiększają sumy zadłuZęnia miasta. W przedmiotowym projekcie uchwały
jest jeszcze rczstrzygnięta kwestia zńezpięczęnia tego kredytu, czym będzie weksel in
blanco i kredyt spłacany będzie w latach 2017-2028.

Komisja

Finansowo

Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej

uchwały.
Prowadzący posiedzenie Pan ZbigniewDaszyk otworzył dyskusję w tym puŃcie.

Radny Pan Janusz Baszak poinformowń cyt.: ,,Ja chciałem tylko przypomnieć to, o czym
mówiłem w cząsie procedowania nad budżetem, o stanie i sytuacji finansów miasta Sanoka,
którą staramy się poprawić, staramy się porządkować. I przypomnę i będę chyba
przypominał co sesję, o raporcie spółki Curulis Sp. z o.o., o sytuacji ekonomiczno finansowej Miastaw kadencji 2010-2014, dlatego, że właśniezarządzanie mieniem gminnym,
zarządzanie.finansami Miasta, m.in. zarządzanie jednostkami budzetowymi takimi jak MOSiR,
doprowadziło Miasto do takiej sytuacji, że znajdowaliśmy się 48 pozycji od ostatnich gmin w
Polsce, i to będę przypomniał co sesję. Chcę Państwu powiedzieć, że ten kredyt
konsolidacyjny pozwoli uporządkować finanse Miąsta i odbudować zdolnościlłedytowe
Miasta na rok 20]6, ale chcę Państwu też powiedzieć, ze są dwa zastrzeżenia, ja mam
osobiście dwa zastrzeżenia, W wyniku analizy tej uchwały i lrredytów zaciągnięĘch przez
Miasto w roku 20I3 chcę Państwu to wyraźnie powiedzieć - ewentualnie Pan Skarbnik powie,
że ja się mylę, ale myślę,że się nie myśIę- że ten kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w roku
2013, który Miąsto musiało zaciągnąć, żeby powiązać koniec z końcem, był lcredytem, który
spłaciłlcredyty niżej oprocentowane, więc ja nie chciałbym, żeby w przypadku obecnego
przetargu miasto Sąnok zaciągnęło lłedyt wyżej oprocentowany od tych lcredytów, które
spłaca. W ałiązku z powyższym, gdyby zdarzyła siętaka sama sytuacja jakw roku 20l3, ze
tylko mieliśmy ofertę jednego banku i z taką olbrzymią marżą przyjęliśmy ten lcredyt - ja
mówię o ówczesnej Radzie Miasta - i Pan Burmistrz podpisał Lłmowę, a ja bym w tym
momencie ąnulował tamten przetarg i rozpisał kolejny, dlatego, że to było dziąłanie, które
dawało oddech Miastu na rok, ale powodowało kolejne kłopoty ekonomiczno - finansowe
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Miasta właśniew latach następnych. I nie chciałaby, żeby tym razem lcredyt ponad ]2 mln. zł
był udzielony na takich samych zasadach, więc lcredytowi konsolidacyjnemu mówię jak
najbardziej tak, bo to poałoli złapać oddech Miastu i oszczędzić odsetki, uwolnić możliwości
kreóytoue i polepszye ,wyhon;ruulłie )shuź)n)h6)Ą) ,wynihulących 2 D§lD)) buóżu'lorł9.
Natomiast jeśliokaze się, że zwycięży oferta kredytu, którego mąrża będzie przekraczała
marżę od tych kredytów, które spłacamy, ja bym albo anulował przetarg, albo zastanowił się
nad celowością brania lrredytu konsolidacyjnego i powtórzył przetarg, albo go całkiem
anulował. Tak, że z takim zastrzeżeniem i na to chciałbym zwrócić uwagę. Oczywiście będę
również prosić Pana Burmistrza by przedstawiciel Komisji Finansowo - Gospodarczej oczywiścieja nie, żeby nie było żadnych nieporozumień, tylko inny wybrany przez Komisję był obecny przy otwarciu ofert przetargowych""
Radny Fan Ryszard Bętkowski zwracając się do przedmówcy poinformował cyi.: ,,My teraz
będzie głosować nad tym kredytem i prĘmiemy go na pewno bo on jest korzystny. Teraz

zwrócił Pan nam uwogę, że w latach 2010-20]1 ten lcredyt był bardzo wysoko
oprocentowany, tylko problem polega na tym, ze my prĘęliśmy,ale myśmy nie wiedzieli

potem kto wygra ten przetarg i dlaczego wzięliśmy takwysokooprocentowany lcredyt, nikt nam
tego powiedział, my byśmy głosowali tak samo jak teraz, za tym żeby wziąć, bo to się opłaca,
ale nikt nam nie powiedział, ze taki drogi kredyt został wzięty, ani Skarbnik, ani ktośz jego
otoczenia, który się zna na ekonomii""

Radny Pan Janusz Baszak poinformował Qyt,i ,,Panie Ryszardzie, ja wiem o tym, że Państwu
nic o tym nie powiedziano, dlatego jo dzisiaj proszę Pana Burmistrza i Pana Skarbnika, że
jeślisię okaże w wyniku przetargu, że do takiej sytuacji miałoby dojść,to żeby się zastanowić
czy przetarg nie należy anulować. Dlatego prosiłbym też o to, żeby w składzie Komisji
przetargowej znalazł się członek Komisji Finansowo - Gospodarczej, który będzie czuwął
nad tym przetargiem, oc4nuiściez wiadomych powodów ja się wyłączam, absolutnie nie chcę
brać udziału w tej Komisji przetargowej, mimo, że mój oddział banku nie zajmuje się
kredytowaniem firm korporacyjnych, samorządów, to jest aż oddział w Lublinie, w Rzeszowie,
tak, że ją z tym nie ma w ogóle nic wspólnego, ale żeby nie było żadnego cienia podejrzeń to
absolutnie nie chciałbym brać w tym udziału. I Panie Ryszardzie, tak, to tylko wskazuje na to
jak Państwem manipulowano, wtedy Miasto musiało to wziąć, ale z drugiej strony nie za
każda cenę. I tak samo mi o to chodzi by ewentualnie wlnvrzeć presję na bankach ogłaszając
np. drugi przetarg, sdyby w pierwszym przetargu znalazła się jedna oferta z marżq która nąm
nie ponuoli dokonać przy tym jeszcze oszczędności, bo same przesunięcie spłaty lłedytów jest
ważne, ale wazne też jest to, żebyśmymieli te oszczędności na odsetkach, które Pan Skarbnik
tu w tym projekcie i w uzasadnieniu przewidział".
Radny Pan Piotr Lewandowski stwierdził cyl.: ,,Ja również podzielam uwagi Pana Janusza
Baszak i mam nadzieję, ze jego słowa będą wzięte pod uwagę. I chciałbym życzyć Panu
Skarbnikowi i nam wszystkim, żeby ten kredyt konsolidacyjny wyszedł lepiej, bo pamiętam, że
wtedy Powiatowi udało się korzystniej załatwić lłedyt konsolidacyjny niż Miastu".
Burmistrz Miasta Pan Tadeusz Pióro poinformował cyt.: ,,Ja również podzielam uwagi Pana
radnego Baszaka, na pewno weźmiemy je pod uwagę. Natomiast w drugim temacie - prosisz
i masz - na pewno członkiem Komisji przetargowej będzie również ktośod Państwa
z Komisji, taka obietnica tutaj pada i absolutnie tak zostanie tutaj ustanowione".

Nie było więcej chętnych do zabranta głosu w związku z czym prowadzący posiedzenie Pan
Zbigniew Daszyk zamknfl dyskusję w tym punkcie.
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Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Pani Agnieszka Kornecka - Mitadis odczytała projekt
uchwały w sprawie zacirynięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego i upowaznienia
Burmistrza Miasta Sanoka do wystawienia weksla ,,in blanco" jako zabezpieczenia
prawidłowej rea\tzacji umowy na kredy długoterminowy konsolidacyj ny.
Nie wprowadzono uwag do odczytanej uchwały.

Za przyjęciem Uchwały Nr YIIl3zlI5 głosowało20 Radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została p odj ęta.
Ad.9.

20I5,

z.

ewentualnvm podieciem uchwałv w tei sprawie.

Skarbnik Miasta Pan Kazimierz Kot na wstępie zgłosiłautopoprawkę do projektu uchwały,
mianowicie już po złożęntuprojektu do Biura Rady była koniecznośó ptzyjęcia zmiany
wbudzecię zarządzeniem Burmistrza, ponieważ wpłynęłakwota dofinansowania tzw.
dopłaty do cen paliwa, akcyzy, która jest w cenie paliwa i to rozliczenie nalężało
dokonać w miesiącu kwietniu, więc do końca kwietnia byŁo przyjęte zatządzeniem, jest to
kwota L302,62 zŁ i ta kwota jest ujęta w dochodach, wydatkach zaróv,mo w uchwalę o
zmianię budzetu, jak i w uchwale dot. wieloletniej prognozy finansowej.
Następnie Skarbnik przeszedł do omówienia projektu uchwały informując, że ta zmlana
budzetu przejmuje skutki uchwały dot. kredytu konsolidacyjnego, mianowicie zmniejszenia
spłat kredl,tu w 2015 i kosztów obsługi tego kredytl. W związku z czym, aby w pewnym
sónsie ureainić założęniabudzetu na rok 20|5, w związku z tym będą nizsze spłaty. czyli
zmniejsza się nadwyzkę roku 2015 o kwotę I.I23.90ż zł przez zmniejszenie wpłyłvowze
sprzedaży mienia komunalne go, czylt plan sprzedazy pomniejsza się o tą kwotę, Jest to o tyle
iitotne i wńne, bo plan ten jest bardzo napięty, trudny, a zatazem bardzo ważny, ponieważ
w istotnym stopniu rzutuje na wyliczanie wskaźników ekonomicznych. Miasto staĆ na to w
wyniku przyjętej uchwały o konsolidacji, aby nadwyzkę roku 2015 zmniejszyć o kwotę ponad
1 mln. zł. Niezaleznie od tego ta uchwała przynosi daleko idące i bardzo duże zmtany
budzetu, w sumie dochody zwiększa się o kwotę 4,176.441,28 zł, na co składają się w całoŚci
środkizev,lnętrzne tj. :
powinna wpłynąć jeszcze w grudniu;
w oparciu juz o dane faktyczne wykonane z systemu informacji oświatowej;

likwidację osuwisk, które występująna skarpie miejskiej, orazw Parku Miejskim.
O tą samą kwotę, czyli 4.1,7 6.44I,28 zł zwiększa się wydatki budZetowe.
Ponadto dokonuje się przeniesień wydatkow budzetowych:
inwestycyjne na montaz wskaźnika pomiaru wody na Sanie
Sosnowskiego.

L)

Pkt. 8 projektu uchwały mówi o skutkach konsolidacji kredyu, a mianowicie spłata kredytów
zmniejszy się do kwoty 2.944.422 zł i źrodłempokrycia planowanych spłat w tej wysokości
ustala się nadwyżkę budzetową. W kolejnym punkcie podane są sumy rozchodów, czyli jakie
będą spłaty na kwotę aktualny spłat, czylt 2.944.422 zł. Ponadto wprowadza się załącznik
dotacji dla Starostwa w kwocie 10.000 zł.

Komisja Finansowo Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej
uchwały. Przewodniczący Komisji poinformował c7t.: ,,Cieszę się, że już 2 mln. zł po

uchwaleniu budZetu doszacowaliśmy i przyblizyliśmy wykonanie budzetu za rok 20I5 już o 2
mln. zł, bo w poprzedniej zmienianej uchwale tam było prawie 800,000 zł i terąz I.123.000 zł.
Tym nie mniej, ja cały czas przypominam i proszę, by skorzystać z ostatniej już transzy
środków unijnych i ze środków zewnętrznych w latach następnych, konieczne jest
wypracowanie takiej nadwyżki budZetowej byśmymieli własnych środków dużo na
korzystanie z tych projektów unijnych i z dofinansowania, Dlatego ja bym tutaj nie zaniedbał
działań polegających na sprzedaży majątku, który nadaje się do sprzedaży".
Prowadzący posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk otworzył dyskusję w tym puŃcie,

Nie było chętnych do zabrania głosu w związkl z azym prowadzący posiedzenie Pan
Zbigniew Daszykzamkn$ dyskusję w tym punkcie.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Pani Agnieszka Kornecka - Mitadis odcąĄała projekt
uchwały dot. zmiany uchwały budZetowej na rok 2015, zuwzględnieniem autopoprawki.
Nie wprowadzono uwag do odczl.tanej uchwały.

Za

przyjęciem UchwaĘ

Nr YIIl33lI5

głosowało20 Radnych, głosów przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.

Uchwała zostaNa

p

odj ęta.

Ad.I0.

Roz.patrz.enie wniosku Burmistrza miasta w sprawie uchwalenia wieloletniei prognozv
finansowei miasta Sanoka, z ewentualnvm podieciem uchwałv w tei sprawie.

Skarbnik Miasta Pan Kazimierz Kot poinformowń, że przedmiotowa uchwała jest pierwszą
zmianąWPF na rok 2015, a więc obejmuje w sobie te wszystkie zmiany, które były przyjęte
w pierwszej uchwale Rady Miasta, w dwóch zarządzeniach wcześniejszych oraz
zarządzaniem, którym była korygowana zmiana uchwały budzetowej na rok 2015.
Przedmiotowa uchwała uchyla pierwotnąuchwałę o WPF, poniewaz wprowadzente zaptsu, że
rok obowiązywania przesuwa się z 2025 na rok 2028 jest zmianą daleko idącą i w formie
tylko zmiany uchwały byłby jakby niestosownie zaakcentowany. Sama uchwała poza zmianą
czasookresu nie ma innych zmian. Uchwała posiada dwa załączniki, najważniejszy z nich jest
załącznik nr 1, ponieważ uwzględnia wszystkie zmiany wynikające z dwóch poprzednich
uchwał, bardzo istotne jest równie ż to, że w pozycji przed rokiem 2015, rok ż0I4 ma nie plan
trzęch kwartałów, lecz wykonanie roku 2014. Gdyby nie została dzisiaj podjęta uchwała
o konsolidacji kredytów to wprowadzając wykonanie roku 2014 w miejsce planów trzęch
kwartałów Miasto nie miałoby zapewnionych wskaźników w zakresie finansowania
i ewentualnego kredytowania naszej działalności.Ptzy tym wprowadzaniu dochodów
majątkowych na kwotę 3,644.000 zł i przy zmniejszeniu zobowiązań roku 2015 o mniejsze
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spłaty kredytów konsolidowanych Miasto uzyskuje wskaźniki, którę w roku 2015 są na
poziomie zera, a|e już w roku 2016 będzie możliwośćzdolności kredYowej . Załączntk nr 2
się nie zmienia,pozostająte samę kwoty zobowiązań i wielkościprzedsięwzięć.

Komisja Finansowo Gospodarcza pozytyłvnie zaopiniowała projekt przedmiotowej
uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta PanZbigniew Daszyk otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Pan Jakub Osika złożyłformalny wniosek, aby uprościćprocedurę czytania uchwał
czytając tylko preambułę danej uchwały i przepisy końcowe. Dodał, że każdy radny ma
obowiązek zapoznać się z uchwałą i ma mŃeriały przed sobą.
Nie było sprzeciw do powyzszego wniosku.

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu w zwtązku z czym prowadzący posiedzenie Pan
Zbigniew Daszyk zamkn$ dyskusję w tym puŃcie.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Pani Agnieszka Kornecka - Mitadis odczytńa projekt
uchwały dot. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka.
Nie wprowadzono uwag do odczltanej uchwały.

Za

przyjęciem Uchwały Nr YIIl34lI5 głosowało 2l radnych, głosów przeciwnych

i wstrzynrujących się nie było.

Uchwała została podjęta

W tym miejscy porządku obrad prowadzenie sesji objął Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Pan Roman Babiak.

Ad.11.

nieruchomości
h w Sanok
podięciem
uchwałv w tei sprawie.
z ewentualnym

ia do scalenia i

Naczelnik Wydziału Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego Pani Marta Kopacz
poinformowała, że ptzedstawiany projekt uchwały dot. przystąpienia do scalenia i podziału
nieruchomości, Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przesttzenrtego m" Sanoka,
terenu połozonego w dzielnicy Śródmieście pn, ,,JASNA - I" uchwalonym w dniu 3.04.2008
r., teren obejmujący obszar zawierający się pomiędzy ulicami Rymanowską Słowackiego,
Sienkiewicza,liniąkolejową i projektowanym łącznikiem drogi zbiorczej ,,Z" przeznaczony
jest w ptzeważającej częścipod zabudowę mieszkaniową jednorodzil7ną z dopuszczeniem
usług, oraz drogi lokalnej, drogi wewnętrzne, Zrealizowanie na tym terenie zamterzeń
planistycznych wymaga przeprowadzania scalenia i następnie podziału na działki budowlane.
Obecny układ dzińękikształt, parametry geometryczne, wielkośći szerokości oraz struktura
władania mogą w przyszłościutrudnić zagospodarowanie tego obszaru przez obecnych
właścicieli.Zgodnie z art" l02 pkL 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami Gmina możę
przystąpió do scalenia i podziału nieruchomości, gdy wystąpią o to właścicielelub
uzytkownicy wieczyści gruntów o pow. przektaczającej 50% terenu przewidzianego do

ż5

i

ponownego podzińu. W sprawie przeprowadzenia scalenia i podziału
nieruchomości na dzińki budowlane do Burmistrza Miasta Sanoka wpłynęły wnioski ttzęch
właścicielinieruchomości położonych w obszarze oznaazonym w MPZP symbolem 5MN.
Gmina jest właścicielem5 dziaŁek na tym terenie o łącznej pow. 20 ar 37 m2 . Wnioskowane
do scalenia grunty, wtaz z gruntami Gminy Miasta Sanoka zajmują obszar 9I ar 59 m2
i stanowią 73Yo zwartego obszaru ptzeznaczonego na dzińki budowlane. Zevlnęttzne grancie
scalenia gruntów przedstawione zostały na mapie ewidencyjnej, która stanowi zał. Nr 1 do
projektu uchwały. Na wnioskowanym do scalenia terenie planowane jest powstanie co
najmniej 9 dzińęk budowlanych wtaz z obsługującymi je drogami wewnętrznymi, w tym,
prawdopodobnie dwie działki dla Miasta, po scaleniu teren, który nalezy zaprojektować dla
miasta jest to powierzchni 15 ar 48m2, więc albo to będzie jedna dzińka duza, albo dwie
mniejsze. Gmina Miasta Sanoka przy wykonaniu tego scalenia będzie mińa równiez
możliwośćzabezpieczenia dla siebie terenów pod drogę lokalną 3KDL biegnącą wzdłuż
terenu PKP zgodnie z obowięującym planem. Osoby, które otrzymająnowe nieruchomości
scalenia

wydzielone w wyniku scalenia ipodziału sązobowiązane do wniesienia narzęcz Gminy opłat
adiacenckich w wysokości do 50% wzrostu wartości tych nieruchomości w stosunku do
wartościnieruchomościprzed scaleniem. Jednocześnie za działki gruntu wydzielone pod
nowe drogi, albo pod poszerzenie dróg istniejących, a także za lrządzenia, których
właścicielęlub uźytkownicy wieczyścinie będą mogli odłączyó od gruntu Gmina będzie
zobowtązana do wypłaty odszkodowania. Nieruchomości objęte scaleniem będą wymagać
w przyszłościponiesienia przez Gminę nakładów związanych z wybudowaniem na tym
terenie przynajmniej sieci wodociągowej, bo jest to konieczne do budowy nowych budyŃów
i kanalizacji sanitamej ) oraz dróg dojazdowych utwardzonych o łącznej długościok. 200-240
Przeprowadzona analtza okoliczności, a w szczególności przeznaczęnia i waruŃów
^2,
zagospodarowania terenów ustalonych w planie miejscowym, wniosków właścicieli,
dotychczasowej struktury przestrzennej nieruchomości, stanu istniejącej infrastruktury
i potrzeb jej rozbudowy, uzasadnia przystąpienia do scalenia i podziału powyzszego terenu.

Komisja Finansowo Gospodarcza pozy.tyrłmie zaopiniowała projekt przedmiotowej
uchwały. Frzewodniczący Komisji Pan Janusz Baszak dodał, żę kńda forma scalania

gruntów, która odblokowuje tereny budowlane i przyczynia się do rozwoju miasta, zwłaszcza
w terenie przy ul. Słowackiego odbierana jest pozy,tyłłrie.

Komisja Infrastruktury Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Prowadzący posiedzenie Pan Roman Babiak otworzył dyskusję w tym punkcie.

Nie było chętnych do zabrania głosu w związku z
Babiak zamknfi dyskusję w tym puŃcie.

czw

prowadzący posiedzenie Pan Roman

Do odczytanej uchwały Radni nie wnosili uwag i zastrzeżeh,

przyjęciem UchwaĘ Nr
i wstrzynujących się nie było.

Za

Uchwała zostala

p

Ylll3slls

głosowało20 Radnych, głosów przeciwnych

odj ęta.

ż6

Ad.12.

Burmistrza Miasta w sorawie obciażenia nieruchomościsłużebnością
gruntowq stanowiacą własnośćGminv Miasta sanoka oznaczonei w ewidencii gruntów
miasta Sanoka obr. Dabrówka iako działka nr 1776/2 wschodnia iei cześcia.pasem gruntu
o sz,erokości 4,0 m i długości25,0 m na rzecz każdoczesnvch właścicielinieruchomości
oz.nacz,onei w ewidencii gruntów miasta Sanoka obr. Dabrówka iako działka nr 1776/5,
z ewentualnym podieciem uchwałv w tei sprawie.
Roz^patrzenie wniosku

Naczelnik Wydziału Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego Pani Marta Kopacz
poinformowała, że przedstawiany projekt dot. Wrażenia zgody przęz Radę Miasta na
obciąenie nieruchomości gminnej ogtaniczonym prawem tzęczorymjakim jest słuzebność
gruntowa. Przedmiotowy projekt uchwały przygotowano w związku z wnioskiem, który
wpłynąłod Pana Mariana Kopecia właścicieladziałki o nt 177615, o ustanowienie słuzebności
gruntowej przejścia i przejazdu przez nieruchomośćGminy Miasta Sanoka, która oznaczona
jest jako działka 177612 połozona w Sanoku obr. Dąbrówka na końcu ul. Kalinowej.
Słuzebnośćmiałaby być ustanowiona pasem droznym o szerokości4 m i długości25 m.
Przedmiotowa słuzebnośćma zapewnić właścicielowi działki nr I77615 prawo dostęp do jego
nieruchomości. Nieruchomość Pana Marian Kopecia obecnie nie posiada takiego prawnego
dostępu do drogi publicznej. Ustanowienie służebnościpozwoli właścicielowi
zagospodarować tą działkę zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pn. ,,KRUCZA - I", czyli pod budownictwo jednorodzinne. Zgodnie z tymi
zapisami działka Pana Kopecia posiada zaplanowaną obsługę komunikacyjną od strony ul.
Kruczej poptzez tll. Gołębią. Jednakze aktualnie działki, po których ma przebiegać ulica,
pozostają własnościąprywatną i na dzień dzisiejszy są uzytkowane rolniczo. Zręalizowanie
ptzez Gminę tego dojazdu, czyli właśniedojazdu od ul. Kruczej będzie wymagać dużych
nakładów finansowych, przede wszystkim na wykup gruntu i będzie czasochłonne. Dlatego
też znając właśniete uwarunkowania Pan Kopeć chciałby, aby już teraz uzyskać do swojej
dzińki dostęp od strony ul. Kalinowej poprzez ustanowioną słuzebnośćprzejścia i ptzejazdu
przez działkę gminną. Obciązenie słuzebnościądziałki gminnej jest odpłatne i jest to
jednorazowa kwota wyliczona przęzIzeczoznawcę majątkowego, w tym wypadku słuzebność
zostńa wyceniona na kwotę 390.000 zł netto, oczywiście to tej kwoty będzie doliczony
podatek VAT. Wnioskodawca poniesie wszystkie koszty związane z ustanowieniem
przedmiotowej służebnościgruntowej, Gmina nie poniesie tutaj żadnychkosztów,

Komisja Finansowo Gospodarcza pozl.tywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej
uchwały.

Komisja Infrastruktury Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Prowadzący posiedzenie Pan Roman Babiak otworzył dyskusję w tym punkcie.

Nie było chętnych do zabrania głosu, w związku z czym prowadzący posiedzenie Pan Roman
Babiak zamknf, dyskusję w tym puŃcie i przystąpił do odczl.tania projektu uchwały
w sprawie obciązenia nieruchomości słuzebnościągruntową stanowiącą własnośćGminy
Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka obr, Dąbrówka jako działka
lu 177612 wschodnią jej częściąpasem gruntu o szerokości4,0 m i długości25,0 m na rzęaz
kazdoczesnych właścicięlinięruchomościoznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka
obr. Dąbrówka jako działkanr 177615.
Do odczytanej uchwały Radni nie wnosili uwag i zastrzężęń.
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Za przyjęciem Uchwały Nr YIIl36ll5 głosowało20 Radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podj ęta.
Ad.13.

Rozpatrz.enie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamianv nieruchomości oznaczonvch
iako działka nr 655/4 o pow. 0,0013 ha położ.ona w Sanoku prz.v ul. Franciszkańskiei
stanowiaca własnośćGminv Miasta Sanoka na działkę 656/2 o pow. 0,0004 ha położonaw
sanoku przv ul. Franciszkańskiei stanowiaca własnośćpaństwa Halinv i Roberta penarów,
z ewentualnvm podieciem uchwałv w tei sprawie.

Naczeinik Wydziału Geodezji, Architektury i PlanowaniaPrzestrzennego Pani Marta Kopacz
poinformowńa, że przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody ptzęz Radę Miasta
na zamianę nieruchomości będącej własnościąGminy Miasta Sanoka oznaczonej jako dzińka
nr 65514 o pow. 13 mŻ połozona w Sanoku obr. Śródmieście przy u7. Franciszkańskiej, na
działkę nr 65612 o pow. 4 m2 położonąw Sanoku obr. Śródmieście przy uL. Franciszkańskiej
stanowiącą własnośćPaństwa Haiiny i Roberta Penar. Dla terenu, na którym połozone są
przedmiotowe nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania ptzestrzennego
pn. ,,Jagiellońska - I" uchwalony przez Radę Miasta Sanoka I7,06,2010 r. Zgodnie z tym
obowiązującym planem działki nr 65514 i nr 65612 połozone są w obszarzę oznaczonym
symbolem 5MWru, czyli tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.
Z wnioskiem o dokonanie przedmiotowej zamiany zwrócili się Państwo Halina i Robert Penar
właścicielenieruchom ościoznaczonej j ako dzińki tu 65612 i rr 656l L DziŃka nr 656lż, którą
Miasto uzyska w wyniku zamiany pozwoli uregulować faktyczny stan zagospodarowania
nieruchomości, ponieważ na działcę tej usltuowana jest częśćschodów Franciszkańskich.
Państwo Halina i Robert Penar w rłyniku zamiany uzyskają działkę nr 65514, która zostanie
ptzęz nich wykorzystana w celu poszetzenia dojazdu do ich posesji , czyli do działki nt 656ll.
Ta zabudowa schodów zawęża trochę wjazd, dlatego jeżeli Gmina nabędzie na własnośćtą
częśó, która jest zabudowana częściowoschodami, to wjazd o metr przesunie się i będzie
lepszy wjazd na posesję Państwa Penarów, na której w tej chwili prowadzą dosyć duzą
inwestycję związanąz przebudową i budową w tym miejscu budynku usługowego. Zamiana
jest umową w której każda ze stron zobowiązuje się przenieśćna d-gą stronę własność
rzęozy w zamian za zobowięanie się przeniesienia własnościinnej rzeczy, Zamiana
nieruchomości następuje w trybie bezprzetargowym, co wynika z art.37 ust. 2 pkt. 4 ustawy
o

gospodarce nieruchomościami. W przypadku nierównej wartościzamienianej

nieruchomości zgodnie z tteśctąart.I5 ust. 1 ustawy stosuje się dopłatę, której wysokość
równa jest róznicy wartości zmienianych nieruchomości. Wartośćnieruchomości określa
rzęczoznawca majątkowy w operacie szacuŃowym. Ponieważpowierzchnia działki gminnej
jest tutaj większa dopłata wynikająca z różnicy wartościzamienianych nieruchomości
przysługiwaó będzie Gminie Miasta Sanoka. Koszty związane z ptzeprowadzaniem tej
zamiany strony poniosą po połowie. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze wyceny. Wycena ma
być wykonana do 15 maja, ale przy takich małych powierzchniach dopłata dla Gminy nie
będzie duża,

Komisja Finansowo Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej
uchwały.

Komisja Infrastruktury Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
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Prowadzący posiedzenie Pan Roman Babiak otworzył dyskusję w tym punkcie.

Nie było chętnych do zabrania głosu, w związkuz czym prowadzący posiedzenie Pan Roman
Babiak zarnkn$ dyskusję w tyrn puŃcie i przystąpił do odczytania projektu uchwały
wsprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działka nr 65514 o pow. 0,0013 ha
położona w Sanoku przy ul. Franciszkańskiej stanowiąca własnośó Gminy Miasta Sanoka na
działkę 65612 o pow. 0,0004 ha połozoną w Sanoku przy ul. Franciszkańskiej stanowiąca
własnośćPaństwa Haiiny i Roberta Penarów.
Do odczytanej uchwały Radni nię wnosili uwag i zasttzeżęń.

Za przyjęciem Uchwały Nr VIIl37lI5 głosowało20 Radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Uchwała zostaNa podjęta.
Ad.14.
Roz,patrzenie wniosku Burmistrza

Miasta w sprawie sprzedażv w drodze przetargu

nieruchomości stanowiqcei własnośćGminv Miasta sanoka nołożonvch w sanoku obr.
Posada oznaczonvch iako działki nr 3346 o pow. 0,0700 ha, nr 3347 o pow, 0,0700 ha,
z ewentualnvm podieciem uchwałv w tei sprawie,

Naczelnik Wydziału Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego Pani Marta Kopacz
poinformowała, że przedmiotem przedstawianego projektu uchwały jest wyrazenie zgody na
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własnośćGminy Miasta Sanoka,
połozonych w Sanoku obręb Posada przy :ul. Kawczyńskiego w rejonie ul. Rzemieślniczej
oznaczonych jako działki rt 3346 i nr 3347 każda o pow, 700 m2. Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego pn. ,,Robotnicza - I" terenu połozonego
w dzielnicy Posada w Sanoku zatwięrdzonęgo przęz Radę Miasta Sanoka z dnta29,07.2a08 r.
nieruchomości połozone są na terenie oznaczonym symbolem 6 MN, czyIi teren
zptzeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodziwtą, Działki o nr 3346 i 3347
Gmina uzyskała w wyniku przeprowadzonego w roku 2014 r. na tym tęrenie scalenia
i nowego podziału nieruchomości, Działki posiadają zaplanowany dojazd od ul.
Kawczyńskiego drogą wewnętrzną o ff 335l, która także jest własnościąGminy Miasta
Sanoka, na dzięń dzisiejszy dojazd jest nie urządzony i wymaga przynajmniej posypania
jakimśkruszywem czy ułożeniapłyt, W wyniku realizacji uchwały Gmina uzyska dochód
w postaci ceny sprzedazy ustalonej w wyniki przetargu. Wartośćkażdej z przedmiotowych
nieruchomości rzęczoznawcy majątkowi ustalili na kwotę 60.700 zł nętto plus VAT , czyli po
86,69 za m2. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu cenę wywoławczą
w pierwszym ptzetargu ustala się w wysokości nie niZszej niz wartośćnieruchomości.
Dochodem Gminy w przypadku sprzedaży działek będą należnościz tl.tułu podatku od
nieruchomości.

Komisja Finansowo Gospodarcza pozyty.wnie zaopiniowała projekt przedmiotowej
uchwały.

Komisja Infrastruktury Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Prowadzący posiedzenie Pan Roman Babiak otworzył dyskusję w tym punkcie.
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Nie było chętnych do zabrania głosu, w związku z czym prowadzący posiedzenie Pan Roman
Babiak zamknS dyskusję w tym punkcie i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własnośćGminy Miasta Sanoka
połozonych w Sanoku obr. Posada oznaczonych jako dzińki nr 3346 o pow. 0,0700 ha, nr
3347 o pow. 0,0700 ha.

Do odczytanej uchwały Radni nie wnosili uwag i zastrzężęn.

Za przyjęciem Uchwały Nr VIV38/15 głosowało20 Radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było"

Uchwała została p odj ęta.

Ad.l5.
Roz.patrzenie wniosku Burmistrz.a Miasta w sprawie sprzedażv w drodze prz.etargu
nieruchomości stanowiacei własnośćGminv Miasta sanoka położoneiw sanoku
obr. Posada oz,naczonei iako dz.iałka nr I545/12 o pow" 0,0276 ha z.abudowanei budvnkiem
mieszkalnvm, z ewentualnvm podieciem uchwałv w tei sprawie.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Architektury i PlanowaniaPtzestrzennego Pani Marta Kopacz
poinformowaŁa, że przedmiotem przedstawianego projektu uchwały jest wyrażenie zgody na
sprzedaż w drodze ptzetargu nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr l545ll2
o pow. 0,0276 ha połozonej w Sanoku obr. Posada przy ul. Kołłątaja18, zabudowanej
budyŃiem mieszkalnym, wg danych z ewidencji gruntów budyŃiem z 1908 r. Jest to obiekt
o konstrukcji drewnianej z podmurówką zkamienia, częściowopodpiwniczony, zę strychem
nieuzytkowym, budynek składa się z 2 pokoi, kuchni, korytarza i łazięŃi, łączna pow.
uzytkowa to 56,30 m2, W budyŃu tym jest instalacja elektryczna, kanalizacyjna
i wodociągowa, ogrzewanie stanowią dwa piece kaflowe. Zgodnie z opisem wykonanym
pIzęz rzeczoznawcę majątkowego stan techniczny tego budynku jest zadawalĄący, wymaga
on prac remontowych, adaptacyjnych. Przedmiotowy budynek znajduje się w zasobie
mieszkań komunalnych. W związku ze śmiercią ostatniego najemcy i brakiem osób bliskich,
które mogły by wstąpić w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu Clłvilnego została
podjęta decyzja o nie przeznaczaniu tego lokalu do dalszego najmu. Dla terenu, na któryrn
położonajest nieruchomośćbrak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W wyniku realizacji uchwały, Gmina uzyska dochód w postaci ceny sprzedazy ustalonej
w drodze przetatgu, dochodem będąteż naleznościz t7Ąńu podatku. Wartośćprzedmiotowej
nieruchomości rueczoznawca majątkowy ustalił na kwotę 77.000 zł, przyjmując 1369,96 za
lm powierzchni uzytkowej, Przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu cenę
wywoławczą w pierwszym pruetargu ustala się w wysokości nie ntższej niż wartość
nieruchomości.

Komisja

Finansowo

Gospodarcza pozl.tywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej

uchwały.

Komisja Infrastruktury Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Prowadzący posiedzenie Pan Roman Babiak otwotzył. dyskusję w tym punkcie.
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Nie było chętnych do zabrania głosu, w związku z czym prowadzący posiedzenię Pan Roman
Babiak zarrtknfl dyskusję w tym punkcie i przystąpił do odczytania projektu uchwały
w sprawie sprzedaży w drodze ptzetargu nieruchomości stanowiącej własnośćGminy Miasta
Sanoka połozonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej jako działka nr 1545lI2 o pow. 0,0276
ha zabudowanej budyŃiem mieszkalnym.
Do odczytanej uchwały Radni nie wnosili uwag i zastrzeżęń.

Za przyjęciem Uchwały Nr YIIl39lI5 głosowało20 Radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Uchwala zostala podj ęta.

Ad.l6.

Rozpatrzenie wniosku Burmistrz.a Miasta w sprawie sprzedażv w drodze bez.przetargowei
nieruchomości stanowiqcei własnośćGminv Miasta sanoka położoneiw sanoku obr.
Posada oz.nacz.onei iako działka nr 2812/44 o pow. 0,0200 ha na rzecz właściciela
nieruchomości przvległei oz.naczonei w ewidencii gruntów iako działki nr 2812/6 i 2775/1,
z. ewentualnvm podieciem uchwałv w tei sprawie.

Naczelnik Wydzińu Geodezji, Architektury i PlanowaniaPrzestrzerrnego Pani Marta Kopacz
poinformowała, że przedmiotem przedstawianego projektu uchwały jest wyrazenie zgody na
sprzedaż w drodze bezprzetatgowej nieruchomośćstanowiącej własnośćGminy Miasta
Sanoka, połozonej w Sanoku obr. Posada przy ul. Rysiej, oznaczonej jako działka nr 28I2l44
o pow. 0,0200 ha. Z wnioskiem o sprzedaż przedmiotowej działki wystąpili Państwo Grażyna
i Tadeusz Szczepanik, właścicielenieruchomości sąsiednie.j, na którą składają się dwie działki
ff 2775ll i nr 281216, Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu
zagospodarowania ptzestrzennego, Sprzedaż następuje na podstawie aft. 37 ust" 2 pkt" 6
ustawy o gospodarcę nieruchomościami, który zakłada sprzedaż w drodze bezprzetargowej
w przypadku kiedy przedmiotem zbyciajest nieruchomość lub jej części jeślimogą poprawić
waruŃi zagospodarowania nieruchomości przyległej ,stanowiącej własnośćlub oddanej
w uzltkowanie wieczyste osobie, która zamięrza tę nieruchomość lub jej częśćnabyć, ale
jeżell, nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości" Państwo Grażyna
i Tadeusz Szczepanik wystąpili z wnioskiem o sprzedaż działki gminnej w drodze
bezprzetargowej w celu polepszenia zagospodarowania swoich działęk, Działka nr 2812144
posiada niewielką powierzchnię, jest to 20O m2 i pomimo w miarę ksztńtnej konfiguracji ze
względu na wysoką skarpę od strony płynącego obok potoka działka ta jest trudna do
zagospodarowania, teren jest pochyły, zakrzaczony, w celu wykorzystania tej działki należy
navłięźćdużo zięmi i gruzu. Tym samym zachodzą przesłaŃi do zastosowania w tym
przypadku sprzedaży bezprzetargowej na rzęcz właścicielinieruchomości sąsiedniej w celu
polepszenia zagospodarowania ich nieruchomości. W wyniku realizacji uchwały Gmina
uzyska dochód w postaci ceny ustalonej w wysokości nie niższej niż jej wartość,któta został,a
określona przez uprawnionego rzęczoznawcę majątkowego na kwotę 6.120 zł netto.
Dochodem Gminy będą naleznościz tytułu podatku od nieruchomości.Wszystkie koszty
związane ze spr ze dażą tej działki po ni o s ą wnio s ko dawc y.

Komisja
uchwały.

Finansowo

Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej

Komisja Infrastruktury Miejskiej pozlywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
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Prowadzący posiedzenie Pan Roman Babiak otworzył dyskusję w tym punkcie.

Nie było chętnych do zabrania głosu, w związku z czym prowadzący posiedzenie Pan Roman
Babiak zamknf, dyskusję w tym punkcie i przystąpił do odczytania projektu uchwały
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własnośćGminy
Miasta Sanoka połozonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej jako działka nr 28I2l44 o pow.
0,0200 ha na rzecz wŁaścicielanieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działkinr 281216 i2775lL
Do odczlanej uchwały Radni nie wnosili uwag i zasttzeżeń.

Za przyjęciem Uchwały Nr VIIl4llI5 głosowało 18 Radnych, głosów przecirrrnych
i wstrzymujących się nie było.

Uchwała zosta|a podj ęta.
Ad.17.

Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. uchvlenia uchwałv w sprawie zamianv
nrcr
i własność
nr 21 o Dow. 2.2102 ha
0,0502 ha na prawo użvtkowania wieczvstego działki nr 2240 o pow. 4,9367 ha położoneiw
sanoku przv uI. stróżowskiei, z ewentualnvm podieciem uchwałv w tei sprawie.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Architektury i PlanowaniaPrzestrzennego Pani Marta Kopacz
poinformowała, że przedstawiany projekt uchwały dotyczy uchylenia uchwały w sprawie
zamiany nieruchomości. W dniu 6 maja 2014 roku Rada Miasta Sanoka uchwałą Nr
LYIIIl462ll4 wyraziła zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miasta Sanoka połozonej w Sanoku obr. Sródmieście przy ul. Zwirki i Wigury
(stadion Wierchy) oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działkinr 2I irr |l73
a łącznej pow. 2,ż604 ha. Zamiana miała być na prawo uzytkowania wieczystego
nieruchomości połozonej w Sanoku obr. Posada przy ul. Stróżowskiej (stary stadion)
oznaczonej jako działka nr 2240 o pow. 4,9367 ha. Przedmiotowa zamiana miała na celu
jednoczesne zbycie teręnu obecnego stadionu przy uL Żwirki i Wigury t1. dzińek ru 21 i nr
Il73,ktore zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
przęznaczone są pod zabudowę usługową z możliwościąlokalizacji obiektów handlowych
o pow. sprzedaży powyżej 2000 m' i jednoczesne nabycie do zasobu gminnego prawa
uzltkowania wieczystego działki nr 2ż40, na której usytuowany jest stary stadion klubu Stal
Sanok, i na tym terenie równiez obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, który przeznacza ten teren pod obiekty wielkopowierzchniowe. Dopłata,
którą miałaby uzyskać Gmina Miasta Sanoka, czyli rożnica między wartościąstadionu
Wierchy, a wańością stadionu przy ul. Strózowskiej planowana była do wykorzystania na
wyremontowanie stadionu przy ll. Strózowskiej. Jednocześnie w przedmiotowej uchwalę z 6
mąa2014 roku zawarty był w § 3 zapis mówiący o uchyleniu uchwały Rady Miasta Sanoka
z29 lipca 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, czyli konkretnie dzińkt nr 2L
W związku z tym, że :uchwŃa o zamianie węszła w życie z dniem jej podjęcia, czyli 6 maja
2014 r. tym samym uchwała o sprzedaży przestała istnieć w obrocię prawlym, czyli nie ma
potrzeby już tamtej uchwały uchylać, taka jest opinia Biura Prawnego Urzędu Miasta.
Uchwałę o zamianie uchyla się w związkuzrezygnacjąze zbycia nieruchomości gminnej,
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czyli dziŃsk nr 21

i

Il73, na których usltuowany jest stadion Wierchy, co jest wynikiem

zmiany zamtęrzeń dot. zago spodarowania przedmiotowej nieruchomo

ści.

Komisja Finansowo Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej
uchwały.

Komisja Infrastruktury Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Prowadzący posiedzenie Pan Roman Babiak otworzył dyskusję w tyrn punkcie.

Przewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Daszyk zwrócił uwagę, żę na przedmioto}\rych
terenach zostało równiez zmienione MPZP zgodnie z lłorym teren został przęznaczony pod
sklep wielkopowierzchniowy, więc trzeba pamiętać również o zmianie planu.
Radny Pan Adam Ryniak zv,rócił się z pytaniem - jakie koszty mniej więcej mogąbyć brane
pod uwagę ptzy zmianie planu?

Naczelnik Wydziału Geodezji, Architektury i PlanowaniaPruęstrzęIrnego Pani Marta Kopacz
odpowiedziŃa, że ntęzalężrńę od wielkościdziałki trzęba przeprowadzić całą procedurę,
w związku z azym ttzeba się liczyć z kwotą w granicach I5-ż0 tyś.zł, z tym, że na tym
terenię także Studium przewiduje obiekt wielkopowierzchniowy, więc aby zmienić plan
najpierw trzęba zmtęnió Studium. Gmina Miasta Sanoka będzie przystępowała do
opracowania nowego Studiurn dla całego miasta Sanoka, więc raczej nie rna sensu
przystępować do zmian w takich małych eŃlawach, gdyby jednak radni podjęli taką decyzję,
to takżę ftzeba się liczyć z kwotą w granicach 15 tyś.zł na zmianę Studium.
Radny Pan Janusz Baszak przypomniaŁ, że w roku 2008 właśniena nowe MPZP i sprzedaż
Wierchów nie zgadzaŁo się wielu radnych i ta uchwałaprzeszłaminimalnąwielkościągłosów.
Radny dodał, że ze sprzedazy stadionu nic nie wyszło i tak samo nic nie wyjdzie, bo nic do tej
pory nie wyszło z budowy obiektu wielkopowierzchniowego w tym miejscu.
Burmistrza Miasta Pan Tadeusz Pióro poinformowń, że przedmiotowy projekt uchwały jest
zasadny, gdyz spotkń się z pełnomocnikiem, który miał upowaznienie do reprezentowania tej
teoretycznej zamiany i teren na ul. Strozowskiej został juz sprzedany innej firmie, więc temat
jakiejkolwiek zamiany tych obiektów jest juz nieaktualny, w związku z czym ttzeba ta
urealnić.

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, w związku z czym prowadzący posiedzenie Pan
Roman Babiak zamknfl dyskusję w tym puŃcie i przystąpił do odczltania projektu uchwały
dot. uchylenia uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własnośćGminy
Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Żwirki i Wigury oznaczonej jako działkt ttt 21
o pow. 2,ż102 ha oruz dzińki Il73 o pow. 0,0502 ha na prawo uzytkowania wieczystego
działki nt 2240 o pow. 4,9367 ha położonej w Sanoku ptzy ul. Strózowskiej.
Do odczytanej uchwały Radni nie wnosili uwag i zastrzężeń.

Za przyjęciem Uchwały Nr YIIl41l1r5 głosowało 14 Radnych, 4 Radnych było przectw,2
Radnych wstrzymało się od głosu.

Uchwała została podj ęta.
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Ad.18.
Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sarawie przvstallienia do sporzadz.enia z,mianv
cześciMPZP terenu nołożonego w dzielnicv OLCHOVI/CE d. Jednostka l|/oiskowa,
z ewentualnvm oodieciem uchwałv w tei sprawie.
Naczelnik Wydziału Geodezji, Architektury i PlanowaniaPrzestrzęnnego Pani Marta Kopacz
poinformowńa, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w celu ustalenia ptzeznaazenia terenów, w tym dla
inwestycji celu publicznego oraz określeniasposób zagospodarowania i zabudowy Rada

Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu lub zmianię miejscowego

planu
zagospodarowania ptzestrzenrlego. Obszar objęty przedmiotową uchwałą obejmuje obszar na
północ od ul. Przemyskiej, w rejonie ul. Witkiewicza, ul. Wyspiańskiego i jego powierzchnia
to ok. 15 ha. Zgodnie z ustaleniami obecnie obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przesttzenrtego terenu połozonego w dzielnicy Olchowce dawna Jednostka
Wojskowa, uchwalonęgo przęz Radę Miasta Sanoka 17 lutego 2004 r., a zmienionego
uchwałą Rady Miasta Sanoka z dnia 5 grudnia 2013 r, obszar objęty niniejszą uchwałą
pIzeznaczony .jest w większej częścipod tereny zabudowy wielorodzinnej oznaczorle
symbolem MW, tereny zabudowy wielorodzinnej z usługami, usługi, częśćod strony
północnej pod budownictwo jednorodzinne, tereny parkingu i zieleń urządzona" Plan
obowiązujący przęznacza grunty równiez pod obsługę komunikacyjną tego terenu, na drogi
publiczne KDD i drogi wewnętrzne. Przystąpienie do prac nad zamianąplanu miejscowego
podyktowane jest potrzebą weryfikacji częścizapisów obecnie obowiązującego planu,
zapisów w zakresie warunków urbanistycznych, w tym ustaleń polegających na wyznaczeniu
nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinrą i usługową
w szczegolności chodzi o częśćterenu oznaczonęgo literami 6U. Na dzięń dzisiejszy w planie
obowiązującym ten teren przeznaczony jest pod usługi publiczne z zaktesu urzędów
i organów władzy, administracji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty,usług
medycznych i ochrony zdrowia otaz usług z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego - takie zapisy bardzo ograniczają mozliwośćzagospodarowania połozonej na
tym terenie działki gminnej o rlr 58167 o pow. 0,2958 ha. Działka ta już ttzy ruzy była
i ńę znalazła
wystawian a do przetłg,r, o.tutrrio za cenę 14ł.000 zł, czyli 48,68 zł netto ,a
^Ż
terenie
wybudować
nabywcy, a ze względu właśniena takie przeznaczenie należałoby na tym
szkołę, przedszkole, ewentualnie budynek sądu. TakZę ptzęznaczenie terenu oznalzone
symbolem 6MN wymaga ptzęanalizowania, jest tam w tej chwili zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i moźe warto zastanowić się i zamienić zapisy na budownictwo wielorodzinne.
Dodatkowo przeanalizowania wymagają zapisy dot. terenu ZP, który obejmuje teren
połozony pomiędzy blokiem Elcom, a starami blokami z Jednostki Wojskowej, w tej chwili
jest to teren zielony, zgodnie z planem teren ten moze być wykorzystany na postawienie
budyŃu komunalnego, więc tymbardziej, jeżeli Gmina chciałby budynek komunalny w tym
miejscu wybudować, zapisy tego planu trzęba zmienić. Równiez należńoby się zastanowić
nad zapisami terenu, który przeznacza dosyć dużącześódziałki gminnej pod parking, czy ten
parking jest akurat w tym miejscu potrzebny. Przeprowadzona ana|iza zgodności
przystąpienia do sporządzenia zmiany częścimiejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie Wkazała niezgodności przewidylvanych rozwiązań z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kieruŃów zagospodarowania miasta Sanoka, które zostało
uchwalone uchwałą Rady Miasta w dniu 29 czervłca 1999 roku. Zapisy planu zgodnie
zprzepisami ustawy o planowaniu muszą być zgodne z zapisami Studium. Mając na
względzie potrzeby społeczne, interes publiczny, zasadnejest przystąpienie do sporządzenia
zmiany częścimiejscowego planu zagospodarowania przestrzenrlego terenu położonego
w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa.
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Komis.ja

Finansowo

Gospodarcza

pozlywnie zaopiniowała projekt

przedmiotowej

uchwały.

Komisja Infrastruktury Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały"

Komisja Ochrony Środowiska
przedmiotowej uchwały,

i

Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt

Prowadzący posiedzenie Pan Roman Babiak otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radna Pani Teresa Lisowska zwróciła się z pytaniem - jaki będzie koszt zmiany}lf,PZP?

Naczelnik Wydziału Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego Pani Marta Kopacz
odpowiedzińa, żę nie ma jeszcze konkretnych ofert od projektantów, ale są wstępne
zapytania i jest to kwota ok. 20.000 zł, jednak z budżetem jaki jest już uchwalony nie ma
mozliwości w tym roku zapłacić za ten plan, więc umowabędzie formułowana w taki sposób,
aby pierwsze płatnośćbyła w roku 2016.

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, w związku z czym prowadzący posiedzenie Pan
Roman Babiak zamkn$ dyskusję w tym puŃcie i przystąpił do odczfiania projektu uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany częściMPZP terenu połozonego w dzielnicy
OLCHOWCE d" Jednostka Wojskowa.
Do odczytanej uchwały Radni nie wnosili uwag i zasttzeżęń,

Za przyjęciem Uchwały Nr YIIl4zlI5 głosowało 19 Radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta.

W tym miejscu porządku obrad prowadzenie sesji objął Przewodniczący Rady Miasta Pan
Zbigniew Daszyk.

Ad.I9.
Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w snrawie przviecia sanockiego programu
przvz.naiacego uprawnienia czlonkom rodzin wielodzietnvch, z ewentualnvm podieciem
uchwałv w tei sprawie.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku Pan Rafał Guzkowski

przedstawił projekt uchwały dot. przyjęcia Sanockiego programu ptzyznającego uprawnienia
człoŃom rodzin wielodzietnych. Poinformował, że uchwałę Rada Miasta może przyjąć na
podstawie dwóch ustaw tj. ustawy o samorządzie gminnym i ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r,
o Karcie Dużej Rodziny. Sanockie program przyznĄący uprawnienia członkom rodzin
wielodzietnych, zwany dalej ,,Sanockim program", ma objąć człoŃów rodzin wielodzietnych
w rozumięniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny, Program ten ma celu przede wszystkim:
l) promowanię modelu rodziny wielodzietnej oraz dzińań na Tzecz wzmocnienia jej
kondycji;

2) wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez wyrównanie szans rozwoju dzieci
wychowywanych w rodzinie;
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3) budowanie przychylnego klimatu lokalnego sprzyjającego podejmowaniu korzystnych
demo grafi c znie de cy

zji dla rozwoj u rodziny wielodzietnej

4) umożliwienie człoŃom rodzin wielodzietnych

;

szerszego dostępu do dóbr kultury, sportu i

rekreacji.
Sanocki program będzie realizowany przęz gminne jednostki organizacyjne Gminy Miasta
Sanoka i podmioty uczestniczące w Sanockim programie na podstawie umowy zawartej
z GminąMiasta Sanoka.
Koszt uprawnień udzielonych członkom rodzin wielodzietnych realizowanych ptzez gminne
jednostki organizacyjne będzie finansowany zbudżęttt Gminy Miasta Sanoka, ale w ramach
planów finansowych poszczególnych jednostek i będzie to koszt rzędu ok. 50.000 zł.
Zakręs uprawnień przysługujących człoŃom rodzin wielodzietnych:
1) 20% za odpłatne zajęcia artystyczne (taneczne, teatralne i inne) oraz za składki
człoŃowskie zespołów w Sanockim Domu Kultury dla człoŃów rodzin wielodzietnych;
2) 20oń za odpłatne zajęcia dydaktyczne, wykłady i warsztaty dotyczące historii sztuki
kultury organizowafię przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sanoku oraz Biuro Wystaw
Artystycznych w sanoku dla członków rodzin wielodzietnych;
3) 50Yo na bilety dla dziecka, jeślichodzi o MOSiR, zakorzystanie zpływalni krytej, toru
lodowego ,,Błonie", ślizgawki na hali widowiskowo - sportowej z lodowiskiem ,,Alena
Sanok", otwartych kortow tenisowych, natomiast usunięto pływalnię otwartą
4) 20oń na bilety dla rodzica (rodziców) , mńżoŃa rcdzica za kotzystanie z pływalni krytej,
toru lodowego ,,Błonie", śIizgawki na hali widowiskowo - sportowej z lodowiskiem
,,Arena Sanok", otwartych końów tenisowych.
Do Sanockiego programu moze przystąpić każdy podmiot, który w umowie zawartel z Gminą
Miasta Sanoka udzieli członkom rodzin wielodzietnych uprawnień do korzystniejszego od
ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.Aktualny
v,,ykaz tych podmiotów będzie publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Sanoka oraz na stronie www.sanok.pl. Te jednostki będą oczywiścieidentyfikowane
poprzez wprowadzenie logo o nazwie ,,T1l honorujemy Sanocki pogram przyznający
uprawienia członkom rodzin wielodzietnych" i ten znak będzie można prezentować
w witrynach, kasach, w miejscach prowadzonej przez siebie działalności,oraz w materiałach
promocyjnych.
Ponadto Dyrektor MOPS poinformował cyt.: ,,Jako osoba, która reprezentuje MOPS i ma na
co dzień do czynienia z osobami, które wymagają wsparcia jestem zdania, że propozycja
Pana Burmistrza i też opinie, hóre miałem okazję wysłuchać na dwóch Komisjach - Komisji
Finansowo -Budżetowej i Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, gdzie już
wielokrotnie o tej uchwale była mowa - świadczyo tym, ze jest duże zapotrzebowanie.
(Jstawa o Karcie Dużej Rodziny jest ustawąbardzo świeżqbo jest ona z 5 grudnia ubiegłego
roku i być może jeślichodzi o podjęcie uchwały będziecie Państwo jedną z pierwszych Rad
miejskich, która ją podejmie w tym zakresie. Natomiast proszę pamiętać, że chcemy aby ta
uchwała, i przede wszystkim Sanocki program mógł w całym czasie swojego istnienia
ewaluować tzn. powiększać się o nowe podmioty. Na dzisiaj proszę Państwa to jest tak, że
wzięliśmy pad uwagę 890 rodzin, być może już około 900 mamy rodzin w Sanoku, które są
uprctwnione do Karty Dużej Rodziny, przyjmujemy, że jest to średnio 5 osób, może byĆ
oczywiściewięcej, czyli 4500 osób uprawnionych, w tym 2800 dzieci i 1700 osób dorosłych.
Jest taka potrzeba i bardzo proszę Państwa o wprowadzanie. Na koniec tylko powiem, że na
dzien dzisiejszy Kart Dużej Rodziny w mieścieSanoku zostało wydanych ]050".

Komisja Finansowo Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej
uchwały" Przewodniczący Komisji Pan Janusz Baszak poinformował cyt.: ,,Komisja
Finansowo * Gospodarcza w sumie obradowała na tym projektem ńłulłotnie. Po pierwszym
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razie doprowadzono do zmiany części projektu, nad drugim projektem 9 członków Komisji
opowiedziało się za przyjęciem tego projektu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Może to nie jest jeszcze ostateczna wersja, i to nie jest marzenie i ambicje naszego
miasta, ale trzeba zrobić pierwszy krok, przeanalizować funkcjonowanie tej uchwały przez
najbliższe pół roku i ewentualnie w przyszłym roku zrobić pewne zmiany do tej uchwały.
Oczywiściepozostaje do opracowania wzór deklaracji dla podmiotów przystępujących do
tego programu oraz wzór umowy i mam nadzieję, że tutaj te dokumenty zostanąrównież przez
pracowników MOPS -u czy Urzędu Miasta zrobione".

Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej pozlywnie zaopiniowała projekt
przedmiotowej uchwały. Przewodnicząca Komisji Pani Wanda Kot poinformowała cyt.:
,, Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej omawiała temat trzykrotnie. Na posiedzeniu
w dniu 27.04.2015 r. jednogłośniepozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Sanockiego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych,
za głosowało 5 osób, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Równiez proszę
0 pozywne zaopiniowanie tego projektu""
Prowadzący posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk otwotzył dyskusję w tym punkcie.

Burmistrz Miasta Pan Tadeusz Pióro poinformował c5Ą.: ,, Dziękuję tutaj Komisjom za opinię
pozytywną dotycząca tego programu. Mam takie przekonanie, że to jest dobry krok
w promowaniu właśnietakich rodzin, jednocześniewydaje mi się, ze lałota, która tutaj
szacunkowo jest wymieniona, te 50.000 zł, jest dla mnie hłotą szacunkową, ale tak na pewno
ta kwota, wg mojej wiedzy, będzie niższa. Natomiast tak naprawdę intencją jest, aby do tego
pro9ramu przystępowało jak najwięcej podmiotów, jak najwięcej przedsiębiorstw, które
wykonują określone usługi. I tutaj jest taki apel do przedsiębiorców miasta Sanoka, aby
rzeczyuiście przystępować do tego programu, aby coraz więcej tych podmiotów udzielało
pomocy dla rodzin wielodzietnych. Ta Karta gwarantuje, że podmioty będą rzec4naiście
pokazane i na stronie miąsta, w Internecie, i jednocześnie tak naprawdę będąrównież mogły
w swoim funkcjonowaniu, w swojej promocji poka4nuać, że są udziałowcem Karty Duzej
Rodziny. Proszę Szanowną Radę, aby tą Kartę uchwaliła. Ta Karta rzeczywiście musi
ewaluować, ona będzie rzec4łviściezmieniana, chcemy jąwprowadzić do 1 lipca, będziemy
mieć pół roku, później będziemy to oceniać i zobaczymy jakie kwoty poszczególne podmioty,
które są jednostkami Urzędu Miasta, rzeczyviście będąmusiaĘ być zagwarantowane w ich
budZetach, Ale jeszcze raz powtarzam, intencją jest również to, żeby jak najwięcej podmiotów
gospodarczych przystępowąło do tej Karty Duzej Rodziny. "
Radna Pani Teresa Lisowska poinformowała, że nie ma żadnych uwag do projektu uchwały
i jest zakażdą formą pomocy dla rodzin wielodzietnych, ponieważ cel jest bardzo piękny,
sformułowany w § 2, jednak nasuwa się taka refleksja - jak każda z tych form pomocy ma
się do tych wydatkow związanych z utrzymaniem rodziny wielodzietnej. Najważniejszy dla
rodzin wielodzietnych jest koszt dojazdu do szkoły, do róznych zajęó. Pozostałę zniżki na
zajęcia rożnę artystyczne, ktrlturalne, czy baseny to należy powiedzieć, że te rodziny aż tak
wwielkim zakresie nie korzystają ale każda forma pomocy jest oczywiście bardzo ważna.
Problem tkwi oczywiście z zarobkach, jakie rodziny uzyskują minimalne wynagrodzenie
I.680 zł brutto, czyli w przeliczeniu na czas pracy to jest I0 zł. na godzinę , to cóż to sąza
wynagrodzenia żeby utrzymaó te rodziny, jak to się ma do minimalnej płacy w Europie.
Radny Pan Janusz Baszak poinformował cyt.: ,,Zgadzam się z Panią Teresą Lisowskq ale to
nie jest wina już samorządu nasze4o miasta. Ja chcę tylko powiedzieć również, ze na terenie

aJl

naszego powiatu dochody na jednego mieszkańca stanowią jedynie 74oń przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce przedsiębiorstw, to też o czymŚ świadczy, Powiat Leski ma
wyzsze dochody na jednego mieszknńca niż Powiat Sanocki, ale do takich sytuacji
doprowadzono już i na naszym terenie, czyli jeślimy nie promowaliśmy przedsiębiorczości,
roałoju przemysłu, nie budowaliśmy i nie stwarzaliśmy warunków do roałijania nowych
miejsc pracy to mamy to co mamy. Natomiast ja chcę powiedzieć, że benłzględnie pomoc dla
dużej rodziny jest niezbędna, duża rodzina też ma zniżki za wywóz nieczystości, śmiecii o tym
też warto pamiętać. Warto pamiętać, że wiele firm ogólnopolskich już podpisało umowę
z Ministerstwem i równiez ta Karta Dużej Rodziny upowaznia do zniżek. Chciałbym też tu
pochwalić się swoją.firmą bo już ] września ubiegłego roku moj bank zawarł umowę
z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej i mieszkańcy całej Polski korzystający z usług
naszego banku w każdym oddziale w Polsce mogą uzyskać zniżki w zalcresie prowadzenia
rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych, w zalcresie karty debetowej, w zalcresie
Icredytów hipotecznych i w zakresie pożyczki gotówkowej. Tak, że tych instytucji
ogólnopolskich jest mnóstwo, chodzi o to, żeby na podstawie naszego Sanockiego programu
zgłaszałysię również.fir.y z naszego terenu. Jestem przekonany, że tych firm będzie bardzo
dużo, bo dla nich to też jest reklama i droga do nłiększenia obrotów. Jest to bardzo potrzebny
progrom i cieszę się, że zostaje on w mieścieSanoku wprowadzony."
Radny Pan Maciej Drwięga zwrócił się z następującymi pytaniami:
- dlaczego nie ma zniżek na bilety do kina w SDK-u i czy nte można by było już teraz
dołączyć te zniżki do Sanockiego programu?
- ile było w roku bieżącym w Miejskiej Bibliotece Publicznej zajęć dydaktycznych,
rłykładów iwarsztatów dot. historii sztuki i kultury?

Burmistrza Miasta Pan Tadeusz Pióro poinformowń cyt.: ,,Trudno mi powiedzieć dlaczego
w elemencie Sanocki Dom Kultury nie jest wskazane dofinansowanie do biletów, ale
jednoznacznie mówię, że traktuję to jako przeoczenie w tym momencie i na pewno dla rodzin
wielodzietnych taka ulga również będzie". Burmistrz dodał, że jeżeli chodzi o zniżki na
przejazdy autobusami, czy na wodę, kanalizację to w przyszłościtaki efekt moze zostanię
osiągnięty, alę tęraz trzeba wziąć pod uwagę aktualny stan finansów miasta, bo na tym etapie
jest określony program oszczędnościowy. Karta Dużej Rodziny zostaje uruchomiona od 1
lipca i na pewno będzie się rozwijać.
Radny Pan Jakub Osika stwierdził, że tworząc i dokładając do Karty Duzej Rodziny róznego
rodzaju ofertę powinno się też zobaczyć jak to wygląda w koŃurencyjnych samorządach.
Brzozow już tą Kartę wprowadził i być może też np. się okazać, że z takięgo czysto
ekonomicznego względu opłaca się Gminie w to wchodzió,bo częśćludzi nie będzie jeździło
na basen do Brzozowa) a zostanie u nas, więc tez taki aspekt ekonomiczny pod kątem
śledzenia oferty tego co się dzieje dookoła.

Burmistrza Miasta Pan Tadeusz Pióro dodał cyt.: ,,Przykład odnośnie basenów mimo
wszystko nie jest trafiony, bo tam dotyczy równiez basenu otwartego, który będzie za chwilę
fuŃcjonował. My nie mozemy ruszyć z basenem otwartym, bo koszty, które były
uruchamiane tego basenu to pewnie byłyby porównywalnę z budową nowego basenu, ale na
pewno róvlnież będziemy patrzeć jak to wygląda w innych samorządach. Natomiast my
musimy tezmierzyć siły na zamlary,to jest jakby wystartowanie z tym. Natomiast najbardziej
korzystne dla tych osób to by były opłaty za wodę, za ścieki,jazda uczniów bezpłatna, czy
przynajmniej z dużązniżkąale w tym momencie sytuacja miasta jest taka jaka jest, co nie
oznaczy) że my nie będziemy tego tozszerzaó, ale najpierw musimy wystartowaó."
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Radny Pan Janusz Baszak w kwestii wyjaśnień odnosząc się do zapytania radnego Macieja

o

zniżkach do kina,
Pan
Dyrektor, biletów
u
którą
złozył
SDKw
ofercie
MKS,
ale
też
o
biletach
rozmawialiśmy
,

Drwięgi stwierdził cyt: ,,Na Komisji rozmmłialiśmyrównież

i ewentualnie oceny kosztów ich funkcjonowania one nie zostały podane, więc stwierdziliŚmy,
że zostawiamy na razie to tak jak jest, zbadamy sobie ile osób będzie korzystało" Mamy
problemy jeszcze z ewidencją, musimy ustalić sposób ewidencjonowania. Rozmawialiśmy też
a rnożliwościąchprzekazywania tyck Kart osobom nieupowaznionym, nieuprawnionym,
wówczas zachodziłaby wątpliwośćkto skorzysta z danego programu, dlatego, że jak Państwo
wiecie, my nie wprowadzamy własnych Kart, my bazujemy na Karcie ogóInopolskiej ".
Radny Pan Janusz Baszak równiez w kwęstii wyjaśnień dla radnego Jakuba Osiki stwierdził
c}Ą.: ,,Sanoczanie nie mo4ą korzystać na podstawie Karty ogólnopolskiej z basenu
w Brzozowie, dlatego, ze każda Gmina korzysta i robi własny program, każda karta wyróżnia
kilkoma znakąmi z jakiego powiatu, z jakiej miejscowości pochodzi dany członek rodziny,
więc Sanoczanin na pewno z basenu w Brzozowie za nieodpłatnościąnie skorzystać, bo
Brzozów, z tego co ja wiem, ma własny program i wydaje własne Karty, więc to jest jeszcze
zupełnie co innego. My należmy do jednej z nielicznej liczby miast, które oparły program
o ustawę, bo poprzednie miasta i gminy w większości wprowadzały własne karty i własne
proqramy i wówczas mogły inaczej sprawę ewidencji rozstrzygnąć, tworzyły własne Karty,
było to inaczej skonturowane, my bazujemy na Kartach ogólnopolskich, tak, że to też jest
bardzo wążne. Ją uważam, że ten program trzeba wprowadziĆ, a podsumowanie zrobimy
w styczniu, w lutym i będziemy widzieli co w roku 2016 trzeba w tym programie zmieniĆ",
Radna Pani Wanda Kot poinformowńa cyt,: ,,Na mojej komisji wielolcrotnie spotykaliśmy się,
żeby opracować w miarę możliwościprecyzyjnie Sanocki program przyznający upł,awnienia
członkom rodzin wieladzietnych. Chciałam Państwu powiedzieć, ze każdy z radnych miał
wiele pomysłów i wszystkie pomysły były świetne, były dobre, nie mniej jednak musieliśmy
pewne rzeczy zredukować ze względu na bardzo trudną sytuację budZetu miasta Sanoka.
Program będzie ewaluował, jeślisię tylka sytuacja budzetu miasta Sanoka poprawi na pewno
będąprzyznawane kolejne ulgi i znizki, i myślę,ze wszyscy wyrażamy takąwolę""

Radny Pan Adam Ryniak poinformował, że Sanocka Spółdzielnia Mięszkaniawa przekazała
juz stosowną informację mieszkańcom, głównie rodzinom wielodzietnym w sprawie pomocy
dla tych rodzin jeślichodzi o ulgi przy płaceniu za śmieci i już rodziny wielodzietne z tego
skorzystały.

Radny Pan Jakub Osika stwierdził, że uzupełnienie ogólnopolskiej Karty o Sanok będzie
również takim marketingo\Mym i ekonomicznym uzasadnieniem, żę zostało to wprowadzonę.

Dyrektor MOPS Pan Rafał Guzkowski odnosząc się do wypowiedzi przedmówców
poinformowń cyl.: ,,Oczwiścieta kwota przeze mnie podana to jest symulacja, my dzisiaj
nie wiemy jakie to będą koszty, i mnie się nie tyle wydaje ale jestem pewnym, że one będą
niższe. PrĘęliśmytą lałotę w ząłożeniu, że osoby, które są uprawnione do zniżki korzystają
z tych form, a więc mamy pewne koszty utracone tych jednostek polegające na tej różnicy
między biletem w normalnej wysokości, a zniżkn. Natomiast być moze i na to wszyscy liczmy,
że wiele osób z przyczyn ekonomicznych nie korzysta z tych form wsparcia, czy to są sportowo
- relcreacyjne, czy kulturalno - oświatowe, i jezeli nie korzysta, a dzięki Karcie i zniżką
zacznie korzystać, to wręcz przeciwnie, te jednostki będą mieć dochody. I warto z tego
korzystać oraz ewaluować po to, aby tych podmiotów było coraz więcej, ą możliwościte,
które już sąjeślichodzi o jednostki organizacyjne gminne, one sięteż będąroałijały".
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Dyrektor MOPS w imieniu Burmistrza Miasta zv,nócił się z prośbąo przyjęcie przedmiotowej
uchwały.
Radny Pan Maciej Drwięga zaproponowń, aby dopisać do zniZki 20Yo w Sanockim Domu
Kultury jeszcze wejścia na filmy do kina. Dodał, żę w programie jest mało rzeczy
atrakcyjnych.
Radny Pan Janusz Baszak jeszcze raz podkreś|ił,że Gmina Miasta Sanoka wprowadza Kartę
ogólnopolską wydawaną na podstawie ustawy, natomiast niektórę miasta mają swój
wewnętrzny program i system wydawania kart, ewidencji kart, identyfikacji członków rodzin
jest inny. Odnośnie dopisania zniZki na bilety to kina to radny Pan Maciej Drwięga moze
złożyćstosovmy wniosek, z tym, żę nalężałobyoszacować najpierw koszty, ale wszelkie
mozliwościsątutaj, żeby to zmienić.
Burmistrza Miasta Pan Tadeusz Pióro poinformował, że Karta ta musi się rozwijać, tóżne
przedsiębiorstwa będą do niej podpisywane i to na pewno nie będzie Iaz na pół roku, tylko to
będzie sukcesywnie, jeśliprzedsiębiorstwo będzie chciało fuŃcjonować to ono rzeczywiście
zawTzę porozumienie i będzie uczestniczyło. Burmistrz dodał, że przyjmuje również wniosek
radnego Macieja Drwięgi i na pewno zastanowią się czy ten parametr, który radny wskazuje
czy ganierczszerzyć.

Nie było więcej chętnych do zabtania głosu, w zwtązku z czym prowadzący posiedzenie Fan
Zbigniew Daszyk zamknS dyskusję w tym puŃcie i przystąpił do odczytania projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Sanockiego programu przyznającego uprawnienia członkom
rodzin wielodzietnych.
Do odczytanej uchwały Radni nie wnosili uwag i zastrzeżeń.

Za

przyjęciem Uchwały

Nr VIIl43lI5

głosowało2a Radnych, głosów przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.

Uchwala zostalapodjęta.

Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Wanda Kot na wniosek
Pana BurmistrzaTadeusza Pióro na wstępie zgłosiłazmianę w projekcie uchwałY w § 1 Pkt.
1 dot. powołania Przewodniczącego Rady Społecznej działającej przy SamodzielnYm
Publicznym Miejskim Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku - zmiana dotyczy
powołania na Przewodni czącęgo Rady Społecznej w osobie Burmistrza pana Piotra
Uruskiego. Jeślichodzi o § 1 pkł. 2 dot. przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego to Pan
Burmistiz zvłrociłsię z prośbądo Wojewody Podkarpackiego o Wznaczenie przedstawiciela
do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim ZesPole
podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku. W dniu 24 marca 2015 roku wpłynęłopismo
w tej sprawie, w którym Wojewoda Podkarpacki desygnuje ponownie Pana Zdzisłavła
Kowalskiego na przedstawiciela do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym
Publicznym Miejskim Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
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Przewodnicząca Komisji poinformowała, żę na ostatnim posiedzeniu Komisji Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej w dniu ż7.04.ż015 r. przedstawiła człoŃom Komisji
kandydatów do składu Rady Społecznej i Komisja zaopiniowała tych kandydatów
stosunkiem głosów 4 za, 1 osoba była przeciw, głosów wstrzymujących się nie było.
Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła kandydatów na człoŃów do Rady
Społecznej SPMZPOZ w Sanoku:
1. Pani Agnieszka Kornecka - Mitadis - radna VII kadencji Rady Miasta Sanoka pełni
fuŃcję Zastępcy Przewodniczącęgo Rady Miasta Sanoka, posiada wykształcenie
magisterskię - Administracja publiczna, pracuje w Starostwie Powiatowym w Sanoku
na stanowisku Inspektora w Wydziale Oświaty, posiada 25-1ętni stażpracy,
2. Pan Roman Babiak radny pięciu kadencji Rady Miasta Sanoka, posiada
wykształcenię średnie teehniczne, jest długoletnim pracorłnikiem w Sanoku, pełni
fuŃcj ę Przewodni czącęgo reprezentńywnych Związkow Zawo dorych S olidarność
80, jest członkiem Zarządu Forum Związków Zawodowych Województwa
Podkarpackiego, obecnie pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącęgo Rady Miasta
Sanoka.

Pani Maria Szałankiewicz - Skoczyńska - radna V kadencji Rady Miasta Sanoka,
w latach ż006-2010 pełniłafuŃcję Naczelnika Wydziału Zdrowia w Starostwie
Powiatowym, od ponad 25 lat pełni fuŃcję kierownika Zal<ładu Rehabilitacji
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku, posiada 40lętnie doświadczenie zawodowe, od wielu lat udziela się społecznie jako
współorganizatot Ośrodka Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży u ojców
Franciszkanów, Powiatowego Centrum Wolontariatu oraz wypoczyŃu letniego dla
dzieci Stowarzyszenie Heleny Kosiny, dzińa równiez w Polskim Czerwonym Krzyżu
oraz Fundacj i O chron y Zdr owia j ako wolontariusz.
4. Pani tsarbara Bindas - przedstawiciel Izb Pielęgniarskich przy Okręgowej Izbie
Pielęgniarek i Połozonych w Krośnie, pracuje w Samodzielnym Publicznym Zespole
Opieki Zdrowotnej w Sanoku, od 16 lat pełni fuŃcję pielęgniarki oddziałowej
Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, posiada tytuł rnagistra pielęgniarstwa
i specjalistki pielęgniarstwa chirurgiczn ęgo oraz 32-Iętni staż pacy zawodowej
5. Pan Zygmunt Żyłka - przedstawiciel Izb Lekarskich, |ekarz medycyny, specjalista
chirurg, radny dwóch kadencji Rady Miasta Sanoka, radny dwóch kadencji Powiatu
Sanockiego, obecnie pracuje w SPZOZ w Sanoku w Poradni Chirurgicznej, posiada
ponad 46-1etni staż pracy zawodowej.
6. Pan Andrzej Romaniak - radny Powiatu Sanockiego w latach 1998-200ż, radny Rady
Dzielnicy Środmieście dwóch kadencji, kierownik dzińu historycznego w Muzeum
Historycznym w Sanoku, posiada tltuł magistra historii, oruz ponad 20-1etnie
a
J.

"

doświadczenie zawodowe.

7.

8.

Pani Joanna Hydzik

-

obecnię emerytowany navczyciei, posiada wykształcenie
wyższe ekonomiczne, w latach 2002-2006 radna Rady Miasta Sanoka, w latach 19992005 pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Oświaty, w latach 2006-2010 pracowała
społecznie w Radzie Społecznej Miejskiego ZOZ-w, w latach 2010-2014 członek
Zarządu Regionu Podkarpacie NSSZ Solidarność,od wielu lat udziela się społecznie,
pracując na rzecz Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie Św. ks. Zygmunta
Gorazdowskiego, Towarzystwa Brata Alberta, otaz kwestując na cmęntarzach
sanockich.
Pani Elzbieta Wójcik - posiada wykształcenie vłyższeteologiczne, pracuje w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Sanoku jako dyplomowany flauczyciel przyrody, posiada 20letni staz pracy zawodowej, dwukrotnie stratowała do Rady Miasta.
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Przewodnicząca Komisji poinformowńa, że kandydaci do Rady Społecznej, a którzy nie
pełnią fuŃcji radnych Rady Miasta Sanoka złożylipisemne oświadczenia o v,ryrażeniu zgody
na kandydowanie do Rady Społecznej dzińającej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim
Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

Komisja Ochrony Zdrowia
kandydatury.

i

Pomocy Społecznej zaopiniowała pozytywnie przedstawione

Prowadzący posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Pan Witold Święch zupoważnienia Przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości
zgłosiłkandydaturę radnej Wandy Kot do Rady Społecznej. Pani Wanda Kot jest radną Rady
Miasta Sanoka VII kadencji, Przewodnicząaa Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej, posiada wykształcenie vłyższeII stopnia i tytuł magistra pielęgniarstwa, jest
specjalistką pielęgniarstwa oŃologicznego, ukoiczyła ttzy kierunki studiów
podyplomowych: zarządzanie w słuzbie zdtowia, administracja publiczna ) otaz zarządzanie i
rozliczanię projektów unijnych finansowanych przez Unię Europejską. Pani Wanda Kot
pracuje w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku, posiada 28letnie doświadczenie zawodowe, od wielu lat aktywna społecznie, działa w Radzie Dzielnicy
Śródmieście, w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej, oIaz w Fundacji Ochrony Zdtowia na
rzecz Szpitala w Sanoku.

Pani Wanda Kot - wytaziłazgodę na kandydowanie.
Radny Fan Piotr Lewandowski zgłosiłkandydaturę Pana Janusz Baszaka lub Pana Zbigniewa
Daszyka do Rady Społecznej, zuwagi na to, ze jest tam najwięcej problemów finansowo infrastrukturalnych, więc takich osób tam potrzeba.
Pan Janusz Baszak

- nie wyraził zgody

na kandydowanie.

PanZbigniew Daszyk - nie wyraził zgody na kandydowanię.

Radny Pan Adam Ryniak zgłosiłkandydaturę Pana Piotra Lewandowskiego do Rady
Społecznej, uzasadniając, że Pan Piotr Lewandowski pracował dwie kadencje w Radzie
Społecznej i ma ogromne doświadczenię.
Pan Piotr Lewandowski

- wyraził zgodę

na kandydowanie.

Prowadzący posiedzenie Pan Zbtgniew Daszyk zwtócił się z pytaniem o wyrażenie zgody do
pozostałych radnych, ktorzy zo stali zgłoszenij ako kandydaci.
Pani Agnieszka Komecka
Pan Roman Babiak

- Mitadis -wyraziŁa zgodę na kandydowanie.

- vłyraziłzgodę na kandydowanie.

Burmistrz Pan Tadeusz Pióro odnosząc się do wypowiedzi radnego Piotra Lewandowskiego
stwierdził, żę chodzi tutaj o Miejski ZOZ, czyli są to przychodnie Gminy Miasta Sanoka
i jakieś problemy finansowe na pewno są ale to nie są takie problemy jak w SP ZOZ, czyli
publicznego zespołu opieki zdrowotnej, którego organem prowadzącym jest Starostwo
Powiatowe.
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Radna Pani Wanda równiez stwierdziła, żeby nie mylić Samodzielnego Publicznego Zespołtl
Opieki Zdrowotne.j czyli szpitala, gdzie organem zńożycielskim jest Powiat, z Miejskim

ZoZ.

R.adny Pan Piotr Lewandowski stwierdził, że nie
o czym mówi, bo śledziłte sprawy przęz lżlat.

myli Miejskiego ZOZ zę szpitalem i wie

Nie było więcej zgłoszefi kandydatów ani chętnych do zabrania głosu, w związku z czym
prowadzący posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk zamkn$ dyskusję w tym punkcie i przystąpił
do odczytania projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Miejskim Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku z następującym
składem:

1.

Przewodniczący PanPiotra Uruski
Członkowie; przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego PanZdzisław Kowalski
Pan Babiak Roman
Pani Bindas Barbara
Pani Hydzik Joanna
Pani Kot Wanda
Pani Komecka - Mitadis Agnieszka
Pan Lewandowski Piotr
Pan Romaniak Andrzej
10. Pani Szałankiewicz - Skoczyńska Maria
11, Pani Wójcik Elżbięta

2.
3.
4.
5.
6.
7 "
8.
9.

Iż.PanŻylkaZygmunt

Do odczytanej uchwały uwagę wniósł Radca Prawny Pan Mirosław Furczak informując, że
przepis ustawy dokładnie mówi, żę Przewodniczącym Rady jest Burmistrz Gminy,
w związku z tym w § 1 w pkt. 1 powinno być ,,Przewodniczący :vqiznaczory pIzęz
Burmistrza Miasta Pan Piotr Uruski -Zastępca Burmistrza Miasta".
Uwaga zostńaprzyjęta i zostanie wprowadzona jako autopoprawka.
Nie wniesiono więcej uwag ani zastrzężeń.
Zaprzyjęciem Uchwały Nr VII/44ll5 głosowało18 Radnych, głosów przeciwnych nie było, 2
Radny wstrzymało się od głosu.

Uchwala została podjęta.
Ad.21.

podiecie uchwałv w snrawie prz.vz.nania Nagród Miasta sanoka za szczególne osiagniecia
w dziedzinie ,,KULTURA I SZTUKA" w roku 2014.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki Pan Ryszard Karuczkowski
poinformowń, że z mocy uchwały Nr XVI/148/11 rok rocznie Rada Miasta Sanoka
przydziela nagrody w dziedzinie Kultura i sztuka tym twórcą ktorzy działalą na terenie
miasta i mają szczególne osiągnięcia, Uchwała ta określazasady i waruŃi przyznawania tych
nagród. W § 6 tej uchwały zapisane jest, ze wyboru kandydatów do nagród dokonuje kapituła
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złożona z człoŃow Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystki otaz z przedstawicieli
instytucji: Sanockiego Domu Kultury, MłodzieżowegoDomu Kultury, Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Biura Wystaw Artystycznych, Państwowej Szkoły Muzycznej, Muzeum
Historycznego i Muzeum Budownictwa Ludowego. Z głosowania są wyłączeni
wnioskodawcy oraz członkowie kapituły kandydującej do nagrody. Zgodnie z § 5
kandydatów do Nagrody Miasta Sanoka można zgłaszać do końca miesiąca lutego i w tym
roku w wymaganym terminie do Biura Rady wpłynęło11 wniosków, w tym 7 wniosków
indyrvidualnych,4 wnioski zespołowe. Wnioski indywidualne dot. :
1. Pani Grażyna Bartkowska - wnioskodawcą było Stowarzyszenie Czylanych
Małolatów ,,Smakosz literacki w Sanoku" za pracę na rzęgz rozwoju czytelnictwa
w kontekście ogłoszenia pruez Ministerstwo Kultury roku 2014 ,,Rokiem
Czytelnictwa".
ż. Pan Tomasz Chomiszczak - wnioskodawcą była Miejska tsiblioteka Publiczna za
publikację ul 2014 roku ,,Mistrz ceremonii. Marian Pankowski - od filologii do
rytuału", ,,Lekcje mistrzowskiego. Artykułu brukselskie o litetaturzę"
_1_
Pani Angela Gaber - wnioskodawca ART. Studio Kraków za szczególne osiągnięcia
w muzyce promującej region Karpacki.
4, Pan Grzegorz Gajewski - wnioskodawca Fundacja Beksiński za realizację filmu
dokumentalnego pt. ,,Sanok pamiętam" i innych filmów dokumentalnych"
5. Pan Artur Mycio - wnioskodawca Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
za realtzację fi lmu,,Sanok 24".
6, Fan Janusz Ostrowski - wnioskodawca Państwowa Szkoła Muzyczna w Sanoku za
dz i ałalno ść p opul aryzuj ąc ą kulturę mulzy czną.
7, Pan Sylwester Stabryła - wnioskodawca Stowarzyszenie Artystyczne EXODUS za
wybitne o siągnię cia w łączeniu dzińań twórczych z pr ac ą p edago ga.
Wnioski zespołowe dot. :
Bronisław Kielar, Paweł Sebastiański, Marcin Smotera
wnioskodawca Zarząd
Towarzystwa Gimnastycznego,,Sokół" w Sanoku, dla autorów ksiąZki pt. ,,I25 lń
Sanockiego Sokoła 1889-2014".
2.
Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół" w Sanoku - wnioskodawca radny
Rady Miasta Sanoka Marian Osękowski , zawydanie książki pt. ,,Śpiewnik Sokoli".
a
J.
Duet muzyczny Zuzanna Dulęba, Maria Korzeniowska - wnioskodawca Dyrektor I
LO w Sanoku, za sukcesy na skalę ogólnopolską i międzynarodową.
4.
Zespoł wokalny SOUL - wnioskodawca Parufta Rzymskokatolicka Przemienienia
Pańskiego w Sanoku, za sukcesy artystyczne, działalnośćkoncertową i promocja
"

t.

-

miasta.

Komisja pierwszy raz spotkała się w tej sprawie 16 marca i na tym posiedzeniu człoŃowie
Komisji zapoznali się z wszystkimi wnioskami oraz został wypracowany system wyłaniania
kandydatów. Posiedzenie kapituły odbyło się w dniu 13 kwietnia 2015 roku, w spotkaniu
uczestniczyli członkowie Komisji (6 osób, 1 osoba ptzebywała na zwolnieniu lekarskim) oraz
przedstawiciele instytucji kultury dzińĄących na terenie miasta Sanoka. Młodzieżowy Dom
Kultury reprezentował Pan Konrad Oklejewicz, Państwową Szkołę Muzyczną Pan Tomasz
Tarnawczyk, Muzeum Historyczne Pani KŃarzyna Winnicka, Muzeum Budownictwa
Ludowego Pan Hubert Osadnik, swoja nieobecnośćusprawiedliwiła przedstawicielka
Sanockiego Domu Kultury Pani Wiesława Skorek. Nie byli obecni przedstawiciele Miejskiej
Biblioteki Publicznej i Biura Wystaw Artystycznych. Kapituła po zapoznanhl się
z wnioskami przyjęła propozycję Komisji Oświaty,Kultury, Sportu i Turystyki dot. systemu
wyłaniania kandydatów. Komisja zaproponowała, ńy kńdy z człotkow Kapituły
dysponował skalą punktów od 5 do 1 i w zalężnościod własnego uznania zadysponował te
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puŃty na poszczególne kandydatury. Do głosowania zostały wykorzystane

przygotowane imienne karty do głosowania

specjalnie

.

Uchwała Rady Miasta określawysokośćnagród, nagroda indywidualna jest w wysokości
3.000 zł, nagroda zespołowa to 6.000 zł. W budzecie miasta na nagrody z tego ty.tułu jest
zadysponowana kwota w wysokości20.000 zł, na koszty organizacyjne zaplanowano 2.000
zł, w związku z tym kwota jaka pozostała na nagrody to l 8.000 zł.
W związki z povłyższym system głosowania i pula jaka jest do dyspozycji na nagrody
ustawiała ilośó przyznanych nagród, w zalężnościod wyników głosowania"
Po zebraniu kart do głosowania został powołany zespół, który dokonał przeliczenia
i otrzymano następujące wyniki:
l. Zespół wokalny SOUL 39 pkt. na 55 pkt. mozliwych
2, Duet muzyczny Zuzawta Dulęba, Maria Korzeniowska 31 pkt.
3. Pan Janusz Ostrowski 26 pkt,
4, Pani Grażyna Bartkowska 20 pkt.
Powyższy układ, który był wynikiem głosowania wyczerpaŁ możliwościfinansowe
Przyznawania nagród, kolejny kandydat otrzymał 11 pkt. Głosowanie pakazńo, że powyższa
czwórka to byli dośćzdecydowani kandydaci i są to kandydatury, które proponuje Komisja
OŚwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki do Nagród Miasta Sanoka w kategorii Kultura i sztuka
zarok2014.
Przewodniczący Komisji Pan Ryszard Karaczkowski zapoznał radnych bliżej z povłyższymi
kandydaturami:
1. Zespół wokalny SOUL - działa ptzy Parafii Rzymskokatolickiej Przemieniania
Pańskiego, powstał w 1997 roku przy Sanockim Domu Kultury, od 20a4 rcku działa
przy Parafii Rzymskokatolickiej w Sanoku, dyrygentem i prezesem zespołu jest Pani
dr Monika Brewczak. Zespół wokalny SOUL od wielu lat jest wizytówką miasta
i regionu, to zespół młodzieżowy, w którym śpiewają uczennice szkół podstawowych,
gimnazjalnych, szkół średnichz powiatu sanockiego, brzozowskiego, leskiego,
bięszczadzkiego. Obecnie śpiewa już czwarty skład, poniewaz po kilku latach
Śpiewania w zespole młodzieżkończy szkołę średniąivłyjeżdżaz Sanoka na studia do
innych miast. Zespoł wykonuje muzykę zróżnychepok i stylów, w swoim rcpettuatze
ma pieŚni religijne, patriotyczne, muzykę dawną kolędy, jak i przeboje muzyki
rozrywkowej, gospel, a takżę pioseŃi ludowe wykonywane w ciekawych
oryginalnych i wielogłosowych aranżacjach. Od początku istnienia dużo koncertuje,
dał ok. 700 koncęrtów uświetniając licznę uroczystości patriotyczne, religijne,
imprezy okolicznościowe, charytatywne i inne wydarzenia społeczno - kulturalne
organizowane przez różne instytuoje, parafte, szkoły, uczelnie i organizacje społeczne,
zarówno na terenie miasta Sanoka i okolic, jak równiez na terenie całego kraju. Zespoł
koncertował również poza gtanicami kraju, Austria, Hiszpania, Ukraina, Słowacja, Od
zaB roku wyjeżdża regularnie na koncerty do Niemięc. SOUL kilkakrotnie
występował w programie pierwszym telewizjt publicznej, w programie ,,Między
niebem i ziemią ,,Dzień dobry" w sobotę, jak i jako chór oprawiający muzyczni,e
transmitowane Msze św.w SaŃtuarium MiłosierdziaBożego w Łagiewnikach, oraz
wieiokrotnie w telewizji regionalnej, Radio Rzeszów, Radio Bieszczady, Radio Fara.
Wielokrotnie uczestniczył w wielu prestizowych międzynarodowych i ogólnopolskich
festiwalach i przeglądach. Za szczególnie osiągnięcia artystyczne zespói S6UL
ottzYmał w 2006 r. nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego, oraz Nagrodę
Miasta Sanoka za działalnośćw dziedzinie sztuka. Rok 2014 był rokiem bardzo

duzych

i waznych

sukcesów zespołu, nagroda Grand

Międzynarodowym Festiwalu PieśniReligijnej Cantate Deo
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Prix na

XVIII
Rzeszowie gdzie

2.

3.

4.

startowało 2I zespołow chóralnych, III miejsce w V Krakowskim Międzynarodowym
Festiwalu Chóralnym ,,Cracovia Cantans", gdzie występowało 31 chórów z 14 krajów
europejskich, III miejsce w X Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym
,,Varsovia Cal7tat", gdzie uczestniczyło 26 zespołów chóralnych z 9 krajów
europejskich, I miejsce w III Regionalnym Przeglądzie Chórów w Lubaczowie, III
miejsce na V Krakowskim Festiwalu PieśniAdwentowych i Bożonarodzeniowych w
Krakowie.
Duet muzyczny Zuzanna Dulęba, Maria Korzeniowska - obie są uczęnnicami I
Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku, obie mają indyrvidualne sukcesy, ale też mają
sukcesy znaczące jeżeli chodzi o duet muzyczny. Największe sukcesy to I miejsce
w Ogólnopolskim KoŃursie Gitara o Muzyce Kameralnej w Tychach, I miejsce
i nagroda specjalna dla największej nadziei festiwalu na Międzynarodowym Festiwalu
Muzyki Gitarowej w Trzęsaczu, II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki
Dawnej w Lezajsku.
Pan Janusz Ostrowski - jest pedagogiem klasy fortepianu, kierownikiem sekcji
fortepianu, nauczycielem dyplomowanym, od 8 lat pracującym w Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Sanoku. Jego uczniowie uzyskują
znakomite rezultaty w przesłuchaniach i koŃursach międzynarodowych,

ogólnopolskich promując w ten sposób Sanok. Sukcesy w roku 2014:
Międzynarodowy KoŃurs Art-Duo w Kopenhadze I miejsce Michał Bednarz, I
miejsce Mateusz Putyra, Międzynarodowy Konkurs Art-Duo w Rzymie I miejsce
Michał Bednarz, Międzynarodowy Festiwal ,,Musica Classica" u Moskwie I miejsce
Michał Bednarz, Finał Ogólnopolskich Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej
wyróznienie Michał Bednarz, Międzynarodowy Konkurs Internetowy I miejsce
Michał Bednarz, finŃ ptzesłuchań Ogólnopolskich Centrum Edukacji Artystycznej II
nagroda Trio Kameralne. Pan Janusz Ostrowski ponadto jest organizatorem
rniędzynarodowej imprezy jaką jest Międzynarodowe Forum Pianistyczne
,,Bieszczady bez granic". Ponadto pracował w komisjach konkursowych, był
człoŃiern jury w ważnych i ogólnopolskich fęstiwali pianistycznych. Prowadzi
równiez zajęcia w ramach kursów specjalistycznych ,,Technika organowa dla
pianistów", we współpracy z profesorem Jarosławem Żywieckim zńożyłPodkarpacką
Fundacj ę Rozwoju Kultury.
Pani Grńyna Bartkowska - zajmuje się rozwojem bibliotekarstwa na terenię miasta
Sanoka. Wnioskodawcy pisządlaczego występują z wnioskiem o przyznanie nagrody
Pani Grażynie Bartkowskiej cy.t. : ,,Kierujemy się przeświadczeniem, że nie ma
w Sanoku drugiej osoby, która zrobiła tyle ną rzecz autentycznego ronłoju
czytelnictwa, a rok 20]4 został ogłoszony przez Ministra Kultury właŚnie ,,Rokiem
Czytelnictwa". Dzięki Stowarzyszeniu uczyniła z biblioteki samofinansująca się mini
placówkę kultury z maxi programem , wykraczającym daleko poza standardy bibliotek
szkolnych. Czy ktośjeszcze w lcraju wymyśliłtego Ępu Stowarzyszenie?- z rozeznania
miesięcznika ,,Biblioteka w szkole" wynika, że nie, Zasobny i atrakcyjny, jakwarunki
szkolne lrsięgozbiór, może być obiektem zazdrości,Kilkunastoletni cykl wieczorków
w klimacie literackiej kawiąrenki jest osiągnięciem bez precedensu, wszak udało się to
wszystko w pracy z najtrudniejszą grupą wiekową - gimnazjalnych nastolatków,
Kameralne spotknnia literackie dla dorosłych, w tym seniorów, to po portu
,,Literackie SPA", We wniosku mozna również przeczytać, że dzięki zaangażowaniu
Pani Gtażyny Bartkowskiej na zasadzie wolontariatu zdobyŁa na zakupy książek
kwotę blisko 7I.000 zł.

Prowadzący posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk otworzył dyskusję w tym puŃcie.
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Nie było chętnych do zabrania głosu, w związku z czym prowadzący posiedzenie Pan
Zbigniew Daszyk zamknĄ dyskusję w tym puŃcie.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Pani Agnieszka Kornecka - Mitadis przystąpił do
adczytania projektu uchwały w sprawie ptzyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne
osiągnięeia w dziedzinie ,,KULTURA I SZTUKA" w roku 2014.
Do odczltanej uchwały Radni nie wnosili uwag i zastrzeżęil,.

Za przyjęciem Uchwały Nr VIIl45lI5 głosowało 19 Radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podj ęta.
Ad.22.
Roz^patrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia regulaminów korzvstania
z,,Boisk sportowvch Miasta sanoka", z ewentualnvm podieciem uchwałv w tei sprawie.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Pani Irena Penar poinformowńa, że w roku
2014 w ramach realizowanęgo ptzęz Urząd Miasta Sanoka projektu ,,Poprawa infrastruktury
turystyczno - rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach" powstało 6 kompleksów boisk
sportowych, które usytuowane sąprzy Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3,
Szkole Podstawowej Nr 6, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 4 oraz przy ul. Zydowskiej
nieopodal Urzędu Miasta Sanoka. DIa tychże nowych obiektów sportowych przygotowane
zostńy równiez regulaminy korzystania, które stanowią 6 zaŁączników do uchwały Rady
Miasta w przedmiotowej sprawie. Treśćregulaminów jest tożsama dlakażdego z zaŁączników
z vlyjątkiem pkt. 2, ktory dotyczy administratora, którym to jest dana szkoła, gdzie
usytuowane jest boisko, a w przypadku obiękta ptzy ul. Zydowskiej administratorem jest
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami" Zapisy regulaminów korzystania
z boisk sportorłych miasta Sanoka zawierająnastępujące zapisy:
- nazwa właścicielai administratora obiektu
- informacj a o przestrzeganiu regulaminu
- informacja o dniach i godzinach otwarcia
- waruŃi korzystania z obiektu dot. wymaganęgo stroju sportowego i obuwia sportowego
- uprawnienia administratora obiektu
- wskazana jest sytuacja czasowego zawieszenia fuŃcjonowania boisk sportowych oraz
podane sątelefony alarmowe w sytuacjach tego wymagających.
Jeżeli Rada Miasta przyjmie przygotowany projekt uchwały, regulamin korzystania z boisk
sportowych miasta Sanoka będzie obowiązywał jako dokument prawa miejscowego po 14
dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Komisja Oświaty, Kultury Sportu
przedmiotowej uchwały.

Komisja Ochrony Środowiska
przedmiotowej uchwały.

i

i

Turystyki pozytywnie zaopiniowała projekt

Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt

Prowadzący posiedzenie Pan Zbtgniew Daszyk otworzył dyskusję w tym puŃcie.
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Nie było chętnych do zabrania głosu, w związku z czym prowadzący posiedzenie Pan
Zbigniew Daszyk zamknS dyskusję w tym puŃcie i przystąpił do odczytania projektu
uchwały w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z,,Boisk Sportowych Miasta Sanoka".

Do odczytanej uchwały Radni nie wnosili uwag

i

zasttzeżęń.

Za przyjęciem UchwaĘ Nr VIIl46ll5 głosowało 16 Radnych, głosów
i wstrzymujących się nie było.

przeciwnych

Ad.23.
Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia regulaminu korzvstania z
placów zabaw bedacvch własnościaGminv Miasta sanoka, z ewentualnvm podieciem
uchwałv w tei sprawie.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Pani Irena Penar poinformowała, że
przygotowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów
zabaw będących własnościąGminy Miasta Sanoka ma na celu ujednolicić zasady korzystania
i zasady bezpieczeitstwa z tychże obiektów. Obecnie Gmina Miasta Sanoka jest właścicielem
22 placów zabaw zarządzanych przez szkoły podstawowe, przedszkola, żłobk|a pośrednio
przezWydziaŁ Edukacji oraz zarządzanychprzez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej. Właściwyregulamin stanowi zńącznik do uchwały i dotyczył będzie wszystkich
obiektów jakie podlegają pod Gminę Miasta Sanok. w regulaminie korzystania z piaców
zabaw za,w arto następuj ące zapisy

:

- określono właścicielaobiektu
- określono charakter
- określono dni i godziny otwarcia

- sprecyzowano zasady korzystania z obiektu dla dzteci z przedszkoli, szkół podstawowych
oraz żłobkow oraz dla pozostałych dzieci, czyli z osiedli i miasta
- określono osoby uprawnione do korzystania z placów zabaw
- zawarto wachlaru zachowan zabronionych podczas korzystania zurządzeń
- ustalono w jakich sytuacjach plac zabaw będzie nieodstępny dla uczestników
- ustalono, że nazwa zarządcy kazdego placu zabaw oraz numery telefonów alarmowych
zamieszczone będąw widocznym miejscu przy wejściu na plac zabaw.
Jeżeli Rada Miastaprzyjmie przygotowany projekt uchwały, regulamin korzystania zplacow
zabaw będących własnościąGminy Miasta Sanoka będzie obowiązywał jako dokument prawa
miejscowego po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Komisja Oświaty, Kultury Sportu
przedmiotowej uchwały.

Komisja Ochrony Środowiska
przedmiotowej uchwały.

i

i

Turystyki pozytywnie zaopiniowała projekt

Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt

Prowadzący posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk otworzył dyskusję w tym puŃcie.

Radny Pan Witold Święch zwrócił uwagę, aby przy wszystkich utządzeniach uwzględnić
informacj ę odno śniedopuszczalnych wag o s ób korzystaj ących z ty ch urządzei,
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Radny Pan Janusz Baszak zwrocił się z planiem - czy w tym złączniku do uchwały nie
powinny być wymienione numery telefonów alarmowych, tak jak w pozostałych wszystkich
regutraminach?

Radny Pan Maciej Drwięga zwtocił się z pltaniem - czy są jeszcze takie placówki typu
żłobkiiprzedszkolaprzy, których nie ma placów zabaw?
Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Pani Irena Penar udzięliła odpowiedzi na
pytania radnych.
Odnośnię pytania radnego Pana JanuszBaszaka to w tym przypadku dla22 placówek trzęba
by było oddzielnie 22 załączniki, dlatego dopuszczalne jest to, aby przy uchwale, przy
regularninie stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miasta znalazła się dodatkowo
informacja mówiąca o tym kto jest właścicielem, kto jest zarządcą (każdego placu zabaw
będzie inrty zarządcQ i dodatkowo natabliczce będą wszystkie telefony do słuzb alarmowych
oraz do Strazy Miejskiej.
Odnośnie pl,tania radnego Pana Macieja Drwięgi to przy wszystkich obiektach oświatowych
są place zabaw, z tym, że place zabaw są już w zdecydowanej większościwymienione
i nowe, nie mniej jednak przy Szkole Podstawowej Nr 7 na Dąbrówce w ubiegłym roku
dokonano częściowejwymiany wządzen na placu zabaw, oraz na Ogródki Jordanowskim
przy u|. Langiewicza również jest plac zabaw, który wymaga pewnego doposazenia.

Radny Pan Jakub Osika zabrń głos w kwestii formalnej stwierdzając, że nie ma obowiązku
czy,tania ani początku, ani końca, ani częściuchwały" wystarczy, żę Pan Przewodniczący
powie tytuł uchwały i to jest podstawą do przystąpienia do głosowania nad uchwałą.
Radna Pani Wanda Kot dodała, że zgadza się
uchwały do których zgłaszane sązmiany.

z

ptzedmówcą ale powinno się czytać te

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, w związku z czym prowadzący posiedzenie Pan
Zbigniew Daszyk zamknĄ dyskusję w tym punkcie i poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnościąGminy
Miasta Sanoka,
Do odczytanej uchwały Radni nie wnosili uwag i zasttzeżeń,

Za przyjęciem IJchwały Nr YIll47lI5 głosowało 18 Radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.24.
Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia regulaminu korzvstunia z.e
skatepałku *Nad Sanem" bedqcego własnościaGminv Miasta Sanoka. z. ewentualnvm
podieciem uchwałv w tei sprawie.

i Kultury Fizycznej Pani Irena Penar poinformowała, że
w 2014 roku baza sportowa miasta Sanoka wzbogaciła się o kolejny obiekt sportowy, jakim
jest skatepark ,,Nad Sanem". Mając na względzie fakt, żę skatepark jest obiektem
Naczelnik Wydziału Edukacji

na którym uprawiany sport możę wiązac się z ryzyktem
podwyższonej urazowości niezbędne jest ustalenie zasad i trybu korzystania z niego w formie
regulaminu. W zwięku z czym przygotowany został projekt uchwały Rady Miasta w sprawie
uzytecznościpublicznej,
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tegoż regulaminu. Sam regulamin stanowi załącznik do uchwały, w regulaminie tym m.in.
zaw artę zostńy następuj ące zapisy :
- określono właścicielaobiektu, administratora obiektu
- określono dni i godziny otwarcia
- wlłnieniono uplawnionych do korzystania zę skateparku
- określono rcdzaj indywidualnego sprzętu, który mozna wykorzystać na tym obiekcie
uprawiając różnego rodzaju akrobacje i tego rodzaju sport
- określono obowiązujący strój dla korzystania ze skateparku
- wymieniono sytuacje kiedy skatepark możę być niedostępny dla uzytkowników
- określono telefony alarmowe do słuzb ratowniczych, straży miejskiej.
Jeżeli Rada Miasta przyjmie przygotowany projekt uchwały, regulaminu kotzystańa ze
skateparku ,,Nad Sanem" będącego własnościąGminy Miasta Sanoka będzie obowiązyrvał
jako dokument prawa miejscowego po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Podkarpackie go.

Komisja Oświaty, Kultury Sportu
przedmiotowej uchwały.

Komisja Ochrony Środowiska
przedmiotowej uchwały.

i

i

Turystyki pozytywnie zaopiniowała projekt

Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt

Radny Pan Adam Ryniak zlvrócił się z pytaniem odnośnie terenu, na którym usytuowany jest
skatepark - czy Władzę Miasta widzącośpod kątem zagospodarowania większej części tego

terenu?

Zastępca Burmistrza Pan Edward Olejko odpowiedział, że w częściten plac jest w okresie
zimowym zarezęrwowany na skład śniegi,a w okresie letnim mogą tam parkować autobusy,
więc na ruzie nię ma jakiegoś specjalnego przeznaczęnia.

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, w związktl z czry prowadzący posiedzenie Pan
Zbigniew Daszyk zamknf, dyskusję w tym puŃcie i poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze skateparku ,,Nad Sanem" będącego
własnościąGminy Miasta Sanoka.
Do odczl,tanej uchwały Radni nie wnosiii uwag i zastrzeżeń,

Za przyjęciem Uchwały Nr YIIl48lI5 głosowało 19 Radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.25.
Rozpatrzenie wniosku Burmistrz.a Miasta dot. zmianv uchwałv w sprawie określenia
przvstanków komunikacvinvch udostepnionvch dla operatorów i przewoźników, którvch
właścicielemlub zarr.adzaiqcvm iest Gmina Miasta sanoka, warunków i zasad korzvstania z
tvch obiektów oraz ustalenia stawek za korzvstanie z nich, z ewentualnvm podięciem
uchwałv w tei sprawie.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Pan Jacek Gomułka poinformował,
że przedłozony projekt uchwały Rady Miasta Sanoka ma na celu dokładne określęnię
położeniawszystkich przystaŃów na terenie miasta. Jest to niezbędne do wydawania
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zezwolęń na korzystanie z przystanków, których Gmina Miasta Sanoka jest właścicięlem
atŃże zaruądcą o którym mowa w art. 22ust.1 pkt 3 w ustawie o transporcie drogowym.
W wyniku zawartych porozumień z Powiatęm Sanockim i Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad, Gmina Miasta Sanoka zostaŁa Zarządcą przystaŃów
zlokalizowanych w Sanoku w ciągu dróg powiatowych i krajowych.
Przęwoźnicy i Operatorzy transportu zbiorowego zgodnie z Ww ustawą w celu uzyskania
zgody na świadczenie usług transportu publicznego winni do wniosku załączyó uzgodnienie
ko rzy stani a z przy stanku z właśc i c i e l e m b ądź zar ządc ą pr zystaŃu.
Z kolęi art" 15 ustawy o transporcie drogowym mówi, że organizowanie publicznego
transportu zbiorowego polega m.in. na określeniuprzystanków komunikacyjnych i dworców
oraz warunków i zasad korzystania. Pov,lyższe następuje w drodze uchwały podjętej przęz
właściwyorgan danej jednostki samorządu terytorialnego,
Natomiast stosownie do § 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładu jazdy - nazwa przystanków na danej linii
komunikacyj nej winn a zaw ier ać
- nazwę miejscowości wg rejestru terytorialnego,
- określenie miejsca usytuowania przystaŃu komunikacyjnego poprzez wskazanie
w szczególności nazwy ulicy, albo obiektuużylecznościpublicznej o ile dotyczy,
- nurner przystaŃu komunikacyjnego,
Numęr przystaŃu komunikacyjnego winien być dwucyf.owy parzysty dla kilometrazu
narastaj ąc e go, dwuc yfr owy niep ar zysty wg kilomętr ażu m al ej ąc e go.
Foprzednia uchwała z 2012 roku nie za-wierńa wszystkich przystaŃów, które obecnie są
udostępniane operatorom i przewoźnikom, a także nie zawierała wszystkich niezbędnych
danych, poniewaz była uchwalona przed wejściemw życie tych nowych zapisów
Rozporządzęnia.
W związku z powyższym został przygotowany stosowny projekt uchwały który zmienia
jedynie załącznik uchwały z 2012 r. Pozostałe zapisy uchwały z 2012 r., a więc zasady
i warunki korzystania z przystaŃów komunikacyjnych, a takżę stawka opłat za korzystanie
z ptzystaŃów nie ulegaj ą zmianie.
Naczelnik Wydziału dodał, że nazry przystaŃów zostały przyjęte wg dotychczas
obowiązującego nazewnictwa Miejskiej Komunikacji Samochodowej (MKS)" W zwięku
ztym nie spowodują one zmian w komunikacji miejskiej, atakże nie wprowadzązamteszania
wśród mieszkańców. ZŃącznik został uzgodniony z zakładem MKS.
W nowym załączniku do uchwały doszły przystanki:
- po jednym na ulicy Gorazdowskiego, Sadowej, Okrzei, Mickiewicza, Traugutta
Rymanowskiej, Kościelnej, Robotniczej,
- po dwa na ul. Kawczyńskiego i ul. Strózowskiej,
- trzy na ul, Białogórskiej.
Ponadto Naczelnik Wydziału zgłosiłautopoprawkę do uchwały zmientając cały załączntk,
gdyż wkradły się omyłki i błędy pisarskie - mianowicie:
w lp. 43 w kolumnie ,,Kierunek" w miejsce Traugutta winno być Kiczury, podobnie w innych
pozycji 44, 45, 46, 47, 48, 54, 56, 57, 6ż, 82,83, 84, 85, 86 i 95.
Radni otrzymali poprawi ony załącznik,
:

Komisja Finansowo Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej

uchwały. Przewodniczący Komisji poinformował, że w trakcie obradowania nad projektem,
Komisja zv,.róciła uwagę na kwotę dochodów, które Miasto otrzymuje z tego tytułu, w jaki
sposób są pobierane opłaty za korzystanię z przystaŃów i wszystkie odpowiedzi zostaŁy
udzielone przęz Naczelnik Wydziału. Natomiast zgodnie z ustawą o publicznym transporcie
zbiorowym Miasto ma prawo egzekwować kary i mandaty od osób, które te przystaŃi
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zaŚmiecĄą oblepiają ogłoszeniami itd, Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbąaby
Straż Miejskazajęła się tą sprawą i czuvłałanad tym.

Komisja Ochrony Środowiska

przedmiotowej uchwały.

i

Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt

Prowadzący posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk otworzył dyskusję w tym punkcie.

Nie było chętnych do zabrania głosu, w zwięku z czym prowadzący posiedzenie Pan

Zbigntew Daszyk zamknĄ dyskusję w tym puŃcie i poddał pod głosowanie projekt uchwały
dot. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych
dla operatorów i przewoźników, których właścicielemlub zarządzającym jest Gmina Miasta
Sanoka, waruŃów i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek zakotzystanie
z nich, z uwzględnieniem autopoprawki.

Do odczytanej uchwały Radni nie wnosili uwag i zastrzeżęń.

Za przyjęciem Uchwały Nr YIIl49l15 głosowało 19 Radnych, głosów przeciwnych
i wstrzynujących się nie było.
Ad.26.
Interpelacie"
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Pan Agnieszka Kornecka
na następujące interpelacj

e

- Mitadis

odczytała odpowiedź

:

wyłaniania stanowisk kierowniczych w trybie koŃursowym
Lewandowskiego dot. przeprowadzanych kontroli w MOSiR w latach 2011-2014.
Bętkowskiego dot. przeprowadzonego audytu w MOSiR.
Odpowiedzi na powyzsze interpelacje stanowiązŃącznik do protokołu.
Radny Pan Jakub Osika stwierdził, że jest usatysfakcjonowany z odpowiedzi oraz cieszy się,
że Burmistrzpopiera wyłanianie tego typu stanowisk w drodze konkursowej.
Ad.27.
wolne wnioski i zapvtania,
Radny Pan Adam Ryniak zgłosił następujące wnioski:
- mieszkańcy dzielnicy Wójtowstwo korzystEący z MKS proszą o przyśpieszenie montazu
planowanych dwóch wiat przystaŃowych przy ul. Sadowej tj. w pobliżu Przychodni Sanmed
i na końcu ul. Sadowej w poblizu Archiwum oraz jednąwiatę na Białej Górze - przystanek
końcowy;
- dot. częścipieszej prawą i lewą stroną mostu na|eżącego do Powiatu Sanockiego - obecny
stan częścipieszej po prawej i lewej stronie mostu Białej Góry stwarza utrudnienia
i niebezpieczeństwo dla osób pieszych, a szczegolnie dzieci, większośćpM na części pieszej
z prawej i lewej strony wymaga dodatkowego umocowania, Z częścipieszej korzystają
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mieszkańcy z Białej Góry, pracownicy Skansenu, osoby posiadające ogródki działkowe
w Pracowniczych Ogrodach Działkowych Białej Góry oraz turyści odwiedzający Rynek
Galicyjski i Skansen. Jest tam naprawdę niebezpiecznie i te płyny trzeba rrmocować. Radny
zaproponowŃ, aby Burmistrz, albo Zastępca Burmistrza spotkał się ze Starostą na części
pieszej Białej Góry, aby ocenić stan niebęzpieczeństwa.
Radny Pan Piotr Lewandowski zwrócił się z następującymi sprawami:
- dot. hierarchizacji zadai inwestycyjnych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym - wg prasy
oraz głosów radnych wychodzi na to, że kryty tor lodowy miałby być inwestycją miejską.
R.adny oświadczył,ze jest temu przeciwnych, gdyż miała to być inwestycja centralna
w połączeniu z Województwem;
- zwróęił się z prośbąo postawienie znaku zakazu postoju na ul. Okrzei jadąc w kieruŃu ul"
Wilczej od strony ul. Wierzbowej, jest tam łuk i już dwukrotnie doszłoby do wypadku.
- podziękował za odpowiędź na wniosek z poprzedniej sesji w sprawie oczyszczenia potoku
Dworzysko;
- zvrócił się równiez z prośbąo oczyszczenie rowów i przepustów ptzy ul" Lipińskiego po
prawej stronie jadąc w kierunku Zagórza.

Radny Pan Ryszard Karaczkowski poinformował o posiedzeniu Komisji Oświaty,Kultury,
Sportu i Turystyki, które odbędzie się w dniu l1,05.2015 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 przy
Gimnazjum Nr 2 w Sanoku, zapraszającjednocześnie wszystkich radnych.
Radny Pan JanuszBaszakprzypomniał wszystkim radnym o wypełnianiu ankiet dot. zadań
inwestycyjnych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i składaniu ich w Biurze Rady do dnia
15 maja.

Radny podziękował rownież Burmistrzowi Miasta za wprowadzenie zatządzemia w sprawie
jednolitego wzoru projektów uchwał Rady Miasta oraz za pozastałe dziŃania w sprawie
ujednolicenia wzorów pism wychodzących z Miasta.

Radny Pan Adam Kornecki w imieniu mięszkańców ul. Zameńofa i ul. Norwida
podziękował za rłybudowanie chodnika oraz za rozwiązanie problemów, które podczas tej
inwestycji wystąpiły.

Radna Pani Teresa Lisowska zwróclła się z pylaniem dot. powołania nowego Prezesa
w spółce SPGK - w związku z tym, że był opracowany korrkurs, Rada Nadzorcza
opracowała regulamin konkursowy ) otaz zgłosiło się kilku kandydatów, czy ci kandydaci nie
spełniali oczekiwań, nie spełniali wymogów w tym regulaminie, ze powołany został Prezes,
który nie brał udziału w konkursie?
R.adna zwróciła się również z pytaniem - czy prawdą jest, że z nowo powołanej Rady
Nadzorczej SPGK złożyłrezygnacjęjeden z człoŃów tej Rady i ewentualnie jaki był tego
powód?
Radny Pan Marian Osękowski zwrócił się z następującymi sprawami:
- w imieniu mieszkańców dzielnicy Wójtowstwo zwrócił się z prośbądot. usunięcia hałd
ziemi przy bloku rotacyjnym na ul. Heweliusza, która pozostała po wykonanych pracach
przez ciepłownię;
- w imieniu mieszkańców zgłosiłproblem spalania w piecu szkodliwych śmieciw domu przy
ul. Poprzecznej 10Ą;

)J

- dot" placu przy uL Białogórskiej, na którym w zimie składowany jest śnieg- w tej chwili
parkują tamliry, a jest tam ustawiony zakaz ruchu, czy w związkll, z tym nie powinno się
pobierać zato opłat?
] zgłosiłrównież problem wysypanych ciuchów przy kontenęrzę na zuży'tąodzięż na ul, Jana
Pawła przy sklepie Frac.
Radny Pan Jan Wydrzyński poruszył następujące kwestie:
- dot. rozwtązania problemu zwtązanego z zanieczyszczeniem nowej elewacji prZęZ gołębie
na deptaku;

- dot. budyŃu na rogu ul. Daszyńskiego i ul. Jagiellońskiej - budynek w miejskim Planie
zagospodaiowania prŹesftzenrlego był planowany jako jedyny w tym terenie do wYburzęnia i
przesiedlić rodziny w nim mieszkające, to Powinno
3esl to substandard, więc gdyby udało się
się ten plac i budynek wystawić
-dworuecdo sptzedaży;
_ w zwląku z tym, żę
multimodalny nie będzie realizowany przy stacji kolejowej
Sanok Miasto jest prośba,aby tym mieszkańcom,którzy tam mieszkająi od 6 lat oczekująna
rłymianę sięciwołociągowej, przynajmniej w bieżącym budzecie zaproponowaó wykonanie
dóku-e.rtucji. Radny dódał, że- z informacji jakie posiada to na połoźenienakładki asfaltowej
i wykonanie chodnikaprzy tej ulicy były planowane kwoty ok.230.000 zł,, więc zle bY się
stało gdyby po wykonaniu nut łudt i i zrobieniu tych prac przy chodniku trzeba bY bYło
*ru.uó Óo-.orkopunia i wykonania sieci wodociągowej. W tym temacie prowadzone bYłY
także konsultacje z Zakładem Wodociąów i Kanalizacji w SPGK i wg ich ocenY ta sieĆ
nadaje się do piinej wymiany. Radny poprosił o odpowiedź pisemnąw tej sprawie,
Radny pan Ryszard Bętkowski zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta CfrJ. ,,CzY Pan
ma wolę i chie pan doiończyć naszą sławną salę gimnastyczną przy ul. Jana III Sobieskiego,
przy Gimnazjum Nr 2 - proste pytanie - tak lub nie",
Radny Pan Maciej Drwięgi poruszył kilka kwestii:

_ doi. wycinania drzew-w mieście _ mieszkańcy zgłaszają żę drzęwa są wycinane

z
bezsensownie orazsą oszpecane i dzieje się to w wielu miejscach. Radny zvłrócił się ProŚbą
mógł
Srodowiska
Ochrony
aby powrócić do tej ,p.u*y, i żęiy piacownik .Wydziału
jakiŚ
jest
cel, sens, bo jak
prŹekonae radnych i mieszkań ców, żet-o jóst uzasadnione, że w tym
porow.rać Sanok do innych miast to tych drzew jest naprawdę coraz mniej;
'_
czy istnieje możliwośćtechniczna, żeby przynajmniej na częścichodników w mieście
mieście jest dosyć
wydztetie pas dla rowerzystów? Radny dodał, źe sporo chodników w
,ri.h rowerzyści, a porównując inne miasta to nieruz na chodnikach
szerokich i tuk

i"zdząpo

niewiele szerszych są wydzielone takie pasy;
weekendy (sobota, niedziela) w I
- jakie były śreónie dtcńody parkingu wielopoziomowego w
kwartale bieżącego roku?
- dot. obwodnicy południowej miasta Sanoka. Radny stwierdził cyt: ,,Zastanawiam się, czY
albo w jej pobliżu pod
my jako Miasto przygotowujeńy jakośtereny leżące wzdłużobwodnicy,
kątem inwestycyjnym, gospodarczym. W ostatnią niedzielę tak się zdarzyło, że
iilcimS
'jechałem
obwodnicą"dło§oro uiłopotskiego, za Rzeszowem w kierunku na Kolbuszowq
terenie jest
i tam nie ma nic przy tej ńwodnicy, tam sątereny leśne, więc to zupełnie w innym
położona ta obwodnióa, ale nie ma tam żadnych oznak, żeby realizacja tej obwodnicy
'przyczyniała
się w iakiikolwiek sposób do rozwoju tego miasteczka, Czy komuś z nas
"priycńodzr
do głowy w tej chwili, żeby zajechać do__Głogowa, pewnie o tym miasteczku
'zapomnieliśmy,bo
prostu przejeżdżamy 6-7 minut te kilka kilometrów i tyle. PYtam o to teraz,
żńy nas nie spotkała piaoina sytuacja, że za te kilka lat te samochody będą masowo
priejeżdżaćwiierunku i o Sanoku nikt nie będzie pamiętać",
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-

dot. ul. Lipińskiego - odpowiedź z Gęneralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad daje
jakąs nadzieję, odnieślisię do 4 spraw, w tym dwie juz podejmują czyli przejście przy
Gimnazjum Nr 3 i prawdopodobne przeniesienie przejścia koło Przychodni, natomiast dwie
następne sprawy trzęba będzie cały czas pilnować tj. chodnik na ul. Lipińskiego oTaz
sygnalizacja świetlna przy ul. Beksińskiego, Lipińskiego i Stróżowskiej.
Jężęli chodzi o przejściaprzy Gimnazjlm Nr 3 to Radny zwrócił się z prośbąo odpowiedź na
pytanie, które GDDKLA zadała w piśmie, a mianowicie czy jest dalej wola ze strony Miasta
odnośniedoprowadzenia energii elektrycznej, w tej chwili chodzi o znak Cl i?

Przewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Daszyk odniósł się do kwestii poruszanych
przezprzedmówcę. Stwierdził, ze sens wydzielania chodników dla rowerów jest wtedy kiedy
to stanowi ciąg komunikacyjny, bo jezeli zrobi się tylko kawałek, a dalej trzeba będzie
zjeżdżać,włączaćsię, to stworzy się jeszcze większe zagrożenie. Odnośnie wycinania drzew
to spółdzielnia mieszkaniowa w dzielnicy Wójtowstwo zagospodarowała bardzo ładnię
podwórko koło jednego z bloków, zasadziłakrzewy, niskopienne świerki srebrne, natomiast
mieszkańcy mieli wolę i nasadzili jodły, świerki leśnie,gdzie fajnie to wyglądało w 1994 t.
do 2000 r" kiedy było 4-5 letnie drzewo, atętaz jak jużjest ponad 20-1etnie to nie ma jak
ztobic remontu elewacji, gniją okna i jeszcze spółdzielnia zgłasza, ze w tym juz jest brak
drozności kanaltzacji, Tak więc często w mieście się tak dzieje, że bezmyślniesadzimy te
drzewa, a później j est właśnieproblem.

Radny Pan Adrian Herbut zwrócił się z pl.taniem dot, budowy pomnika św.Michała
Archanioła - ozy zostanie on zbudowany ze środków Urzędu Miasta, a jeślitak to jakie będą
ewentualne koszty projektu oraz budowy i ewęntualnie jaki jest termin rea|izacji?
Radna Pani Wanda Kot zwróciła się z pytaniem do Burmistrza Miasta - czy wyraziłby
wstępną zgodę aby w siedzibie Rady Dzielnicy Sródmieście przy ul. Jagiellońskiej mogło
powstać i prowadzić swoją działalnośćw godzinach dopołudniowych Stowarzyszenie
Anonimowych Alkoholików - grupa męska. Radna dodała, że zapotrzebowanię na takie
stowarzyszenie jest i nawet zgłosiŁa się osoba, która chce zaŁożyÓ takię stowarzyszenie,

jednak do tej pory nie mogła znalęźó siedziby" Gdyby Burmistrz wraził zgadę to
pomieszczenia w godzinach dopołudniowych, które nie są efektywnie wykorzystywane,
mogłyby być właśniewykorzystywane pTzęzto zńożonę stowarzyszenie,

Radny Pan Jakub Osika zvłrocił się z prośbąaby otworzyć tereny zielone na Błoniach dla
rnieszkańców, jak i również postawić tam dwa TOI TOI oraz kosze dla piesków. Radny
zvwócił się równiez z pytaniem dot. znajdującej się tam tabliczki informującej o skazonej
wodzię - czy tawoda jest dalej skazona?
Radny Pan Witold Święch zwrócił się z pytaniem dot. wykonania Studium uwaruŃowań
i kieruŃów zagospodarowania miasta - kiedy planowane jest rozpocząc pIac nad Studium
dla całego miasta?
Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Posada Pan Zbigniew Czerwiński poinformował,
ze popiera radnego Macieja Drwięgę w kwestii newralgicznych przejśćdla pieszych tj. koło
Gimnazjum Nr 3, oruzbardzo niebezpieczne przyjście przy skręcie z ul. Lipińskiego w ul.
Beksińskie ga, i ttzeba by było j ak naj szybciej te kwestie uporządkować.
Przewodniczący Zarządu zwrócił się równiez z prośbąaby słuzby komunalne uporządkowały
tęren na odcinku od ul, Okrzei w kieruŃu do ul. Dworcowej (teren nad Sanem), gdzie
drzewostan jest w fatalnym stanie, orazpołamane są gałęzie.
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Radna Pani Wanda Kot zwrócił się z pytaniem
schodów w przychodni na ul. Błonie?

-

w jakim terminie rczpocznie się remont

Burmistrz Miasta Pan Tadeusz Pióro ustosunkował się do kwestii i py.tań radnych.
Odnośnie remontu schodów w przychodni Błonie to pan Dyrektor powinien podejmować tez
działania ze swojego kontraktu, a nie tylko liczył na Miasto. Kontrakt nie dotyczy tylko
i wyłącznie wynagrodzeń, ale równiez funkcjonowania całej placówki. Natomiast Miasto
pochyli się na tym tematem i jakieśdziałania podejmie.
Odnośniepostoju tirów na placu przy ul. Białogórskiej to rzeczywiście trzęba się
zainteresowac tym tematem, z tym, ze Miasto na tym etapie ma newralgiczne braki jezeli
chodzi o miejsca postojowe na autobusy. Na pewno trzęba ten teren przewidzieć w jakiś
sposób, bo jeżeli byłby robiony projekt koncepcji połączenia dwóch muzeów to jest tam
równięź jakiśelement na parking dla autobusów, ale na tym etapie jest to jedyne miejsce dla
autokarów, żeby mogły zatrzymać się w Sanoku. Równiez Miasto będzie się starać
o realizację dworca multimodalnego, który zostanie usytuowanych w innym miejscu niżbył
planowany. Jest tyle różnych firm transportowy w mieście, a czy ktośz mieszkańców wie
gdzie te poszczególne busy róznych firm się zatrzymuj{ Dlatego potrzebny jest dworzec

multimodalny, żeby było jedno miejsce przyjazdu i odjazdu busów i autobusów"
Odnośnie wiat przystankowych to jest w tej chwili zapsĄanie o cenę na te wiaty, więc po
przetar gu wiaty zo staną j ak naj szybciej usytuowane.
Odnośnie mostu na Białej Górze to nikt w tym temacie do Gminy Miasta Sanoka się nie
zwracał, natomiast Miasto zainteresuje się tym tematem.
Odnośniezakazupostoju na ul. Okrzei to dzińaniaw tym tęmacie zostanąpodjęte.
Odnośnie zadaszęnie toru lodowego to Minister Sport powiędziń jednoznacznie, że Miasto
w 2014 r. zaprzepaściłocałkowicie szansę, gdyż była szansa na to, żeby ten tor do jazdy
szybkiej na lodzie był pokryty, miał być to tor treningowy i miał byó centralnym ośrodkiem
sportu, w tej chwili jest to już nieaktualne. Jedyny w Polsce będzie budowany teraz tor do
jazdy szybkiej na lodzie na Stegnach.
Odnośnieoczyszczenia potoku Dowrzysko to odbędzie się spotkanie z dyrektorem
Podkarpackiego Zarządu Melioracji t Urządzeń Wodnych Panią Małgorzatą Wajdą w tym
temacie. Pani Dyrektor nawet jeszcze w tym roku znalazłatrochę pieniędzy na oczyszczenie
potoku, a jeżeli się nie uda to w przyszłym roku będą środkinie tylko na potok Dołvrzysko,
alę tęż na inne potoki, które przepływająptzez Sanok.
Odnośnie koŃursu w SPGK Burmistrz poinformował cyt.: ,,Najpierw uruchomiliŚmy
procedurę odwołania i powołania prezesów, potem sięwycofaliśmy z tego, potem ewentualnie
ogłosiliśmykonkurs, potem tak naprawdę zrezygnowaliśmy z tego konkursu, mieliŚmy swoje
przesłanki, Natomiast te osoby, które zostały powołanie przez Radę Nadzorczą na prezesów
Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej uczestniczyły w postępowaniu
konkursowym, zarówno Pan Prezes jak i członek Zarządu uczestniczyli, co prawda nie
uczestniczyli na Prezesa naczelnego, tylko uczestniczyli na członka zarządu odpowiedzialnego
za finanse. Pan Prezes obecny, który został powołany to jest były długoletni główny lrsięgowy
przedsiębiorstwa Stomil, ma uprawnienia szerokie, bo był przewodniczącym Rady Nadzorczej
szeregu spółek komunalnych, ]0 lat zarządzał finansami Sanockiego Przedsiębiorstwa Stomil,
w nłiązku z tym ma uprawnienia ku temu, żeby dobrze zarządzać tąfirmq więc poczekajmy
i zobaczymy jak ta firma będzie zarządzana. Prawdą jest, że jeden z członków Rady
Nadzorczej złożyłrezygnację, ta rezygnacja, na tym etapie przez ze mnie, przez Burmistrza
nie została prĘęta. Będę rozmawiał z Panem, który złożyłrezygnację, o jej dalszym
funkcjonowaniu, ale to było złożone tuz przed świętami, tym długim weekendem, w nłiązku z
tym trudno było spotykać sięw czasie tych uroczystości majowych".
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Odnośnie kwestii poruszanych ptzez radnego Mariana Osękowskiego to Miasto zainteresuje
się tymi tematami. Najtrudniej będzie ze spalaniem śmieci,bo to nie jest tak prosto wejśćto
czyjegoś dornu i go skontrolować. Być może uda się uruchomić profilaktykę w tym zakresie,
żeby rzeczywiście w Tygodniku Sanockim ukazała się informacja jakie są tego
konsekwencje.
Odnośniezanieczyszczenia deptaku przez gołębie to jest to problem dla Miasta, odstraszacie
nic nię dĄą trzeba instalować odpowiednie urządzenia powodujące, że gołębie nie będą tam
siadały, ale z kolęi koszty tego są naprawdę dużę i dlatego na razie nie podjęto tego tematu"
Natomiast to jest problem i Miasto będzie musiało się z nim zmierzyó.
Odnośnie łłyburzenia budyŃu na ul. Daszyńskiego to Miasto absolutnie będzie szło
w kieruŃu wyburzenia tego budyŃu i sprzedaży tej działki, tylko trzeba znaleźćdla tych
ludzi, ktorzy tam mieszkają odpowiednie lokum, a największym problemem w Sanoku są
właśniemieszkania komunalne.
Odnośnie wyciŃi drzew to została podjęta jednoznacznie decyzj a i Zastępca Burmistrza
Edward Olejko oraz Naczelnik Wydziału zostali zobowięani do tego, ze drzewa mogą być
wycinane tylko wtedy kiedy jest naprawdę tego potrzeba. Jednocześniezostała podjęta
decyzja, żę wprzypadku wycięcia drzew muszą być nowe obowiązkowe nasadzenia.
Burmistrz podkreślił,ze jest wyczulony na wycięcie drzew i temat zostanie poddany
ponownej rewizji.
OdnośnieWznaczenia pasów na chodnikach dla rowerzystów to w mieściesą szerokie
chodniki, tylko tak naprawdę częśćtych chodników jest poświęconadrzewom, ale zostanie to
przeana|izowane. Na pewrro musi być zagwarantowane bezpieczeństwo pieszych
i bezpieczeństwo rowerzystów.
Odnośnięul, Lipińskiego to jest jakieśświatełkow tunelu jeślichodzi o bezpteczeństwo na tej
ulicy, ale tak naprawdę jest to proces długi i ciężki.
Odnośnie tęrenu nad Sanem to Miasto zĄmie się tą sprawą.
Odnośniewyliczeń na parkingu wielopoziomouym to na pewno zostaną zrobione. Gmina
Miasta Sanoka zwróciła się do Prezesa Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej aby ęwentualnie uruchomił abonamenty relatywnie o wiele tańsze, natomiast
ludzie nie są nadal zbytnio zainteresowani. Od strony technicznej parking jest taki jaki jest,
w związku ztym nie wszyscy kierowcy potrafią tam wjechaó, a szczególnie gdy mają trochę
większy samochód, ale Miasto musi cośrobić, żeby tenparking rzeczywiście był zajęty.
Odnośnie obwodnicy Burmistrz poinformował cyt.: ,,Obwodnica rodzi konselałencje takie, że
ludzie mogąjechać i pojadą daleko w Bieszczady i to co Pan Radny mówił, że był w Głogowie
i tam nie przyjeżdża nikł, czy jak ja jeżdzę do |I/arsząwy to jadę chociazby przez Białobrzegi,
kiedyśjeździłemgdzie miąsto żyło,a nagle się okazuje, że nikt nie zagląda do tego miasta" Ale
ja uważam, że Sanok ma tak duży potencjał turystyczny, kulturalny, walczymy o to, żeby
została przywrócona lokalna organizacja turystyczna, zeby ewentualnie promocja Sanoka
szłą w kierunku takim, ze Sanok to jest brama Bieszczad, że jadąc w Bieszczady tu musisz
zacząć. Mamy dwa muzea, mamy Muzeum Budownictwa Ludowego, które odwiedza co roku
ok" 130 tyś.ludzi, mamy Muzeum Historyczne ok. 90 tyś.ludzi. Chcielibyśmy, i tu mówię
z całą odpowiedzialnościq że nie jest to mój wymysł, bo tam koncepcja kiedyśbyła w tym
momencie, żeby połączyć te dwą muzea, kolejka linowa łącząca te dwa obiekty byłaby
rarytasem samym w sobie, wtedy roałiązałaby problem chociażby tych autobusów, wjazdów
tutaj na górę, bo ci ludzie niewiedząjakwjeżdzać, tam nogłyby stać autokary, ludzie by się
przemieszczali, ona by była samym w sobie rarytasem". Burmistrz dodał, że będzie
reaktywowana lokalna organizacja turystyczna, która mogła by równiez partycypować środki
unijne. Jezeli będzie już decyzja ostateczna w sprawie obwodnicy wówczas rozpoczną się
także działania promujące tereny wokół obwodnicy.
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Odnośnie budowy pomnika Św. Michała Archanioła to zostanie powołany społeczny Komitet

budowy pomnika Św. Michała Archanioła, pomnik będzie budowany zę składek
mieszkańców, z cegiełek, na podobnej zasadzię jak był budowany pomnik Św. Zygmunta
Gorazdowskiego. Na temat lokalizacji będąodbywać się jeszcze rozmowy. Budowa pomnika
będzie kosztować prawdopodobnie ok. 120 tyś.zł.
Odnośnie udostępniania lokalu dla Stowarzyszenie Anonimowych Alkoholików to nie ma
żadnych przeciwwskazań,jednak dobrze by było zv,tocic się z oficjalnym pismem do Gminy
Miasta Sanoka w tej sprawie.
Odnośnie budowy Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 Burmistrz stwierdził cyt; ,,WoIę
mam, tylko tak naprawdę na razie pieniędzy nie ma".

Zastępca Burmistrza Pan Edward Olejko uzupełnił wypowiedź Burmistrza.
Odnośnieopracowania Studium to w tym roku będzie przygotowywana uchwała
o opracowaniu Studium dla całego miasta, prawdopodobnie w lipcu zostanie już przedłożona
na Sesję Rady Miasta.

Odnośnie montazu wiat przystankowych to w tym roku jest przęznaczonana to kwota ok. 5-6
tyś.zŁ, oferty już wpłynęłydo Urzędu Miasta i w ciągu najbliższych dni zostanie wybrana
najkorzystniej sza z nich.
Odnośnie znaku zakazu postoju na ul. Okrzei to zostanie skierowane pismo do Komisji
Bezpteczeństwa w tej kwestii.
Odnośnie czyszczenie rowów i przepustów na ul. Lipińskiego to zostńo już zlecone
Wydziałowi, aby wystąpił do GDDKiA do oddziału terenowego w Lesku w tej sprawie.
Odnośnięwycinki dtzew to Naczelnik Wydziału Ochrony Srodowiska deklaruje
i zobowiązuje się, że kużdy wniosek o wycięcie dtzęw jest analizowany dogłębnie,
w przypadkach wątpliwych są żądane wTęcz ekspertyzy specjalistów w tej dziędzinie
i dopiero na podstawie tego wydawane są decyzje odnośnie zgody na wycinkę drzew.
Odnośniezaangażowania się Miasta w zakresie podłączenia światełna przejściudla pieszych
ptzy Gimnazjum Nr 3 to Miasto na pewro się w to zaangażuje, gdyż dotyczy to
b ezpieczeństwa mie szkańców.

Radny Pan Adam Ryniak zvłrociłsię z pytaniem do Burmistrza Miasta - czy w związku
z sŃcesami Klubu Hokejowego Juniorów,któtzy po raz kolejny zdobyli Mistrzostwo Polski,
Burmistrz interweniował w Sejmiku Wojewódzkim pod kątem wynagrodzenia tych juniorów?
Burmistrz Miasta Pan Tadeusz Pióro odpowiedział, że nie interweniował, aczkolwiek jeżeli
miałoby cośtakiego byó to powinno być to ze strony spółki. Ponadto Burmistrz zadeklarował,
że będzie znacząco wspierał, jeżeli takie wnioski pójdą o zwiększenie środków na
młodzieżov,ly czy dziecięcy sport - hokej.
Ad.28.
zamkniecie obrad,

Przewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Daszyk zamkn$ YII zvlyczajną Sesję Rady
Miasta Sanoka.
Przewodniczący
Rady Ęqsta:
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Joanna Szylak
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