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P R o T o K o Ł NR Xlt/2015
Xll Nadzwyczajnej Ses/ Rady Miasta Sanoka Vll kadencji,
ktora odbyła się w dniu 29.09.2015 r. od godz. 16@
do godz. 16U w SaIi Herbowej tut. IJrzędu Miasta
pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Daszyka
P rzewod n iczącego Rady M i asta
oraz Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Pana Romana Babiaka i Pani Agnieszki Korneckiej - Mitadis
z

Na ogolną liczbę 21 Radnych w Xll Nadzwyczajne Sesji Rady Miasta Sanoka Vll
kadencji udział wzięło wg listy obecności19 Radnych

1. Babiak

Roman
Banach Krzysztof

2.
3. Baszak Janusz
4. Bętkowski Ryszard
5. Daszyk Zbigniew
6. Drwięga Maciej
7. Karaczkowski Ryszard
B. KorneckiAdam
9. Kornecka - Mitadis Agnieszka
Wanda
11. Lewandowski Piotr
12, Lisowska Teresa
13, Osika Jakub
14, Radozycki Łukasz
15. Rogowska - Chęc Grażyna
16, Ryniak Adam
17. Swięch Witold
18.Wolanin Bolesław
19.Wydrzyński Jan
10. Kot

ieobecny rad ny (n ieobecnośc usp rawied iwiona)
1, Herbut Adrian
2. Osękowski Marian
N

l

:

Przewodniczący Zarządow Rad Dzielnic obecni na
Miasta Sanoka Vll kadencji.

1. Czerwiński Zbigniew

2.
3.

Podulka Franciszek
Pytlowany Edward

Xll

Nadzwyczajnej Sesji Rady

- Rada Dzielnicy Posada
- Rada Dzielnicy Zatorze
- Rada Dzielnicy Dąbrowka

4. Szul Krzysztof

- Rada Dzielnicy Srodmieście

Radę Dzielnicy Błonie reprezentował Wiceprzewodniczący Zarządu Pan Adam
sieczkowski.
Nieobecny Przewodnlczący Zarządu Dzielnicy Wojtowstwo Pan Marian Osękowski
oraz Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Olchowce Pan Wojciech Piegdoń
(nieobecnośc usprawiedliwiona).

Ponadto w Xll Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Sanoka udział wzięli: Zastępca
Burmistrza Pan Edward Olejko, Zastepca Burmistrza Fan Piotr Uruski,

Ad. 1.
otwarcie sesii.
Prowadzący posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk otworzył Xll Nadzwyczajną Sesję

Rady Miasta Sanoka. Powitał Wysoką Radę, Zastępcow

Burmistrza,
Przewodniczących Zarządow Dzielnic, orazwszystkich obecnych na Sesji Rady.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obrad jest odpowiednia ilosć
Radnych do podejmowania prawomocnych uchwał,

Ad, 2.
powołanie sekretarza sesii.
Prowadzący posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk powołał na sekretarza sesji radną
Panią Teresę Lisowską.

Ad.3.
zapoznanie Radv z porzadkiem obrad
Prowadzący posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk poinformował, że program Sesji został
Radnym dostarczony.

porządek obrad:

1.

2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Powołanie sekretarza sesji,
Zapoznanie Rady zporządkiem obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego Uchwałę w sprawie obwodow
głosowania w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Sanoka, z ewentualnym
podjęciem uchwały w tej sprawie.
Zamknięcie obrad sesji.

Wprowadzono następujące uwagi do porządku obrad:

\N związku z tym, że Przewodniczący Komisji lnfrastruktury Miejskiej Pan Jan
Wydrzynski skierował do Przewodniczącego Rady pismo, do ktorego załącza

stanowisko radnych w sprawie budowy drugiego pasa na Rondzie im. Zdzisława
Beksińskiego, Przewodniczący Rady lViiasta Fan Zbigniew Daszyk zwrocił się do
Radnych, czy chcą podjąc stanowisko czy apel Rady Miasta, bo w tej chwili
funkcjonuje stanowisko podpisane przez Radnych.
Następnie przewoclniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wprowadzenia do
porządku obrad punktu dot. podjęcia Apelu Rady [Miasta Sanoka w sPrawie budowY
drugiego pasa komunikacyjnego na Rondzie im. Zdzisława Beksinskiego w Sanoku.

Za

wprowadzeniem apelu głosowało

19 radnych, głosow przeciwnych

iwstrzymujących się nie było

Apel Rady Miasta Sanoka w sprawie budowy drugiego pasa komunikacyjnego na
Rondzie im. ZdzisŁawa Beksińskiego w Sanoku zostaje wprowadzonY jako Pkt. 5
porządku obrad sesji.
Forzod_ek pblad po zmianach;

1.
2"
3,

4,

Otwarcie obrad.
Powołanie sekretarza sesji,
Zapoznanie Rady zporządkiem obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego Uchwałę w sprawie obwodow
głosowania w wyborach do rad Dzielnic Miasta Sanoka, z ewentualnYm
podjęciem uchwały w tej sprawie.

5, Podięcie Apelu Rady Miasta Sanoka w sprawie
6.

budowy drugiego pasa

komunikacyjnego na Rondzie im. Zdzisława Beksinskiego w Sanoku,
Zamknięcie obrad sesji,

Ad.4.

Rozpatrzenie proiektu uchwałv zmieniaiąceqo lJchwałę w sDrawie obwodow
ałosowania w wvborach do rad Dzielnic Miasta sanaka, z ewentualnvm
podieciem uchwałv w tei sprawie.
przewodn iczący Rady Miasta Pan Zbigniew Daszyk poinformował, że na sesji w dniu
10 września2015 roku kiedy była zmieniana Uchwała o obwodach do głosowania
było zaznaczone, że istnieje prawdopodobieństwo, że Komisarz WYborczY
zakwestionuje zmianę i tak się tez stało. W dniu 23 wrześniaWojewoda PodkarPacki
wszczĄ postępowania w sprawie stwierdzenia niewazności Uchwały RadY MiaSta Nr
Xl/86/15 w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania na terenie miasta

Sanoka. W dniu 24 września zostało podjęte rozstrzygniecie nadzarcze, w którym
Wojewoda Podkarpacki stwierdził niewazność ww. Uchwały. Uchylenie Uchwały Nr
Xl/86/15 powoduje zmianę rowniez w obwodach do głosowania lv wyborach do Rad
Dzielnic, w związku z tym został przygotowany projekt uchwały zmieniający Uchwałę
w sprawie obwodow głosowania w wyborach do Rad Dzielnic, w ktorym skreślasię
w obwodzie nr 5 ul, 1000-1ecia i ul. Sląską, a dodaje się do obwodu nr 6,
Następnie Przewodniczący Rady Miasta odczytał częśćuzasadnienia rozstrzygnięcia
nadzorczego,. ,,Zgodnie z art" 73 § 7 Kadeksu wyborczego wójt, burmistrz przedkłada
radzie gminy wnioski w sprawie zmian granic gminy, zmiany liczby mieszkańcow
w gminie lub w abwodzie głosowania. Rada gminy,jest zatem uprawniotla do zmiany
raz ustalonego podziału na stałe obwody głosowania, ale wyłącznie gdy konieczność
taka wynika ze zmian granic gminy czy zmiany liczby mieszkańców w gminie lub
w obwodzie głosowania. Jednoczesnie ustawodawca nie przewidział w tym zakresie
żadnych wyjątkow, co sprawia, że katalrsg przesłanek zawarly w art. 73 § 1 Kadeksu
wyborczego ma charakter zarnknięty. Wszelkie zmiany podziału gminy na stałe
obwody głosowania, z przyczyn innych niż wskazanę w ustawie są niedopuszczalne
i zakwalifikowane jako naruszające prawo w sposób istotny, skutkują stwierdzeniern
n
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Prowadzący posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk otworzył dyskusję w tym punkcie.

Radny Pan Janusz Baszak stwierdził cyt.,, ,,Czyli to nie ma znaczenia kiedy są
wybory, ba ja myślałem,że ze względu na termin wyborow, żę za pozno ta zmiana

jest dokonana, nam nigdy nie będzie można zmienic stałych obwodow da głosowania

jesli nie zajdą te przesłanki, ktore zostały wymienione, czyli gdybysrny chcieli

poprawic dostępnośc mieszkancow do lokali wyborczych nie wolno łlam tego zrobic
w tym momencie, dobrze rozumiem?"

Przewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Daszyk poinformował, ze są tylko dwie
przesłanki, ktore pozwalają na zmianę tj zmiana granic grniny, zmiana liczby
mieszkańców w gminie lub w obwodzie, przy czym tą zmianę nalezy rozumiec
w następujący sposob, obwody do głosowania tworzy się od 500 do 3000, więc
gdyby, w ktorymśobwodzie zdarzyło się, ze liczba mieszkańcow spadnie ponizej
500 lub przekroczy 3000 wówczas zachodzą przesłanki do zmiany. Wszystkie inne
powody należy uznać za nieuzasadnione.
Radny Pan JanuszBaszak stwierdził, ze Rada Miasta powinna się zwrocić z pismem
do Okręgowego Komisarza Wyborczego, zeby nie przy tych wyborach, tylko po tych
wyborach, z uwagi na pomyłki przy podziale obwodow nastąpiło sprostowanie
olrwodow do głosowania, bo ta sytuacja nie dotyczy tylko Dąbrówki, aie rowniez
innych obwodow,

Radny Pan Adam Kornecki stwierdził, ze mieszkańcy ul. 1000-1ecia iul. Sląskiej
zostali poinformowani o tej sprawie i odbierają to negatywnie, uwazają, że skoro

złożylipodpisy to urzędnik, ktory jest za ich podatki, powinien im iścna rękę,
mieszkańcy twierdzą równiez, że jak to jest mozliwe, że wyraża;ą swoją opinię, że im
lepiej jest tutaj głosować, a ktos w Krośnie, czy w Rzeszowie decyduje, ze oni mają
głosowac tam gdzie jest 2 km dalej.

Przewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Daszyk poinformował, że można by było
zacżąc od rozmow z Komisarzem Wyborczym, ale on stawia tą sprawę
jednoznacznie, nie mniejjednak mozna zobowiązac Sekretarza Miasta, ktory zajmuje
się wyborami, aby podjął taką rozmowę z Komisarzem Wyborczym i probował
wskazac na ewidentne pomyłki i moze uda się cośw tej sprawie zrobic.

z

prosbą, zeby to nie była rozmowa
telefoniczna, tylko zeby Sekretarz Miasta wystosował takie pismo, ale dopiero po

Radny Pan Janusz Baszak zwrocił się

wyborach.
głosu w związku z czym prowadzący
posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Nie było więcej chętnych do zabrania

Za przyjęciem Uchwały Nr Xll/93/15 głosowało 17

radnych, głosow przeciwnych

iwstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta.

Ad.5

podięcie Apelu Radv Miasta sanoka

w

sprawie budowv drugiego pasa

komunikacvineqo na Rondzie im, zdzisława Beksińskiego w sanoku.

Przewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Daszyk poinformował, ze § 12 pkt. 3
regulaminu Rady Miasta mówi, że oprocz uchwał Rada moze podejmowac
postanowienia proceduralne, deklaracje zawierające stanowisko w okreslonej
sprawie, apele zawierające formalnie niewiązące wezwania adresatów zewnętrznych
do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania, w związku z tym
zostało zmienione stanowisko, nad ktorym pracowała Komisja Finansowo
Gospodarcza i Komisji lnfrastruktury Miejskiej na Apel Rady Miasta,
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Pani Agnieszka Kornecka - Mitadis odczytała
Apel Rady Miasta w sprawie budowy drugiego pasa komunikacyjnego na Rondzie
im. Zdzisława Beksinskiego w Sanoku,
Prowadzący posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk otworzył dyskusję w tym punkcie.

Radny Pan Adam Ryniak zwroc|ł się z pytaniem - ile kosztowałaby Miasto działka,
o któĘ jest mowa w Apelu, w przypadku gdyby właścicielnie wyraził zgody na
zamianę?

Zastępca Burmistrza Pan Edward Olejko poinofrmował, że działki pod drogi kosztują
w granicach 5.000 zł za ar, natomiast jeżeli własciciel nie chciałby dobrowolnie
sprzedać, to w ramach spec ustawy jest mozliwośćwywłaszęzenia,
Radny Pan Janusz Baszak zwroc|ł uwagę na to, że jak się prosi o dwie rzeczy to
może jedną się dostanie, Radny Pan Janusz Baszak stwierdził także, że ma obawy,
czy w przypadku wybudowania obwodnicy będzie potrzebne dwupasmowe rondo, jak
sobie Sanoczanie poradzą z ruchem kołowym na dwupasmowym rondzie, chyba, ze
będzie to zbudowane według nowych zasad z krawężnikiem w srodku. Radny ma
jednak nadzieję, ze Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad przynajmniej
jedną prosbę zawarlą w tym Apelu zrealizuje, czyli zezwoli na prawoskręt co
niezależnie od tego czy istnieje obwodnica czy nie, Miastu by się to bardzo przydało.

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, w związku

z

tym prowadzący

posiedzenie zamknął dyskusje w tym punkcie i poddał Apel pod głosowanie,

Za przyjęciem Apelu głosowało 19 radnych, głosow przeciwnych i wstrzymujapych
się nie było.

Apel został przyjęty.
Ad.6.

zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Daszyk zamknął Xll Nadzwyczajną
Sesję Rady Miasta Sanoka.
protokołowała:
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Joanna Szylak

Sekretarz Sesii;

dł/ń-J-er,,ą_
Ieresa Lisowska

Przewodniczący

