NM.0002.9.2015
P R O T O K Ó Ł NR XII/2015
z XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Sanoka VII kadencji,
która odbyła się w dniu 29.09.2015 r. od godz. 1600
do godz. 1630 w Sali Herbowej tut. Urzędu Miasta
pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Daszyka
Przewodniczącego Rady Miasta
oraz Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Pana Romana Babiaka i Pani Agnieszki Korneckiej – Mitadis
Na ogólną liczbę 21 Radnych w XII Nadzwyczajne Sesji Rady Miasta Sanoka VII
kadencji udział wzięło wg listy obecności 19 Radnych.
1. Babiak Roman
2. Banach Krzysztof
3. Baszak Janusz
4. Bętkowski Ryszard
5. Daszyk Zbigniew
6. Drwięga Maciej
7. Karaczkowski Ryszard
8. Kornecki Adam
9. Kornecka – Mitadis Agnieszka
10. Kot Wanda
11. Lewandowski Piotr
12. Lisowska Teresa
13. Osika Jakub
14. Radożycki Łukasz
15. Rogowska – Chęć Grażyna
16. Ryniak Adam
17. Święch Witold
18. Wolanin Bolesław
19. Wydrzyński Jan
Nieobecny radny (nieobecność usprawiedliwiona):
1. Herbut Adrian
2. Osękowski Marian
Przewodniczący Zarządów Rad Dzielnic obecni na XII Nadzwyczajnej Sesji Rady
Miasta Sanoka VII kadencji.
1. Czerwiński Zbigniew
2. Podulka Franciszek
3. Pytlowany Edward

- Rada Dzielnicy Posada
- Rada Dzielnicy Zatorze
- Rada Dzielnicy Dąbrówka
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4. Szul Krzysztof
- Rada Dzielnicy Śródmieście
Radę Dzielnicy Błonie reprezentował Wiceprzewodniczący Zarządu Pan Adam
Sieczkowski.
Nieobecny Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wójtowstwo Pan Marian Osękowski
oraz Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Olchowce Pan Wojciech Piegdoń
(nieobecność usprawiedliwiona).
Ponadto w XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Sanoka udział wzięli: Zastępca
Burmistrza Pan Edward Olejko, Zastępca Burmistrza Pan Piotr Uruski.
Ad. 1.
Otwarcie sesji.
Prowadzący posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk otworzył XII Nadzwyczajną Sesję
Rady Miasta Sanoka. Powitał Wysoką Radę, Zastępców Burmistrza,
Przewodniczących Zarządów Dzielnic, oraz wszystkich obecnych na Sesji Rady.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obrad
Radnych do podejmowania prawomocnych uchwał.

jest odpowiednia ilość

Ad. 2.
Powołanie sekretarza sesji.
Prowadzący posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk powołał na sekretarza sesji radną
Panią Teresę Lisowską.
Ad. 3.
Zapoznanie Rady z porządkiem obrad
Prowadzący posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk poinformował, że program Sesji został
Radnym dostarczony.
porządek obrad;
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad.
Powołanie sekretarza sesji.
Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego Uchwałę w sprawie obwodów
głosowania w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Sanoka, z ewentualnym
podjęciem uchwały w tej sprawie.
5. Zamknięcie obrad sesji.
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Wprowadzono następujące uwagi do porządku obrad:
W związku z tym, że Przewodniczący Komisji Infrastruktury Miejskiej Pan Jan
Wydrzyński skierował do Przewodniczącego Rady pismo, do którego załącza
stanowisko radnych w sprawie budowy drugiego pasa na Rondzie im. Zdzisława
Beksińskiego, Przewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Daszyk zwrócił się do
Radnych, czy chcą podjąć stanowisko czy apel Rady Miasta, bo w tej chwili
funkcjonuje stanowisko podpisane przez Radnych.
Następnie Przewodniczący 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 Beksińskiego w Sanoku.
Za wprowadzeniem apelu
i wstrzymujących się nie było.

głosowało

19

radnych,

głosów

przeciwnych

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.
porządek obrad po zmianach;
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad.
Powołanie sekretarza sesji.
Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego Uchwałę w sprawie obwodów
głosowania w wyborach do rad Dzielnic Miasta Sanoka, z ewentualnym
podjęciem uchwały w tej sprawie.
5. Podjęcie Apelu Rady Miasta Sanoka w sprawie budowy drugiego pasa
komunikacyjnego na Rondzie im. Zdzisława Beksińskiego w Sanoku.
6. Zamknięcie obrad sesji.

Ad.4.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego Uchwałę w sprawie obwodów
głosowania w wyborach do rad Dzielnic Miasta Sanoka, z ewentualnym
podjęciem uchwały w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Daszyk poinformował, że na sesji w dniu
10 września 2015 roku kiedy była zmieniana Uchwała o obwodach do głosowania
było zaznaczone, że istnieje prawdopodobieństwo, że Komisarz Wyborczy
zakwestionuje zmianę i tak się też stało. W dniu 23 września Wojewoda Podkarpacki
wszczął postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Miasta Nr
XI/86/15 w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania na terenie miasta
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Sanoka. W dniu 24 września zostało podjęte rozstrzygniecie nadzorcze, w którym
Wojewoda Podkarpacki stwierdził nieważność ww. Uchwały. Uchylenie Uchwały Nr
XI/86/15 powoduje zmianę również w obwodach do głosowania w wyborach do Rad
Dzielnic, w związku z tym został przygotowany projekt uchwały zmieniający Uchwałę
w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Rad Dzielnic, w którym skreśla się
w obwodzie nr 5 ul. 1000-lecia i ul. Śląską, a dodaje się do obwodu nr 6.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta odczytał część uzasadnienia rozstrzygnięcia
nadzorczego: „Zgodnie z art. 13 § 1 Kodeksu wyborczego wójt, burmistrz przedkłada
radzie gminy wnioski w sprawie zmian granic gminy, zmiany liczby mieszkańców
w gminie lub w obwodzie głosowania. Rada gminy jest zatem uprawniona 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. Jednocześnie ustawodawca nie przewidział w tym zakresie
żadnych wyjątków, co sprawia, że katalog przesłanek zawarty w art. 13 § 1 Kodeksu
wyborczego ma charakter zamknięty. Wszelkie zmiany podziału gminy na stałe
obwody głosowania, z przyczyn innych niż wskazane w ustawie są niedopuszczalne
i zakwalifikowane jako naruszające prawo w sposób istotny, skutkują stwierdzeniem
nieważności aktu zmieniającego”.
Prowadzący posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Pan Janusz Baszak stwierdził cyt.: „Czyli to nie ma znaczenia kiedy są
wybory, bo ja myślałem, że ze względu na termin wyborów, że za późno ta zmiana
jest dokonana, nam nigdy nie będzie można zmienić stałych obwodów do głosowania
jeśli nie zajdą te przesłanki, które zostały wymienione, czyli gdybyśmy chcieli
poprawić dostępność mieszkańców do lokali wyborczych nie wolno nam tego zrobić
w tym momencie, dobrze rozumiem?”
Przewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Daszyk poinformował, że są tylko dwie
przesłanki, które pozwalają na zmianę tj. zmiana granic gminy, zmiana liczby
mieszkańców w gminie lub w obwodzie, przy czym tą zmianę należy rozumieć
w następujący sposób, obwody do głosowania tworzy się od 500 do 3000, więc
gdyby, w którymś obwodzie zdarzyło się, że liczba mieszkańców spadnie poniżej
500 lub przekroczy 3000 wówczas zachodzą przesłanki do zmiany. Wszystkie inne
powody należy uznać za nieuzasadnione.
Radny Pan Janusz Baszak stwierdził, że Rada Miasta powinna się zwrócić z pismem
do Okręgowego Komisarza Wyborczego, żeby nie przy tych wyborach, tylko po tych
wyborach, z uwagi na pomyłki przy podziale obwodów nastąpiło sprostowanie
obwodów do głosowania, bo ta sytuacja nie dotyczy tylko Dąbrówki, ale również
innych obwodów.
Radny Pan Adam Kornecki stwierdził, że mieszkańcy ul. 1000-lecia i ul. Śląskiej
zostali poinformowani o tej sprawie i odbierają to negatywnie, uważają, że skoro
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złożyli podpisy to urzędnik, który jest za ich podatki, powinien im iść na rękę,
mieszkańcy twierdzą również, że jak to jest możliwe, że wyrażają swoją opinię, że im
lepiej jest tutaj głosować, a ktoś w Krośnie, czy w Rzeszowie decyduje, że oni mają
głosować tam gdzie jest 2 km dalej.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Daszyk poinformował, że można by było
zacząć od rozmów z Komisarzem Wyborczym, ale on stawia tą sprawę
jednoznacznie, nie mniej jednak można zobowiązać Sekretarza Miasta, który zajmuje
się wyborami, aby podjął taką rozmowę z Komisarzem Wyborczym i próbował
wskazać na ewidentne pomyłki i może uda się coś w tej sprawie zrobić.
Radny Pan Janusz Baszak zwrócił się z prośbą, żeby to nie była rozmowa
telefoniczna, tylko żeby Sekretarz Miasta wystosował takie pismo, ale dopiero po
wyborach.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu w związku z czym prowadzący
posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za przyjęciem Uchwały Nr XII/93/15 głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta.
Ad.5
Podjęcie Apelu Rady Miasta Sanoka w sprawie budowy drugiego pasa
komunikacyjnego na Rondzie im. Zdzisława Beksińskiego w Sanoku.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Daszyk poinformował, że § 12 pkt. 3
regulaminu Rady Miasta mówi, że oprócz uchwał Rada może podejmować
postanowienia proceduralne, deklaracje zawierające stanowisko w określonej
sprawie, apele zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych
do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania, w związku z tym
zostało zmienione stanowisko, nad którym pracowała Komisja Finansowo –
Gospodarcza i Komisji Infrastruktury 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 Beksińskiego w Sanoku.
Prowadzący posiedzenie Pan Zbigniew Daszyk otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Pan Adam Ryniak zwrócił się z pytaniem – ile kosztowałaby Miasto działka,
o której jest mowa w Apelu, w przypadku gdyby właściciel nie wyraził zgody na
zamianę?
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Zastępca Burmistrza Pan Edward Olejko poinofrmował, że działki pod drogi kosztują
w granicach 5.000 zł za ar, natomiast jeżeli właściciel nie chciałby dobrowolnie
sprzedać, to w ramach spec ustawy jest możliwość wywłaszczenia.
Radny Pan Janusz Baszak zwrócił 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, że
będzie to zbudowane według nowych zasad z krawężnikiem w środku. Radny ma
jednak nadzieję, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przynajmniej
jedną prośbę zawartą 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, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Apel został przyjęty.
Ad.6.
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Daszyk zamknął XII Nadzwyczajną
Sesję Rady Miasta Sanoka.
Protokołowała:

Sekretarz Sesji:

Przewodniczący
Rady Miasta:

Joanna Szylak

Teresa Lisowska

Zbigniew Daszyk
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