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PRoToKoŁ

NRI/20I4

Sesji Raety Miustu Sanokg ViI kadencji,
która odbyła się w dniu 0I.I2.20I4 r. ocl gotlz. I/U
clo goclz. I8E w sali herbowej tut. Urzędu Mictstu
z

pod przewodnictwem rudnego Puna Ryszardu Bętkowskiego
orgz Przewodniczącego Rady Miustu Pancl Zbigniewu Duszyku
Na ogólną liczbę 21 Radnych w
list1, obecności 21 Raclnych.

1

Sesji Rady Miasta Sanoka VII kadencii udział u,zięło rł,g

1.

Babiak Roman
2. Banach Krzysztof
3, Baszak Janusz
4. Bętkowski Ryszard
5. Daszyk Zbignierł,
6. Drwięga Maciej
7. Herbut Adrian
8. Karaczkowski Ryszard
9. Kornecki Adam
10. Kornecka - Mitadis Agnieszka
1 1. Kot Wanda
12. Lewandowski Picltr
] 3. Lisowska Teresa
14. Osękowski Marian
15. Osika JakLrb
16. Radożycki Łukasz
17. Rogowska - Chęć Grażyna
18. Ryniak Adam
19. Swięch Witold
20. Wolanin Bolesław
21. Wydrz1,,ński .Ian

Przewodniczący Zarz,ądów Rad Dzielnic obecni na I Sesji Rady Miasta Sanoka VII kadencji.

. Czerrł iński Zbignierł
ż. Osękowski Marian
l

3.
4.
5.

Piegdoń Wojciech
Podulka Frarrciszek
Pltlowany Edward

Dzielnicy
Dzielnicy
Dzielnicy
- Rada Dzielnicy
- Rada Dzielnici,

- Rada
- Rada
- Rada

Posada
Wóitowstwo
Olchou,ce
Zatorze
Dąbrowka

Nieobecny Przewodni czący Zarządu Dzielnicy Sródmieście Pan Krzysztof Szul (nieobecnośc
lrsprawiedliwiona).
Ponadto w I Sesii Rady Miasta Sarroka udział wzięli :Z-ca Burmistrza Miasta Pan Marian
kurasz. skarbnik Miasta pan kazinrierz kot. Burmistrz Miasta sanoka - elekt pan Tadeusz

ł
l,ł
l

Pióro. Radca Prawny Pan Mirosław Furczak, Przewodnicząc1, Miejskiej Komisji Wyborczej
pan Jerzy Sikorski" ZasLępca Przewodniczącego Miejskiei Komisji Wyborczej Pani Halina
(iminy Miasta Sanoka
Czl,zydłÓ. pełnomocnik d;. wyborów - urzędnik wyborczy na terenie
Pani Renata Oklejewicz - Kleban.

z § 2 postanowienia nr 45lI4 Komisarza Wyborczego z dnia 25 listoPadaŻ014 r.
iłikrośnieprowadzenie pierwszej sesji nowo wybranej Rady do czasu wyboru
przewodnic 7,węgo Rady Miasta oĘąłnajstarszy w-iekiem Radny - ęlekt Pan Rl'szard
Zgodnie

Bętkowski. otwierając i sesję nowo wybranej Rady Miasta Sanoka przywitał On radnYch elcktów" Zastępcę Burmistrza Pana Mariana Kurasza, Burmistr7,a - elekta Pana Tadeusza
go śc i,
P i óro. Przew,odni c zący ch Zarządów Rad D zi e ln ic, or az zapr o szonych
Następujący porządek obrad zostń Raclnym - elektom dostarczony wraz Z materiałY:
1. wydanie zaśwtadczeri o wyborz e przez terytorialną komisję wyborczą.
2. Złożęnie ślubowania przęz Radnych.
3. W,vbór Przewodniczącego Rady Miasta.

prowaclzący posiedzenie Pan Ryszard Bętkowski poprosił Przewodniczącęgo Miejskiej
Komisji w,"UÓr.r.j Pana Jerzego Sikorskiego o wręczenię zaślviadc'zęń o wyborze RadnYch.
1astępca przewodniczącego Miejskicj Komisji Wyborczej Pani Halina C'zyżydło odcz,Ytńa
wyci€ obw-ieszczenia Kornisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 listoPada 2014 r.
o wynikach wyborów do Rad na obszav.ę wojervództwa Podkarpackiego.

Następnie przewodnicząc,v Miejskiej Konrisji Wyborczej Pan Jerzy Silrorski gratulując
Radn}m wręczył ,ur*rud"rrnia o wybolze naRadnego Rady Miasta Sanoka VII kadencji.

Ad.3.

złożenie ślubowania przez Radnych.
prowadzący posieclzenie pan Ryszard Bętkorł,ski poinformował, ż,e zostanie odczYt9na Rota
ślubowania. kazdy Radny po odczytaniu imienia i nazwiska wypowiada słowo ,,Slubuję",
moż,nateż doclać słor,vo ,,Tak mi dopomóż Bóg".

Rota ślubowania !

i

prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubujęuroczyŚcie obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminY
i jej mieszkańcótr "

,,Wierny KonsĘtucji

1.

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

Babiak Roman - ,,Ślubr|ę. T'ak mi dopomóz Bóg"
Banach Krzysztof - ..Slubuję- Tak mi dopomóz Bóg"
Baszalr.Tanusz - ,,Slubuj.ę. Tak mi dopomóZ Bóg"
Bętkowski Ryszarcl - ..Slubuję"
'Iak nłi dopomóz }]óg"
Daszl,k Zbignierv - ,,Slttbuię.
Drwięga Maciej - ^.Slubuję. Tuk mi dopomóż Bós"
Herbut Adrian - ,,Slubuję. Tak mi dopomót Bóg"

t-

\-/

8.
9.

Karaczkowski Ryszard - ,,Slubuję. Tak mi dopomóz Bóg"
Kornecki Adam -,,Slubuję. Takmi dopomóz Bóg"
10. Kornecka - Mitadis Agnieszka_ ,,Ślrbrię. Tak mi dopomóż Bóg"
1 1, Kot Wanda - ,,Ślrbrię. Tak mi dopomóż Bóg"
12. Lewandowski Piotr - ,,Slubuię"
13. Lisowska Teresa -,,Ślubulę"
14. Osękowski Marian - ,,Slubuję. Tak mi dopomóz Bóg"
15. Osika Jakub - ,,Ślubuię"
16. Radożycki Łukasz - ,,Slubuję. Tak mi dopomóż Bós"
17. Rogowska - Chęć .Grażyna- ,,Slubuję. Tak mi dopomóz Bóg"
18. Ryniak Adam - ,,Slubuję. Tak mi dopomóz Bóg"
19. Święch Witold - ,,Slubuję, Tak mi dopomóz Bóg"
20. Wolanin Bolesław - ,,Slubuję"
2I.Wydrzyński Jan - ,,Ślubrię. Tak mi dopomóz Bóg"
"

Ad.3.
wybór przewodniczacego Radv Miasta.
Prowadzący posiedzenie Pan Ryszard Bętkowski na podstawie listy obecności stanowiącej
załącznlk do protokołu stwierdzlł, że na Sali obrad jest odpowiednia ilośćradnych do
podej mowania prawomocnych uchwał.
Prowadzący posiedzenie Pan Ryszard Bętkowski poinformowaŁ, że zgodnie z art. 19 pkt. 1
ustawy o samorządzie gminnym wybór Przewodniczącęgo Rady Miasta odbywa się
w głosowaniu tajnym, w związku z tym należy powołać Komisję Skrutacyjną. Prowadzący
posiedzenię zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna liczyła 3 osoby. Następnie poddał
propozycję pod głosowanie, oraz poprosił najmłodszego wiekiem radnego Pana Łukasz
Radozyckiego o policzenie głosów.

Za pov,ryższąplopozycją głosowało 21, radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących

się
radnych.
uzyskała
akceptację
nie było. Propozycja, aby Komisja Skrutacyjnaltczyła 3 osoby,

.

wybór komisji skrutacyjnej:

Prowadzący posiedzenie Pan Ryszard Bętkowski poprosił o zgłaszanie kandydatów na
członków Komisji Skrutacyjnej.
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny

Roman Babiak zgłosiłRadną Grażynę Rogowską Chęć - v,ryrazlła zgodę.
Bolęsław Wolanin zgłosiłRadnąAgnieszkę Mitadis - Kornecką - nie wyraziłazgody.
Ryszard Karaczkowski zgłosiłRadnego Janusz Baszaka - wyraził zgodę.
Adrian Herbut zgłosił Radnego Bolesława Wolanina - nie wl,taził zgody.
Maciej Drwięga zgłoslł Radną Teresę Lisowską - v,,ryraziła zgody .

Nie było więcej zgłoszeńkandydatów na członkow do Komisji Skrutacyjnej.

Prowadzący posiedzenie Pan Ryszard Bętkowski poddał pod głosowanie zgłoszone
kandydatury.

Radni głosami 20 za,0 przeciw, 1 wstrzymujący się zaakceptowali zgłoszone kandydatury na
członków Komisj i Skrutacyj nej.

U)

W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą: Grażyna Rogowska

Lisowska.

-

Chęć, Janusz Baszak, Teresa

W zwiąku z tym, ze Komisja Skrutacyjna musi się ukonstluować czyli wybrać ze swojego
grona Przewodniczącęgo Komisji i musi przygotować wybory prowadzący posiedzenie Pan
Ryszard Bętkowski ogłosiłprzerwę od godz. 17b do godz.l7b.
Po przerwie.

Członek Komisji Skrutacyjnej Pan Janusz Baszak poinformowŃ, że Komisja Skrutacyjna
została ukonstytuowarla, PrzewodniczącąKomisji zostałaPani Grażyna Rogowska - Chęć.

o

zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Rady Miasta:

Prowadzący posiedzenie Pan Ryszard Bętkowski poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Przewodni cząeęgo Rady Miasta.
Radny Pan Ryszard Karaczkowski w imieniu Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
zgłoslłkandydaturę na Przewodniczącego Rady Miasta Pana Zbigniewa Daszyka. Następnie
przedstawił sylwetkę kandydata - ,, Pan Zbigniew Daszyk jest rodowiĘm sanoczaninem, tutaj
się urodził, tutaj chodził do szkoły podstawowej, tutaj w 1973 roku ukończył Technikum
Mechaniczne ze specjalnością obróbka skrawania. Następnie był studentem Politechniki
Rzeszowskiej, ukończył Wydział Mechaniczny, specjalizacja - technologia budowy maszyn.
W 1984 roku ukończył studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej, Wydział
Mechaniczny, specjalność- samochody i ciągniki. W 1994 r. ukończył studia podyplomowe
na Kątolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Nauk Społecznych, studiował w zakresie
zawodoznawstwa. Tak rzetelnie przygotowany w roku ]974 rozpoczął pracę w Sanockiej
Fablyce Autobusów, pracował w niej do 1985 roku kolejno na stanowisknch: w dziale
korporacji jako ekonomista, w dziale dokumentacji techniczno - ruchowej jakn konstruktor,
w dziale obróbki plastycznej jako kierownik zmiany, a następnie w dziale bezpieczeństwa
i higieny pracy jako specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. I'{astępnie 2 lata
spędził w Krośnienskiej Fabryce Mebli w zakładzie w Lesku w latach 1985-1987 i tam
pracował jako kierownik utrzymania ruchu, a następnie kierownik zaHadu. W ]987roku
ponownie powrócił do Sąnockiej Fabryki Autobusów i pracował w niej do l99] roku
zajmując stanowiska; w dziale bezpieczeństwa i higieny pracy jako specjalista do spraw BHP,
w dziale normowania jako kierownik sekcji wartościowania i normowania pracy i w dziale
organizacji zarządzania, zatrudniania, wartościowania i normowania pracy jako kierownik
działu. W 1993 roku rozpoczął pracęw Rejonowym Urzędzie Pracy, pracował w tym Urzędzie
do 1998 roku. Po kolejnych awansach objął stanowisko kierownika działu pośrednictwa
iporadnictwa. Od 2007 roku jest zatrudnionyw Powiatowym Urzędzie Pracy, od 20]0 roku
jest Zastępcą Dyrektora w Powiatowym (Irzędzie Pracy.
Pan Zbyszek ma tez bardzo bogatą historię samorządową. Z woli wyborców uzysknł mandat
radnego na kadencję 1998 - 2002 i 2010 - 2014. W latach 1998 - 2002 był Burmistrzem
Miasta Sanoka, a w latach 2002 , 2006 wicestarostą Powiatu Sanockiego, Chociażby z tych
krótkich informacji, możemy się zorientować jak bogate doświadczenie i jak duzą wiedzę
metytoryczną posiada nasz kandydat. Nie bez znaczenia jest tu ta wiedza i to doświadczenie
zdobyte v) pracy w samorządzie.

Pan Zbigniew jest tez pasjonatem sportu

i

rekreacji, jego pasje to turystyka rowerowa,
turystyka górska, narciarstwo, takze możemy śmiałopowiedzieć, ze dba o swoje zdrowie, a to
zdrowie z całąpewnościąwtej pracy jest równiez potrzebne".
Radny Zbigniew Daszyk

-

v,,yraził zgodę na kandydowanie.'

Radny Pan Ryszard Bętkowski w imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Wojciech
Blecharczyka zgłosiłkandydaturę na Przęwodniczącęgo Rady Miasta Pana Piotra
Lewandowskiego.

Radny Pan Piotr Lewandowski * wyraził zgodę na kandydowanie oraz przedstawił swoją
kandydaturę: ,,z Sanokiem jestem związany od 13 września l967 roku gdzie podjąłem pracę
w Autosanie, początkowo na stanowiskach technolog, starszy technolog, Potem byłem od
]971 roku ]9 lat kierownikiem wydziału malarni autobusów. Następnie przez 6 lat pełniłem
funkcję szefa produkcji Autosanu. Nastętrlnie przez 2 lata byłem pełnomocnikiem Prezesa ds,
restrukturyzacji i ostatnie 2 lata byłem pełnomocnikiem Prezesa ds. zarządzania jakością,
i przy okazji prowadziłem sprawę unifikacji. Tak się sHada, że obaj jesteśmy z Autosanu.
Studia na Politechnice Krakowskiej I stopień w 1976 roku, II stopień w roku ] 984.
Chciałbym powiedzieć dwa słowa jak widzę ewentualnie prowadzenie w przyszłościRady
Miasta. Chciałbym aby była zachowana pełne autonomia Rady Miasta w stosunku do władzy
wykonawczej. Chciałbym, zeby sesje Rady Miasta były zdecydowanie krótsze niż przez
ostatnią kadencję i ścisłeprzestrzeganie regulaminu obrad Rady. Pragnąłbym również, zeby
każdy radny, przynajmniej członkowie Komisji Finansowej, jak równiez Komisji
Infrastruktury otrzymali ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o planowaniu
przestrzennym i gospodarce nieruchomościami, poniewaz znam przypadku, ze po 8 latach
radni zadawali pytania proste, żenujące, nie znając tej ustawy. I,,ra koniec pragnę powiedzieĆ,
że moim marzeniem było juz w poprzedniej kadencji i nie udało się tego załatwić, zeby
wynegocjować z SPGM lub Elcom, jakieś karnety korzystne dla wszystkich radnych na
parkingu wielopoziomowym lub parkingu Elcom. Wiadomo, ze radni przyjeżdżajątutaj do
pracy, a prĄeżdzają przecież nie codziennie, a pozbawieni są innych wszelkich ulg typu
gązeta, czy przejazdy autobusowe itd. Dlatego to by było moje motto, żeby to osiągnąĆ.
Dziękuję bardzo".
Nie było więcej kandydatur na Przewodniczącego Rady Miasta,w zwtązku z tym prowadzący
posiedzenie Pan Ryszard Bętkowski zamknĄ listę kandydatow oraz ogłosiłprzerwę od godz.
17Ś do godz.I7K naprzygotowanie przęzKomisję Skrutacyjnąkart do głosowania.
Po przerwie.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pan Grażyna Chęć - Rogowska wyjaśniłzasady
głosowania. Poinformowała, żę członęk Komisji Pan Janusz Baszak będzie vnrycz5Ąywał
nazwisko i imię radnego. Następnie każdy radny podejdzie do stolika z parawanem i po
otrzymaniu od członka Komisji Pani Teresy Lisowskiej karly do głosowania i wstawieniu
znaku X przy danej kandydaturze należy kartę wrzucić do umy. Zgodnie z § 43 regulaminu
Rady, aby głos był ważny trzęba zaznaczyc w kratce jeden X przy nazwisku, jeżeli będzie
dwa razy zaznaczonę głos będzie niewazny, jeżeli będzie pusta karta to znaczy, ze głos jest
ważny ale radny nie dokonał wyboru.

Przeprowadzenie głosowania

:

Radni przystąpili do aktu głosowania.

Zakończony zostń akt wyborczy, w zwtązku z czym prowadzący posiedzenie Pan Ryszard
B ętkowski o gło sił kilkuminutowa przerw ę, aby Komisj a S krutacyj n a poll.czyła głosy.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pan Grażyna Rogowska - Chęć odczytńa
Protokoł Komisji Skrutacyjnej wybranej na I Sesji Rady Miasta Sanoka w dniu 1 grudnia
2014 r. dla przeprowadzęnta wyboru Przewodni czącego Rady Miasta Sanoka.

Komisja Skrutacyjna w składzie;

1. Grażyna Chęć - Rogowska - Przewodnicząca Komisji
2. Teręsa Lisowska - Członek Komisji
3. Janusz Baszak - Członek Komisji
Stwierdza co następuje;

Na ogolnąliczbę 21 Radnych w Sesji udzińwzięło wg listy obecności 21 radnych.
W głosowaniuudziń wzięło 21 radnych.
Głosów ważnych oddano 21, głosów niewaznych 0.

Zgłoszony kandydat na Przewodniczącego Rady Miasta Sanoka Pan Zbigniew Daszyk
otrzymał 15 głosow.

Zgłoszony kandydat na Przewodniczącego Rady Miasta Sanoka Pan Piotr Lewandowski
otrzymał 5 głosów.
1

radny nie dokonał wyboru.

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Pan Zbigniew Daszyk otrzymał wymaganą bezwzględną
większośćgłosów i został wybrany na Przewodniczącego Rady Miasta Sanoka.
Prowadzący posiedzenie Pan Ryszard Bętkowski odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru
Przewodni czącego Rady Miasta Sanoka.
Do odczytanej uchwały Radni nie wnosili uwag i zastrzężęn.

Uchwała Nr Il1l20I4 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sanoka została
przyjęta bez głosowania na mocy protokołu Komisji Skrutacyjnej stanowiącym załącznlk do
uchwały.

Prowadzący posiedzenie Pan Ryszard Bętkowski gratulując przekazał dalsze prowadzenie
sesji nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miasta Panu Zbigniewowi Daszykowi.
Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk serdecznie podziękował radnym za zaufanle
i poinformował, że będzie się starał pełnić tą funkcje godnie. Dodał: ,,Wynikwskazuje na to,
że moze wreszcie Rada Miąsta Sanoka będzie mniej spolaryzowana, bo odkąd pamiętam,

a długo dosyć tu jestem, bo od ]998 r. to jednak Sesje Rady Miasta trwały zdecydowanie
dłużej jak np Sesje Rady Powiatu. Ta dyskusja nłykle była merytoryczna ale czasem były
utarczki polityczne. Ja będę się starał prowadzić ją jak najbardziej melytolycznie, zeby

wycieczek politycznych nie było, żeby jak najszybciej doprowadzać do konsensusu w waznych
sprawach dla miasta, żeby służyćnaszemu społeczeństwu jali najlepiej ".

zabranie głosu poprosił Burmistrz - elekt Pan Tadeusz Pióro, w związku z czym
Przewodniczący Rady zwrócił się zpyĄantem do Rady Miasta czy wyrażazgodęnazabranie
głosu przez Burmistrza - elekt.

O

Rada Mias ta Wr aziła zgodę.

Burmistrz - elekt Pan Tadeusz Pióro pogratulował wszystkim radnym zdobycia mandatu
radnego Miasta Sanoka, Przewodniczącemu funkcji Przewodni:zącego Rady Miasta.
Podziękował mieszkańcom miasta Sanoka za oddanię głosu na Jego osobę.
Burmistrz * elekt poinformował również: ,,Mam świadomośćwielkiej odpowiedzialności,
która stoi przede mną wielką odpowiedzialność, która stoi prze Radą Miasta, podejmowania
działań, które będą sprĘać rozwojowi tego miasta, jak również będą sprzyjać lepszemu zyciu
mieszkańcom miasta Sanoka. Chciałbym podziękować mieszkańcom, którzy mnie wybrali,
ajednocześnie chciałbym wyrazić nadzieję, ze mieszkańcy, którzy głosowali na obecnego
Pana Burmistrza Wojciecha Blecharczyka, poprzez moje działania, zauważąte moje działąnia
i nie zawiodą się na mnie. W tym miejscu chciałbym podziękować Panu Wojciechowi
Blecharczykowi - Burmistrzowi Miasta Sanoka za słuzbę dla mieszkańców miasta Sanoka
przez 12 lat, bo ja odbieram służyćmiastu, służyćludziom właśniejako służba,on tak
pracował i chciałem powiedzieć, że zauważam te dobre rzeczy, które się działy w Sanoku,
Sanok się rozwija. ]',Iatomiast z całą odpowiedzialnością mówię, że są rzeczy, które nalezy
poprawić w mieścieSanok, są rzeczy, które można lepiej robić. Deklaruję ciężką pracę dla
dobra tego miasta, jak równiez dla dobra mieszkańców. Wszystkim radnym, wszystkim
mieszkańcom miasta Sanoka zyczę wszelkiej pomyślnościi duzo duzo zdrowia. A sobie zyczę
duzo sił i takie zaparcia w realizacji Ęch zadań, które sobie przed sobą i przed swoim
zespołem stawiam. Wszystkim życzę jeszcze raz, gratuluję tego Ętułu - Radnego Miasta
Sanoka, Panu Przewodniczącemu objęcia funkcji Przewodniczącego Rady Miasta. Bardzo
serdecznie dziękuję i dziękuję równiez za to, że umożliwiliściemi Państwo zabranie głosu".
Zastępca Burmistrza Pan Marian Kurasz poinformował: ,,Chciałbym w pierwszej kolejności
pogratulować Panu Zbigniewowi Daszykowi wybory na stanowisko Przewodniczącego Rady
Miasta Sanoka i życzyć mu wytrwałości,sukcesów, myślę,ze jest to wyborów dobry, jest to
człowiek doświadczony i z rozsądkiem podejdzie do swoich czynności i dobrze poprowadzi
Radę Miasta obecnej kadencji. Również gratuluję serdecznie wszystkim radnym, życzę im
wytrwałości,sukcesów i tych dobrylch działań na rzecz miasta Sanoka i jego mieszkańców.
Korzystając z obecności Pana Burmistrza - elekta Tadeusza Pióra chciałbym mu również
życzyć sukcesów w przyszłej, ciężkiej przecież, pracy i wytrwałościw tym co robi, by te
działania równiez przynosiły same korzyści dla mieszkańców naszego Króleluskiego Miasta.
Wszystkiego dobrego".

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Daszyk poinformował, że w związku ,z tym, ze biegnie
procedura uchwalania budzetu i ttzęba rczpocząc prace nad budzetem na przyszły rok podjął
pierwsza decyzję o rozdaniu radnym na przedmiotowej sesji projektu budzetu na rok 2015.
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Radny Pan Piotr Lewandowski pogratulował wyboru Panu Zbigniewowi Daszykowi na
Przęwodnic,ząaęgo Rady Miasta oraz życzyłBurmistrzowi - elektowi, który zajmował się
zar ządzeniem j ako śc i ą pr ze de ws zystkim skute czno śc i.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Daszyk zamknĄ"I sesję Rady Miasta Sanoka.
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