Protokół Nr 117 /17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 24 lutego 2017 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Alicja Wosik

•

Krzysztof Strzyż

•

Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

•

Grzegorz Kozak- dyrektor PCPR w Sanoku

•

Bożena Pietruszka – Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej w/m

•

Marcin Marcinkowski – dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Roman Konieczny Przewodniczący Zarządu,
następnie przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie złożenia
informacji o zamiarze zbycia
nieruchomości Powiatu Sanockiego (PPP)
2. Sprawy dotyczące służby zdrowia:
a) omówienie sprawy dotyczącej przekazania mienia ruchomego i nieruchomego SPZOZ
w Sanoku
b) omówienie tematu dotyczącego utworzenia BPR w Sanoku – zaopiniowanie projektu
uchwały Rady Powiatu
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ w
Sanoku nieruchomości (sklep medyczny)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia oraz
ratownictwa i ochrony ludności na 2017 rok.
3. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) pismo dyrektora PCPR w Sanoku o rozważenie możliwości poinformowania PFRON o
braku rozliczenia zawartej umowy przez STO w Sanoku
4. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) podjęcie decyzji w sprawie naboru na rok szkoły 2017/2018
b) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o zatrudnienie pomocy kuchennej w stołówce szkoły
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c) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o przyznanie dodatkowych godzin w internacie
ZS Nr 2
d) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o wyrażenie zgody na kontynuację
kształcenia w oddziale sportowym liceum ogólnokształcącego
e) prośba Stowarzyszenia sanocki Unihokej o nieodpłatne udostepnienie hali sportowej I LO
na trening drużyny juniorów klubu Wilki Sanok- zapoznanie się z opinia dyrektora I LO
w Sanoku
f) prośba drużyny Oldboys KH Sanok o dofinansowanie udziału w XXV Mistrzostwach
Polski w hokeju na lodzie w Tychach
g) prośba Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Bażanówka o zakup nagród dla
uczestników III Festiwalu Piłkarstwa Dziecięcego
h) podjęcie decyzji w sprawie organizacji giełdy zawodów
5. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) rozpatrzenie pisma sołtysa Sołectwa Srogów Dolny o wykonanie chodnika w Srogowie
Dolnym
b) omówienie tematu dotyczącego zwiększenia opłaty za zajęcie pasa drogowego
c) prośba Gminy Tyrawa Wołoska o zwiększenie środków finansowych na zimowe
utrzymanie dróg.
d) zajecie stanowiska w sprawie wyboru oferty na wykonanie sieci komputerowej,
telefonicznej i elektrycznej do budynku przy ul. Szopena 5 w Sanoku
e) prośba o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków na aktualizację dokumentacji
projektowo kosztorysowej przebudowy drogi Poraż – Zagórz
f) prośba o wyrażenie zgodny na wprowadzenie do budżetu zadania pn. :„Odbudowa mostu
w m. Dobra”
g) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania „Zakup i
dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na 12 części asortymentowych, w ramach
projektu Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie
Sanockim”
6. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) omówienie tematu dotyczącego miejsc parkingowych przy zakładach pracy w dzielnicy
Posada
b) podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych oraz i ustalenia ich przebiegu
7. Omówienie i przyjęcie sprawozdania z działalności ŚDS w Sanoku
8. Wnioski radnych
a) wniosek Komisji Transportu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska o:
- sfinansowanie zakupu ciągnika dla PZD w Sanoku
- rozpatrzenie pisma mieszkańców Falejówka i Srogów Górny w sprawie remontu drogi
b) wniosek Komisji Regulaminowej o:
- pozytywne załatwienie przewozu dzieci przez most w Dobrej
- poinformowaniu Rady o zaprzestaniu przez Arriva RP świadczenia usług w Powiecie
Sanockim
c) wniosek Komisji Budżetu, Finansów i rozwoju Gospodarczego o zwrócenie się do Gminy
Zarszyn o pokrycie 50% utraconych dochodów w związku z wymiana prawa jazdy i
dowodu rejestracyjnego
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9. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2017 rok (113.224 zł - doskonalenie nauczycieli)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu sanockiego
na 2017 rok (34.672 zł - projekty)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu sanockiego
na 2017 rok (14.242 zł - pomoc prawna)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu sanockiego
na 2017 rok (1.778 zł - dotacja na WTZ)
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu sanockiego
na 2017 rok (17.000 zł - zakup plotera)
f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu sanockiego
na 2017 rok ( 94.472 zł )
g) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania środka trwałego do ZS Nr 1 w Sanoku
(okap)
h) zapoznanie się z danymi dot. jednorazowego dodatku uzupełniającego
10. Wolne wnioski i zapytania.

Dodatkowo Pan Starosta zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić następujące
sprawy:
1. Pismo dyrektora SOSW w Sanoku w sprawie podwyższenia wynagrodzenia
pracownikowi.
2. Wniosek CIS w Sanoku do Wojewody o przedłużenie Statusu oraz projekt regulaminu
organizacyjnego CIS w Sanoku.
3. Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017
rok (kwota 7.948 zł).
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw do porządku obrad
Zarządu Powiatu.

Ad. 1
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 36/2017 w sprawie złożenia informacji Radzie
Powiatu Sanockiego o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego. Uchwałę podjęto
przy 4 głosach za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu zlecił, aby dokonać wydzielenia działki zabudowanej budynkiem
administracyjno-biurowym stanowiącym siedzibę PZD w Sanoku oraz dokonać wyceny
działki. Za powyższą decyzją głosowało 4 członków Zarządu,

głosów przeciw

i wstrzymujących się nie było.

3

Ad. 2
Członkowie Zarządu po omówieniu pisma dyrektora SPZOZ w Sanoku, wyrazili zgodę
na przekazanie mienia ruchomego i nieruchomego SPZOZ w Sanoku na potrzeby utworzenia
Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku. Za powyższą decyzją głosowało
4 członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Następnie zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu

w sprawie

utworzenia Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku. Pozytywną opinię
wyraziło 4 członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 37/2017 w sprawie wyrażenia zgody na
wynajem przez SPZOZ w Sanoku nieruchomości. Uchwałę podjęto przy 4 głosach „za”,
głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 38/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia
oraz ratownictwa i ochrony ludności na 2017 rok. Uchwałę podjęto przy 4 głosach „za”, głosów
przeciw i wstrzymujących się nie było.

Ad. 3
Członkowie Zarządu, po zapoznaniu się z pismem dotyczącym rozważenia możliwości
poinformowania PFRON w Rzeszowie w sprawie braku rozliczenia zawartej umowy na
prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Sanockie Towarzystwo Oświatowe,
wyrazili zgodę na powyższe. Zgodę wyrażono przy 4 głosach „za”.

Głosów przeciw i

wstrzymujących się nie było.

Ad. 4
Omówiono temat dotyczący naboru na rok szkolny 2017/2018. Do tematu Członkowie
Zarządu powrócą na kolejnym posiedzeniu.
Posiedzenie opuścił Pan Wicestarosta Wacław Krawczyk.
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Sprawy dodatkowe:
Wyrażono zgodę na złożenie do Wojewody Podkarpackiego wniosku o przedłużenie Statusu
Centrum Integracji Społecznej w Sanoku.
Pani Maryla Kopiec poinformowała iż na ten moment nie ma uchwalonego regulaminu
organizacyjnego w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku, zaś jednostka istnieje od 2011
roku. Na etapie tworzenia jednostki był wymagany projekt regulaminu. Zgodnie ze statutem
jednostki, regulamin organizacyjny powinien być uchwalony przez Zarząd Powiatu. Takiego
regulaminu do dnia dzisiejszego nie ma. Sprawa jest o tyle pilna, że gdy zostanie złożony
wniosek do Wojewody, Wojewoda może zażądać od nas regulaminu organizacyjnego jednostki,
gdyż jest on wymagany przy składaniu wniosku. Na ten moment zostanie załączony projekt
regulaminu organizacyjnego.
Członkowie Zarządu zapoznali się z przedłożonym projektem regulaminu organizacyjnego CIS
w Sanoku. Zarząd Powiatu zleca dopracowanie szczegółów regulaminu oraz uzupełnienie
powyższego dokumentu o schemat organizacyjny (graficzny) wraz z ilością etatów.
Pan Damian Biskup zapytał Kierownika CIS w Sanoku, obecnego na posiedzeniu Zarządu, na
jakim etapie jest sprawa sądowa oraz

czym to radni powiatowi przeszkadzają CIS-owi

w rozwoju?
Pan Marcin Marcinkowski odpowiedział, że jeżeli chodzi o sprawy sądowe, nie ma informacji
w tej sprawie. Natomiast odnośnie drugiego pytania, na Komisji Regulaminowej Porządku
i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Sanockiego była rozmowa o tym i padło pytanie,
nie jak przeszkadzają, tylko czy jest współpraca i jak ona wygląda. Pan Biskup zauważył, że
na jednym z portali internetowych trochę inna jest odpowiedź Pana Kierownika na to pytanie.
Na to Pan Marcinkowski odpowiedział, że tak samo jest bardzo zdziwiony jak i pracownicy
CIS-u, wypowiedzią Pana Starosty, który poinformował, że utrudnialiśmy działania komisji,
prowadzącej czynności kontrolne. Pan Marcinkowski stwierdził, iż być może

portal

przeinacza. Na portalu jest napisane, że audyt został zarządzony bo komisja miała utrudnione
działania.
Pan Starosta poinformował, iż w związku z tym, iż na portalu pojawiły się nieprawdziwe
informacje dotyczące współpracy, poprosił Pana Kierownika CIS-u o wyjaśnienie, że te zarzuty
są również bezpodstawne i kłamliwe. Pan Damian Biskup dodał , iż chce zapewnić, że nikt nie
ma na celu zamknięcia tej jednostki.
c.d.n. Ad. 4
5

Po omówieniu prośby dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku, Zarząd nie wyraził zgody na zatrudnienie
pomocy kuchennej w stołówce szkoły, jednak proponuje aby Pani dyrektor rozważyła
możliwość przyjęcia praktykantów z wybranych szkół do pomocy w kuchni.
Pismo dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku w sprawie przyznania dodatkowych godzin w internacie
ZS Nr 2 oraz pismo w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację kształcenia w oddziale
sportowym liceum ogólnokształcącego, zostały przeniesione na kolejne posiedzenie Zarządu.

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z prośbą Stowarzyszenia Sanocki Unihokej, wyrazili
zgodę na nieodpłatne udostępnienie hali sportowej I LO w Sanoku na potrzebę organizacji
treningów dla drużyny juniorów klubu Wilki Sanok. Należy podpisać umowę użyczenia. Zgodę
wyrażono przy 3 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Po omówieniu prośby drużyny Oldboy’s KH Sanok o dofinansowanie udziału XXV MP
w hokeju na lodzie, członkowie Zarządu nie wyrazili zgody na wsparcie finansowe powyższego
wyjazdu. Zgodnie z przyjętą przez Zarząd zasadą, powiat udziela wsparcia dzieciom
i młodzieży.

Do udziału w posiedzeniu dołączył Pan Krzysztof Strzyż.

Po omówieniu wniosku Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Bażanówka, Zarząd
przeznaczył kwotę 100 zł na zakup nagród dla uczestników III Festiwalu Piłkarstwa
Dziecięcego. Decyzję powyższą podjęto przy 4 głosach za, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było.

Wyrażono zgodę na organizację Giełdy Zawodów w ZS Nr 3 w Sanoku. Zdecydowano
o poproszeniu PWSZ w Sanoku o wzięcie udziału w giełdzie, jak również należy dopracować
formę prezentacji. Dodatkowo, jeżeli zakłady pracy będą chciały uczestniczyć w giełdzie
należy podjąć współpracę z Klastrem. Zgodę wyrażono przy 4 głosach „za”, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było.

Ad. 5
Omówiono pismo sołtysa Sołectwa Srogów Dolny o wykonanie chodnika w Srogowie
Dolnym. Zarząd Powiatu zdaje sobie sprawę z natężenia ruchu samochodowego na powyższej
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drodze, jednak ze względu na brak środków, nie ma możliwości na ten moment wykonania
powyższej inwestycji.
Zarząd Powiatu zapoznał się z zestawieniem stawek z porównaniem cenowym dla
GDDKiA i PZDW w Rzeszowie za zajecie pasa drogowego

i umieszczenia urządzeń

infrastruktury technicznej niezwiązanej z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg. Zaproponowano zwiększenie stawek w zakresie porównywalnym do dróg
wojewódzkich i krajowych.
Omówiono prośbę Gminy Tyrawa Wołoska o zwiększenie środków finansowych na
zimowe utrzymanie dróg. Członkowie Zarządu powrócą do tematu po zakończeniu sezonu
zimowego.
Wyrażono zgodę na wykonanie sieci komputerowej, telefonicznej i elektrycznej w budynku
przy ul. Szopena 5 w Sanoku przez firmę wyłonioną w zapytaniu ofertowym. Zgodę wyrażono
przy 4 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wyrażono zgodę na wydatkowanie środków na aktualizację dokumentacji projektowokosztorysowej przebudowy drogi Poraż – Zagórz w kwocie 7.380 zł brutto. Zgodę wyrażono
przy 4 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Wyrażono zgodę na wprowadzenie do budżetu zadania pn. „Wykonanie właściwych robót
budowlanych w ramach zadania finansowego pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej
nr 2235R Sanok-Dobra w miejscowości Dobra w km 17+828”. Zgodę wyraziło 4 członków
Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu podjęli uchwałę Nr 39/2017 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na 12 części asortymentowych w
ramach projektu pn.: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie
Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
Uchwałę przyjęto przy 4 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 6
Zarząd Powiatu po omówieniu tematu dotyczącego miejsc parkingowych przy zakładach pracy
w dzielnicy Posada, zdecydował o przekazaniu powyższego pisma na Komisję Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego przy Staroście.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 40/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Za powyższą uchwałą głosowało
4 członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Ad. 7
Członkowie Zarządu

pozytywnie zaopiniowali

Sprawozdanie z

działalności

Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu w roku budżetowym 2016r. Pozytywną
opinię wyrażono przy 4 głosach za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Ad. 8
Członkowie

Zarządu

omówili

wniosek

Komisji

Transportu,

Gospodarki

Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu, dot. sfinansowania
zakupu ciągnika dla PZD w Sanoku. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup ciągnika.
Dyrektor jednostki zabezpieczy środki finansowe w swoim planie finansowym.
Wniosek Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska dotyczący pisma mieszkańców Falejówka i Srogów Górny dot. remontu drogi
został przełożony na kolejne posiedzenie zarządu.
Omówiono wniosek Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Powiatu, dot. pozytywnego załatwienia przewozu dzieci przez most w Dobrej. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami, nie ma możliwości przewożenia dzieci na drugą stronę przez
most dla pojazdów nie spełniających norm tonażu. Jeżeli chodzi o zaprzestanie przez ARRIVA
świadczenia usług w powiecie, informacja została udzielona na ostatniej sesji Rady Powiatu
Sanockiego.
Odnosząc się do wniosku Komisji Budżetu w sprawie zwrócenia się do Gminy Zarszyn
o pokrycie 50% utraconych dochodów w związku z wymianą prawa jazdy i dowodów
rejestracyjnych, temat ten został szczegółowo omówiony na sesji Rady Powiatu Sanockiego
w dniu 15 lutego 2017r.
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Ad. 9
Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
Uchwała Nr 41/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (kwota 113 224 zł- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli). Za powyższą uchwałą
głosowało 4 członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 42/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (kwota 34.672 zł). Uchwała dotyczy projektów w szkołach. Za powyższą uchwałą
głosowało 4 członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 43/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (kwota 14.242 zł). Dokonuje się zmian w dziale 755-Wymiar sprawiedliwości
w rozdz. 75515 –nieodpłatna pomoc prawna. Za powyższą uchwałą głosowało 4 członków
Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 44/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (dotacja 1.778 zł z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Haczowie).
Za powyższą uchwałą głosowało 4 członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie było.
Uchwała Nr 45/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok. Zwiększa się wydatki w rozdz. 71012 –zadania z zakresu geodezji i kartografii
o kwotę 17.000 zł. Za powyższą uchwałą głosowało 4 członków Zarządu, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 46/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok. W związku decyzją Wojewody Podkarpackiego zwiększa się dochody w rozdz.
75411 –Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (kwota 94.472 zł) i w rozdz. 85203
–Ośrodki wsparcia, (kwota 73.500 zł). Za powyższą uchwałą głosowało 4 członków Zarządu,
głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 47/2017 w sprawie przekazania środka trwałego do ZS Nr 1 w Sanoku.
Uchwałę podjęto przy 4 głosach za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Temat

dotyczący jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, został

przeniesiony na kolejne posiedzenie.
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Sprawy dodatkowe:
Członkowie Zarządu zdecydowali o przełożeniu na kolejne posiedzenie pisma dyrektora
SOSW w Sanoku w sprawie podwyższenia wynagrodzenia pracownikowi.

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 48/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2017r. ( kwota 7.948 zł). Za powyższą uchwałą głosowało 4 członków
Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Ad. 10
Powrócono do sprawy wypłaty kwoty 2.000 zł dla Fundacji Rozwoju Kultury. Zarząd Powiatu
wyraził zgodę na przeznaczenie 2.000 zł za przewóz uczestników Forum Pianistycznego, po
przedstawieniu faktur.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Joanna Jankowska
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny………………………….
2. Wacław Krawczyk …………........................
3. Damian Biskup …………………………….
4. Krzysztof Strzyż ……………………………
5. Alicja Wosik ……………………………….
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