Protokół Nr 122/17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 20 marca 2017 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Roman Konieczny Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sanockiego, następnie przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia.
1. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) podjęcie decyzji w sprawie lokalizacji pierwszej klasy Liceum o profilu ogólnosportowym
b) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku w sprawie akceptacji kwoty
dofinansowania studiów podyplomowych dla nauczyciela
2. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Bukowsko
zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
b) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
3. Wolne wnioski i zapytania.

Ponadto Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował, aby do porządku posiedzenia
Zarządu Powiatu wprowadzić punkt zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych
i specjalnych na terenie Powiatu Sanockiego
Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia zarządu
i wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowego punktu po porządku posiedzenia Zarządu
Powiatu.

Ad.1. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Zarząd Powiatu w związku z podjętą uprzednio decyzją o utworzeniu pierwszej klasy
liceum ogólnokształcącego o profilu ogólnosportowym ze szczególnym uwzględnieniem
dyscypliny sportowej hokej na lodzie zdecydował, iż w/w klasa będzie dodatkowym oddziałem
ponad te, które były ustalone wcześniej w II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku. Powyższą
decyzję przyjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Wicestarosta dodał, że Pani Maria Pospolitak dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku
zwróciła się z prośba o możliwość tworzenia oddziałów dwuzawodowych. Zarząd Powiatu po
omówieniu tematu wyraził zgodę

na tworzenie klasy dwuzawodowej jednego oddziału.

W pozostałych szkołach nabory będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach.
Następnie Zarząd Powiatu przeszedł do ustalenia naboru do szkół na rok szkolny
2017/2018.
Liczba oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:
- I Liceum Ogólnokształcące – 5 oddziałów
- II Liceum Ogólnokształcące – 4 oddziały + klasa sportowa
- Zespół Szkół Nr 1 w Sanoku – 4 oddziały z możliwością utworzenia jednej klasy
dwuzawodowej
- Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku – 3 oddziały z możliwością utworzenia trzech klas
dwuzawodowych
- Zespół Szkół Nr 3 w Sanoku – 7 oddziałów z możliwością utworzenia jednej

klasy

dwuzawodowej
- Zespół Szkół Nr 5 w Sanoku – 6 oddziałów z możliwością utworzenia czterech klas
dwuzawodowych
Ustalono, że liczba uczniów w klasie to 32 osoby, natomiast liczba uczniów w klasach
dwuzawodowych winna wynosić minimum 34 osoby.
Członkowie Zarządu pozytywnie odnieśli się do wniosku dyrektora Zespołu Szkół Nr 3
w Sanoku, akceptując wskazaną przez dyrektora jednostki kwotę dofinansowania kosztów
kształcenia nauczyciela, w związku podjętymi studiami podyplomowymi.
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Ad.2. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
powierzenia Gminie Bukowsko zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
Powierza się prowadzenie zadania w zakresie dotyczącym odcinka powiatowej drogi
publicznej nr 2212R Sanok – Bukowsko od km. 6+185 do km 6+698. Pozytywną opinię
wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie podjęto Uchwałę Nr 62/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Pozytywnie
zaopiniowano propozycję zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg z terenu Gminy Zarszyn.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Sprawy dodatkowe.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych
i specjalnych na terenie Powiatu Sanockiego. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 3. Wolne wnioski i zapytania.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak - Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny………………………….
2. Wacław Krawczyk …………........................
3. Damian Biskup …………………………….
4. Krzysztof Strzyż ……………………………
5. Alicja Wosik ……………………………….
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