Protokół Nr 134 /17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 04 lipca 2017 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Alicja Wosik

•

Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

•

Bogusława Hniłka –Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
w/m

•

Zofia Kijowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju w/m

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny. Przewodniczący
Zarządu Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia, który przedstawia się następująco:
1.Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) omówienie tematu dotyczącego oceny bieżącego funkcjonowania MDK w Sanoku
b) omówienie sprawy dotyczącej organizacji obchodów Święta Wojska Polskiego
w dniu 10.08.2017r.
c) podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stypendialnej kwalifikującej
uczniów do stypendiów
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zasad używania herbu Powiatu
Sanockiego
e) prośba dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wyrażenie zgody na
kontynuację zatrudnienia nauczyciela-logopedy.
2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) omówienie tematu dotyczącego wydzierżawienia pomieszczeń zlokalizowanych na
działce Nr 58/94 w Sanoku obręb Olchowce (nieruchomość dotychczas użyczona
RIG w Sanoku).
3.Wolne wnioski i zapytania.
Dodatkowo Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące sprawy:
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1.projekt uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (kwota 35.000 zł).
2. projekt uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017
rok (kwota 518.935 zł).
3. projekt uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017
rok (kwota 22.000 zł).
Porządek posiedzenia wraz ze zmianami, został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2
Członkowie

Zarządu

omówili

temat

dotyczący

wydzierżawienia

pomieszczeń

zlokalizowanych na działce Nr 58/94 w Sanoku obręb Olchowce (nieruchomość dotychczas
użyczona RIG w Sanoku). Po omówieniu powyższego tematu, zostaje on odłożony na jeden
z kolejnych posiedzeń Zarządu, po otrzymaniu od RIG-u niezbędnych materiałów i informacji
na temat wszystkich umów zawartych z najemcami.
Następnie zdecydowano o dokonaniu wyceny nieruchomości nr 58/154 obręb Olchowce,
dotychczas użytkowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Heleny Kosiny.

Ad. 1
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 127/2017 w sprawie powołania komisji
stypendialnej kwalifikującej uczniów do stypendiów. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciw i wstrzymujących się nie było.
W dalszej kolejności omówiono sprawę dotyczącą organizacji obchodów Święta Wojska
Polskiego, które odbędzie się 10 sierpnia 2017r. w Sanoku. Organizatorami wspólnie są powiat,
miasto i WKU.
uczestników

Po stronie powiatu będzie należało: przygotowanie poczęstunku dla

pikniku,

przygotowanie

wydrukowanie zaproszeń,

plakatów

informacyjnych,

przygotowanie

i

udostępnienie dziedzińca zamkowego na czas pikniku oraz

zabezpieczenie gier i zabaw dla dzieci wraz z drobnymi upominkami. Pani Naczelnik Wydziału
Oświaty poinformowała, iż do tej pory zabezpieczenie gier i zabaw dla dzieci wykonywało
MDK w Sanoku w tej chwili ze względu na ograniczoną działalność MDK, należy nawiązać
współpracę z Hufcem oraz Wolontariatem. Powiat nawiąże również ścisłą współpracę z Gminą
Bukowsko w kwestii zabezpieczenia poczęstunku dla uczestników pikniku.
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Członkowie Zarządu omówili temat dotyczący bieżącego funkcjonowania MDK
w Sanoku. Pani Naczelnik Wydziału Oświaty poinformowała, iż w dniu wczorajszym wpłynęło
do Starostwa od Pana dyrektora MDK w Sanoku sprawozdanie z działalności jednostki. Pan
dyrektor poinformował, iż na ten moment pracuje on i Pani sprzątaczka, natomiast pozostała
część pracowników przebywa na urlopach bezpłatnych. Członkowie Zarządu poprosili Panią
Naczelnik o

przygotowanie pełnej

informacji dotyczącej realizacji zadań przez MDK

w Sanoku podczas wakacji, zasięgnięcie opinii radcy prawnego czy jest możliwe prowadzenie
zajęć przez Stowarzyszenie w sytuacji, gdy w jednostce wszyscy pracownicy przebywają na
urlopach bezpłatnych. Pani naczelnik na kolejnym posiedzeniu przedstawi niezbędne materiały
i pełną informację celem umożliwienia Zarządowi podjęcia decyzji w powyższej sprawie.
Członkowie Zarządu po omówieniu projektu uchwały Rady w sprawie zasad używania
herbu Powiatu Sanockiego, zdecydowali o przygotowaniu projektu uchwały, który
pozostawiałby

kompetencje

do udzielania zgody na używanie herbu Radzie Powiatu

Sanockiego.
Po omówieniu prośby dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sanoku
wyrażono zgodę na kontynuację zatrudnienia nauczyciela -logopedy w ramach umowy –
zlecenia w nowym roku szkolnym w okresie od września 2017r. do czerwca 2018r. Zgodę
wyrażono 3 głosami „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Ad. 3
Członkowie Zarządu podjęli uchwałę Nr 128/2017 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. W związku z udzieleniem pomocy finansowej
przez Gminę Miasta Sanoka dla Powiatu Sanockiego w uchwale budżetowej zwiększa się
dochody i wydatki na „Modernizację pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego
w Sanoku przy ul. Szopena 5” z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Następnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 518.935 zł). W związku
z niewykorzystaniem planowanej do wydatkowania dotacji w 2016 r., wprowadza się kwotę
518.935 zł dla projektu „CIS Nowe Perspektywy” w ramach RPO Województwa
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Podkarpackiego na lata 214-2020 współfinansowanego ze środków EFS. Za pozytywną opinią
głosowało 3 członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
W dalszej kolejności pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok - kwota 22.000 zł
z przeznaczeniem

na zakup samobieżnego ciągnika z ładowaczem czołowym dla KP PSP

w Sanoku. Na powyższy zakup została udzielona pomoc finansowa z Gminy Zarszyn w kwocie
7.000 zł, pozostałą kwotę 15.000 zł stanowią środki własne Starostwa Powiatowego w Sanoku.
Za pozytywną opinią głosowało 3 członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.

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