Protokół Nr 114/17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 7 lutego 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Edyta Szałankiewicz

•

Maryla Kopiec

•

Zofia Kijowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju

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, rozwoju i kultury:
a) 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
b) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o zatrudnienie pomocy kuchennej w stołówce szkoły
c) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o przyznanie dodatkowych godzin w internacie
Zespołu Szkół Nr 2
2. Prośba Gminy Zagórz o nieodpłatne przekazanie przemysłowego okapu
gastronomicznego.
3. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) informacja dyrektora PZD w Sanoku w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu
ulic powiatowych: Mickiewicza- Kościuszki- Daszyńskiego
b) prośba dyrektora PZD w Sanoku o zabezpieczenie środków finansowych na zakup ciągnika
rolniczego
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania samochodu ciężarowego Żuk oraz
samochodu osobowego Fiat Stilo Multi Wagon 1,6 16V ACTIVE wraz z wyposażeniem
do CIS w Sanoku
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Sanok
zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

4. Sprawy dotyczące służby zdrowia:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego
Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
5. Sprawy dotyczące PUP w Sanoku:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia dyrektora PUP w Sanoku do składania
oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu w zakresie złożenia wniosku
o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie sanockim (III)” – projekt pozakonkursowy, w ramach
Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój: Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie
udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia dyrektora PUP w Sanoku do składania
oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu w zakresie złożenia wniosku
o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz realizacji projektu na przystąpienie przez PUP
w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż.
pozostających bez pracy w powiecie sanockim (III)” – projekt pozakonkursowy ,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFSRPOW 2014 – 2020, Oś
priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób
bezrobotnych na rynku pracy.
6. Wolne wnioski i zapytania.
Ponadto Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował, aby do porządku posiedzenia
Zarządu Powiatu wprowadzić następujące sprawy:
- omówienie sprawy dotyczącej dofinansowania Muzeum Historycznego w Sanoku
- zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do
wspólnej realizacji projektu partnerskiego w zakresie przebudowy dróg na terenie Miasta
Sanoka
- ustosunkowanie się do wniosku Komisji Zdrowia i Polityki Socjalnej odnośnie apelu
Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych
- prośba firmy „Pro – Inwest” o wydanie opinii w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn.
„Rozbudowa drogi Powiatowej nr 2244R – ul. Kościelna polegająca na wykonaniu chodnika
…”
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw do
posiedzenia zarządu.
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Ad. 1. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, rozwoju i kultury.
Na wstępie pan Damian Biskup zaproponował, aby zmienić nazewnictwo Szkół
Ponadgimnazjalnych – powrócić do poprzednich nazw np. Zespół Szkół Mechanicznych.
Przewodniczący Zarządu polecił, aby Wydział Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju
sprawdził zasady zmiany nazewnictwa, wówczas propozycja Radnego zostanie rozpatrzona.
Po omówieniu tematu Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali 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.
Prośby dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku o zatrudnienie pomocy kuchennej
w stołówce szkoły oraz o przyznanie dodatkowych godzin w internacie ZS Nr 2 zostaną
rozpatrzone na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.

Ad. 2. Zarząd Powiat omówił prośbę Gminy Zagórz o nieodpłatne przekazanie przemysłowego
okapu gastronomicznego, który stanowił wyposażenie budynku byłej Bursy Szkolnej na rzecz
Świetlicy Miejskiej w Zagórzu. Uzgodniono, aby poinformować dyrektorów jednostek
oświatowych, (które mogłyby wykorzystać taki sprzęt) oraz ŚDS w Zagórzu o możliwości
pozyskania okapu. W przypadku braku zainteresowania, okap może zostać przekazany Gminie
Zagórz. Zgodę na powyższe rozwiązanie wyraziło 2 Członków Zarządu, 1 Członek Zarządu
wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Ad. 3. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Zapoznano się z przygotowanym przez dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku kosztorysem inwestorskim na wykonanie prac mających na celu poprawę
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic powiatowych: Mickiewicza – Kościuszki- Daszyńskiego
w Sanoku. Zarząd Powiatu wspólnie z dyrektorem PZD w Sanoku oraz z Naczelnikiem
Wydziału Komunikacji i Transportu dokona szczegółowej analizy zakresu prac niezbędnych
do poprawy bezpieczeństwa na w/w skrzyżowaniu dróg. Ponadto polecono, aby PZD
przygotował mapę sytuacyjną w/w skrzyżowania.
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Omówiono prośbę dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku o zabezpieczenie
środków finansowych

z przeznaczeniem na zakup ciągnika (wersja komunalna) wraz z

osprzętem do odśnieżania chodników i koszenia poboczy. Do przedmiotowej sprawy Zarząd
Powiatu powróci na jednym z kolejnych posiedzeń. Pani Skarbnik poinformowała, że na w/w
zakup będzie możliwość przeznaczenia środków wypracowanych przez PZD w Sanoku.

Następnie podjęto Uchwałę Nr 33/2017 w sprawie przekazania samochodu ciężarowego
Żuk oraz samochodu osobowego Fiat Stilo Multi Wagon 1,6 16V ACTIVE wraz
z wyposażeniem do Centrum Integracji Społecznych w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
powierzenia Gminie Sanok zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
Wyrażono wolę powierzenia Gminie Sanok prowadzenia zadania publicznego zarządzania
powiatową drogą publiczną położoną na terenie Gminy Sanok: Jurowce –Trepcza w km. 4+460
do 4+696 w m. Trepcza, w zakresie budowy chodnika przy w/w drodze. Pozytywną opinię
wyrażono 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 4. Sprawy dotyczące służby zdrowia.
Członkowie Zarządu przeanalizowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia
Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku. Do tematu Zarząd powróci na
kolejnym posiedzeniu zarządu.

Ad. 5. Sprawy dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku.
Członkowie Zarządu podjęli uchwały:
- Uchwała Nr 34/2017 w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu w zakresie
złożenia wniosku o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz realizacji projektu „Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (III)” – projekt pozakonkursowy,
w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój: Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy – projektu pozakonkursowe”, Poddziałanie

1.1.2 „Wsparcie
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udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

- Uchwała

Nr 35/2017 w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu w zakresie złożenia
wniosku o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz realizacji projektu na przystąpienie przez
PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż.
pozostających bez pracy w powiecie sanockim (III)” – projekt pozakonkursowy,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFSRPOW 2014 – 2020, Oś
priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych
na rynku pracy”. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

Sprawy dodatkowe.
W związku z deklaracjami Burmistrza Miasta Sanoka odnośnie gotowości udzielenia
stałej pomocy finansowej dla Muzeum Historycznego w Sanoku, Zarząd powiatu postanowił
wystąpić o zadeklarowanie przez Burmistrza zakresu oraz terminów tej pomocy. Członkowie
Zarządu zaproponowali zawarcie porozumienia na okres 3 lat z określeniem minimalnej kwoty
dofinansowania na poziomie 50.000 zł.
Następnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu partnerskiego w zakresie
przebudowy dróg na terenie Miasta Sanoka. Wyrażono wole przystąpienia do realizacji
projektu partnerskiego pn. „Przebudowa dróg o nr G117036R, G117035R, G117012R,2233R
w mieście Sanok.” Powiat Sanocki zobowiązuje się do udzielenia finansowego wsparcia dla
Partnera Wiodącego w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi nr
2233R ul. Marii Konopnickiej, pod warunkiem otrzymania przez partnera wiodącego
dofinansowania na realizację projektu w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. Pozytywną
opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ustosunkowano

się do wniosku Komisji Zdrowia i Polityki Socjalnej odnośnie

przedstawienia informacji dotyczącej stanowiska Zarządu Powiatu oraz dyrekcji SPZOZ
w Sanoku odnośnie apelu Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych w sprawie
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likwidacji Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Neonatologicznego Sanockiego Szpitala
oraz zatrudnienia pracujących tam pielęgniarek i położnych. Odpowiedź zostanie udzielona.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował materiały do wniosku o uzyskanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244R
– ul. Kościelna polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w miejscowości Sanok w km.
0+062.26 – 0+100.00 – strona lewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Pozytywną
opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W dalszej kolejności Zarząd Powiatu zwrócił się z prośbą o przedstawienie przez
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku koncepcji zmierzającej do
utworzenia Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku, oraz o wyznaczenie spośród
swoich pracowników osób, które w sposób odpowiedzialny i merytoryczny będą
współpracowały z samorządem.

Ad. 6. Wolne wnioski i zapytania.
Pan Damian Biskup zwrócił się z wnioskiem, aby dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku na bieżąco monitorował stan dróg powiatowych, oraz oszacował koszt remontu
nawierzchni jezdni „po zimie”.
Pan Krzysztof Strzyż złożył wniosek, aby PZD w Sanoku zwrócił szczególną uwagę na
zachowanie przepisów BHP podczas wycinania przydrożnych drzew.
Następnie Pani Maryla Kopiec Sekretarz Powiatu Sanockiego przedstawiła wniosek
Stowarzyszenia „Świetlik” w Sanoku o udostepnienie pomieszczeń w budynku przy
ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku. Stowarzyszenie poprosiło o przeznaczenie na prowadzenie
Warsztatów Terapii Zajęciowej:
- lewego skrzydła budynku wraz z dostępem do klatki schodowej głównego wejścia
z wyłączeniem trzech pomieszczeń przeznaczonych na „serwerownię” na parterze,
- lewego skrzydła na I piętrze wraz z dostępem do klatki schodowej
- czterech pomieszczeń w suterenach od strony „Galerii Sanok” wraz z dwoma wejściami do
budynku po dawnym zakładzie fryzjerskim wraz z chodnikami i bramką od strony
ul. Jagiellońskiej
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Pani Sekretarz dodała, że Stowarzyszenie zrezygnowało z używania części pomieszczeń na
parterze. Po omówieniu prośby Zarząd Powiatu wyraził zgodę na użyczenie w/w pomieszczeń
w celu prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Stowarzyszenie „Świetlik”
w Sanoku.
Pani Sekretarz przedstawiła drugą prośbę Stowarzyszenia Świetlik, o zwolnienie z kosztów
opłaty za energię,

wodę oraz ogrzewanie za miesiąc luty 2017 roku, w użyczonych

pomieszczeniach w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku. Zarząd Powiatu pozytywnie
rozpatrzył powyższą prośbę.
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 ……………………………….

7

