Protokół Nr 150/17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 9 listopada 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Andrzej Chrobak

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Grzegorz Kozak- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

•

Wojciech Naparła – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

•

Bożena Pietruszka – Pełnomocnik do Spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej

•

Jerzy Zuba – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

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:
1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Powiatu
Sanockiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
(działki nr 586/15, 586/12, 586/17 położone w Nowosielcach)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Powiatu
Sanockiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
(działki nr 586/16, 586/12, 586/17 położone w Nowosielcach)

c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Powiatu
Sanockiego w drodze przetargu ustnego niegraniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
(działka nr 58/153)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Powiatu
Sanockiego w drodze przetargu ustnego niegraniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
(działka nr 58/158)
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Powiatu
Sanockiego w drodze przetargu ustnego niegraniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
(działka nr 58/159)
f) desygnowanie członka zarządu do składu komisji przetargowej na sprzedaż
nieruchomości działki nr 58/54 i 58/55 w Sanoku
2. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) prośba o wyrażenie zgody na przeznaczenie zaoszczędzonych środków na pomoc osobom
niepełnosprawnym - likwidacja barier architektonicznych, zakup przedmiotów
ortopedycznych
b) prośba o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie wydatków PCPR na 2017 rok
3. Sprawy drogowe:
a) prośba dyrektora PZD w Sanoku o zabezpieczenie środków finansowych na zimowe
utrzymanie dróg.
4. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg
gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
b) rozpatrzenie sprawy dotyczącej transportu, usuwania i garażowania porzuconych
samochodów
5. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań oświatowych szkół ponadpodstawowych
Powiatu Sanockiego za rok szkolny 2016/2017
b) prośba Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Sanoku o wsparcie finansowe na
transport żywności dla najuboższych
c) prośba Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury w Sanoku o przyjęcie członkostwa
w komitecie honorowym XIII edycji Międzynarodowego Forum Pianistycznego
„Bieszczady bez granic”
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6. Omówienie sprawy dotyczącej uruchomienia przewozów kolejowych na trasie Sanok –
Zagórz - Komańcza
7. Sprawy organizacyjne:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania
ofert złożonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego –
prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 rok.
8. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) prośba Wójta Gminy Zarszyn o wprowadzenie do budżetu powiatu na 2018 rok zadania
dotyczącego przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Zarszyn – Odrzechowa w m.
Odrzechowa
b) propozycje zadań do budżetu
9. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2017 rok (44.931 zł – oświata)
b) omówienie projektu budżetu Powiatu Sanockiego na 2018 rok.
10. Wolne wnioski i zapytania.

Dodatkowo Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące sprawy:
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania badania
sprawozdania finansowego SPZOZ za rok 2017 oraz 2018
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
- prośba naczelnika wydziału IN o wyrażenia zgody na przekazanie złomu stalowego na rzecz
CIS w Sanoku
- prośba Wydziału IN o wprowadzenie do budżetu kwoty 2.000 zł – pomoc finansowa udzielona
przez Gminę Zarszyn – podjęcie uchwały Zarządu
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (13.800 zł – PCPR w Sanoku)
Porządek posiedzenia z dodatkowymi sprawami został przyjęty jednogłośnie.
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Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Obecna na posiedzeniu Zarządu Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami omówiła poniższe uchwały:
- Uchwała Nr 203/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Powiatu
Sanockiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej.
Przeznacza się do sprzedaży działkę nr 586/15 zabudowaną budynkiem gospodarczym, część
działek nr 586/12 oraz nr 586/17 stanowiących drogę dojazdową. Nieruchomości położone są
w Nowosielcach. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
- Uchwała Nr 204/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Powiatu
Sanockiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej.
Przeznacza się do sprzedaży działkę nr 586/16 zabudowaną budynkiem gospodarczym, część
działek nr 586/12 oraz nr 586/17 stanowiących drogę dojazdową. Nieruchomości położone są
w Nowosielcach. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Powiatu
Sanockiego w drodze przetargu ustnego niegraniczonego i ustalenia ceny wywoławczej działka nr 58/153 położona w Sanoku obręb Olchowce został wycofany z obrad zarządu.
- Uchwała Nr 205/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Powiatu
Sanockiego w drodze przetargu ustnego niegraniczonego i ustalenia ceny wywoławczej.
Przeznacza się do sprzedaży działkę nr 58/158 położoną w Sanoku obręb Olchowce. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 206/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Powiatu
Sanockiego w drodze przetargu ustnego niegraniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
Przeznacza się do sprzedaży działkę nr 58/159 położoną w Sanoku obręb Olchowce. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Do składu Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości działki nr 58/54 i 58/55
w Sanoku nie desygnowano Członka Zarządu.
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Ad. 2. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
poinformował, że w planie finansowym jednostki przewiduje się oszczędności w wysokości co
najmniej ok. 200.000 zł. Wobec powyższego poprosił o wyrażenie zgody na przeznaczenie
części tych oszczędności w kwocie 40.000 zł na dofinansowanie zadań z zakresu likwidacji
barier architektonicznych i technicznych. W przypadku nie wykorzystania kwoty na w/w cel
pozostałe środki przeznaczone zostaną na częściowe pokrycie dofinansowań zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz zakup osobistej pompy insulinowej.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na powyższe przeznaczenie zaoszczędzonych środków.
Następnie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków PCPR
w Sanoku na 2017 rok. Wobec powyższego podjęto Uchwałę Nr 207/2017 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. W uchwale dokonuje się zmian w planie
finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku o kwotę 3.500 zł jest to
dotacja z Powiatu wielickiego dla Powiatu jasielskiego na zadania bieżące jednostki. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 3. Sprawy drogowe.
Pan Wojciech Naparła dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku zwrócił się
z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych, na realizację zadania polegającego na
zimowym całodobowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018.
Poinformował, iż obecnie ogłosił czwarty nieograniczony przetarg dotyczący zimowego
utrzymania dróg. Poprzednie oferty na w/w zadanie znacznie przekraczały wyszacowany koszt
zimowego utrzymania dróg. Zmniejszono ilość dni zimowego utrzymania dróg do 100.
Dyrektor dodał, że oferty składane w poprzednich przetargach utrzymują się na zbliżonym
poziomie kwotowym. Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby rozważyć możliwość
doposażenia jednostki w co najmniej jeden samochód, który służyłby do odśnieżania dróg.
Ponadto w ciągu roku jednostka wykorzystałaby samochód do transportu wewnętrznego.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu polecił, aby dyrektor przygotował na kolejne posiedzenie
zarządu wstępną kalkulację zakupu samochodu ciężarowego na potrzeby jednostki oraz
kalkulacje kosztów zimowego utrzymania dróg, gdyby część z nich PZD w Sanoku odśnieżał
we własnym zakresie, a część zostałaby zlecana.
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Ad. 4. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 208/2017 w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej zaliczenia dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Pozytywnie zaopiniowano
propozycję zaliczenia do kategorii dróg gminnych wybranych dróg w miejscowości Długie,
Nowosielce i Zarszyn. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Sprawa dotycząca transportu, usuwania, garażowania porzuconych samochodów oraz
opłaty za w/w usługę została omówiona w obecności Pana Wojciecha Naparły dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku oraz Pana Jana Wydrzyńskiego Naczelnika Wydziału
Komunikacji i Transportu. Przewodniczący Zarządu polecił, aby Pan Naparła i Pan Wydrzyński
na kolejne posiedzenie zarządu przygotowali propozycję rozwiązania przedmiotowej sprawy.
Obaj panowie wyrazili zgodę.

Ad. 5. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Pani Zofia Kijowska Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju
przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych szkół ponadpodstawowych Powiatu
Sanockiego za rok szkolny 2016/2017. Zarząd Powiatu 5 głosami „za” przyjął sprawozdanie
z realizacji zadań oświatowych szkół ponadpodstawowych Powiatu Sanockiego za rok szkolny
2016/2017.
Omówiono prośbę skierowaną przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sanoku
o przyznanie środków finansowych na transport żywności dla najuboższych mieszkańców
Miasta Sanoka. Zarząd Powiatu z uwagi na fakt, iż nie jest to kompetencja Powiatu Sanockiego
i nie dotyczy placówek powiatowych nie może udzielić wsparcia finansowego.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury
w Sanoku, przyjmując członkostwo w komitecie honorowym XIII edycji Międzynarodowego
Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”. Zgodę na powyższe wyrażono 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 7. Sprawy organizacyjne.
Podjęto Uchwałę Nr 209/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania
ofert złożonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie
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prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Sanockiego w 2018
roku organizacjom pozarządowym oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji. Uchwałę podjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 8. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Wójta Gminy Zarszyn o wprowadzenie do budżetu
powiatu na 2018 rok zadania dotyczącego przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej
Zarszyn – Odrzechowa w m. Odrzechowa. Powyższa prośba będzie rozważana na etapie
przygotowania listy zadań inwestycyjnych do budżetu powiatu na 2018 rok.
Członkowie Zarządu wstępnie omówili zadania jakie można wprowadzić do budżetu
Powiatu Sanockiego na 2018 rok.

Ad.9. Sprawy budżetowe.
Podjęto Uchwałę Nr 210/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2017 rok. W związku z decyzją Wojewody przeznaczono kwotę w wysokości
6.609 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w SOSW w Sanoku, łączną kwotę
13.400 zł na realizację statutowych zadań w I i II LO w Sanoku, oraz łączną kwotę w wysokości
24.922 zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zawodowej. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawy dodatkowe.
Dodatkowo Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 211/2017 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania badania
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ponadto pani Bożena Pietruszka poinformowała, że 14 listopada br. odbedzie się spotkanie
aptekarzy,

przedstawiciela

Podkarpackiej

Izby

Aptekarskiej

w

Rzeszowie

oraz

Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej Rady Powiatu Sanockiego
odnośnie zmiany dyżurów aptek.
- Uchwała Nr 212/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego kwoty
w wysokości 2.000 zł. Jest to pomoc finansowa udzielona przez Gminę Zarszyn na realizację
zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy
ul. Szopena 5”.
Wobec powyższego podjęto Uchwałę Nr 213/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2017 rok. W związku z udzieleniem pomocy finansowej w wysokości
2.000 zł zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na
„Modernizację pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Szopena
5”. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 214/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2017 rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki
Powiatu Sanockiego o kwotę 13.800 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających
z ustawy o Karcie Polaka. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę Nr 215/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2017 rok. W związku z przyznaniem świadczenia zdrowotnego dla nauczycieli
przeznaczono kwotę w wysokości 1.000 zł dla II LO w Sanoku oraz kwotę w wysokości 1.200
dla ZS Nr 5 w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Pani Maryla Kopiec Sekretarz Powiatu przedstawiła prośbę dyrektora Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej w Sanoku o zwiększenie wysokości środków przeznaczonych
ze strony Powiatu Sanockiego na dokończenie prac remontowych w budynku przy ul. Szopena
5 w Sanoku o kwotę 4.390 zł. Zarząd Powiatu przychylił się do prośby dyrektora, wyrażając
zgodę na przekazanie w/w kwoty.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. W projekcie uchwały proponuje się
zabezpieczenie kwoty w wysokości 20.000 zł na wydatki bieżące w Centrum Integracji
Społecznej w Sanoku. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”,, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Zarząd Powiatu powrócił do omawiania spraw budżetowych.
Zarząd Powiatu wspólnie z Panią Renatą Ryniak Główną Księgową Starostwa
Powiatowego w Sanoku omówili założenia do projektu budżetu Powiatu Sanockiego.
Ad. 6. Omówienie sprawy dotyczącej uruchomienia przewozów kolejowych na trasie
Sanok – Zagórz – Komańcza.
Pan Jerzy Zuba Radny Powiatu poinformował, iż w czerwcu przewidywane jest
zakończenie remontu linii kolejowej nr 106. Zgodnie z zapowiedziami od 2020 roku rozpocznie
się remont linii kolejowej nr 108, wiec powrócimy do tematu.
Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny……………………………...
2. Wacław Krawczyk ………….............................
3. Andrzej Chrobak ………………………………
4. Krzysztof Strzyż ……………………………….
5. Alicja Wosik …………………………………..
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