Protokół Nr 135 /17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 11 lipca 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

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 oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) omówienie tematu dotyczącego oceny bieżącego funkcjonowania MDK w Sanoku
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany siedziby Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sanoku
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zasad używania herbu Powiatu
Sanockiego
d) podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przyznania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
Powiatu Sanockiego
e) prośba Zespołu Pieśni i Tańca „Osławiany” o wsparcie finansowe uroczystości
jubileuszowych
f) pismo dot. propozycji zasad udostępniania obiektów sportowych i sal gimnastycznych
pozostających w zarządzie dyrektorów szkół.

2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) podjęcie uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.
„Przebudowa budynku ZS Nr 2 w Sanoku”
3. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2017 rok (kwota 49.667 zł).
b) podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2017 rok (kwota 22.750 zł).
4. Pismo ABI w sprawie dostosowania pomieszczenia w Wydziale Komunikacji i Transportu
zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Sanoku
5. Wolne wnioski i zapytania.
Ponadto Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia
wprowadzić:
- prośbę dyrektora PPP w Sanoku o pozytywne zaopiniowanie dofinansowania uczestnictwa
w studiach podyplomowych pracownika poradni
- desygnowanie Członka Zarządu do składu komisji przetargowej na zbycie lokalu nr 2 i 5
w budynku przy ul. Kościuszki 16 w Sanoku.
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ w Sanoku
części nieruchomości (korytarz w szpitalu).
- udzielenie upoważnienia pani Marii Pospolitak dyrektorowi ZS Nr 1 w Sanoku do udziału
w projekcie.
Pani Skarbnik poprosiła o wprowadzenie do porządku posiedzenia projektu uchwały Rady
Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok
(10.000 zł)

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie do porządku obrad
dodatkowych spraw.
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Ad. 1. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.

Temat dotyczący oceny bieżącego funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury
w Sanoku został przełożony do omówienia na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.
Członkowie Zarządu wyrazili pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmiany siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sanoku. Pozytywną
opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zasad
używania herbu Powiatu Sanockiego. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 129/2017 w sprawie przyznania stypendiów dla
uzdolnionych uczniów Powiatu Sanockiego. Przyznaje się stypendia dla uzdolnionych uczniów
Powiatu Sanockiego na rok szkolny 2017/2018. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie rozpatrzono prośbę Zespołu Pieśni i Tańca „Osławiany” o udzielenie wsparcia
finansowego na zorganizowanie uroczystości związanych z obchodami 45 – lecia pracy
artystycznej zespołu. Na powyższy cel przeznaczono kwotę w wysokości 700 zł. Zgodę na
powyższe wyrażono jednogłośnie. Ponadto ustalono, aby podmioty, które otrzymują
dofinansowanie umieszczały na biletach, plakatach, banerach itp. logo Powiatu Sanockiego.
Pani Alicja Wosik poprosiła o potrącenie z diety 100 zł z przeznaczeniem na powyższy cel.

Zarząd Powiatu omówił temat dotyczący udostępniania obiektów sportowych i sal
gimnastycznych pozostających w zarządzie dyrektorów szkół. W lipcu br. odbyło się w tej
sprawie spotkanie z dyrektorami szkół. Na spotkaniu zaproponowano, aby wprowadzić zasadę
50% zniżki dla dzieci i młodzieży oraz wprowadzić jednolitą stawkę wynajmu sal we
wszystkich szkołach:
- duża sala - 25 zł dla dzieci i młodzieży i 50 zł dla pozostałych podmiotów na 60 minut,
- mała sala – 15 zł dla dzieci i młodzieży i 25 zł dla pozostałych podmiotów na 60 minut,
- koszt udostepnienia szatni i pryszniców według indywidualnych ustaleń podczas
podpisywania umowy. Umowy będą również określały w przypadku grup dziecięcych
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i młodzieżowych sposób promowania szkoły/powiatu. Członkowie Zarządu po omówieniu
tematu przychylili się do powyższej propozycji (przedstawionej w przez wydział OK pismo
znak OK.423.8.2.2017). Za powyższym głosowało 3 Członków Zarządu, 1 Członek Zarządu
wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Następnie Pan Wicestarosta zaproponował, aby przeprowadzić dyskusję dotyczącą
zabezpieczenia środków finansowych na organizację Wojewódzkich i Diecezjalnych
„Dożynek”, które w obecnym roku odbędą się na terenie Powiatu Sanockiego w Zarszynie. Po
omówieniu sprawy zdecydowano, aby na powyższy cel zabezpieczyć środki finansowe
w kwocie do 5.000 zł. Zgodę na powyższe wyrażono jednogłośnie.
Ad. 2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 130/2017 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.
„Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku”. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.3. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok.
Proponuje się wprowadzenie zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w rozdziale 90019 - Wpływy
i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w łącznej kwocie 49.667 zł. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie podjęto Uchwałę Nr 131/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2017 rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatu Sanockiego
zwiększając wydatki o kwotę 22.750 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz o kwotę
3.000 zł na promocję jednostek samorządu terytorialnego. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Dodatkowo Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. W uchwale zabezpiecza się łączną
kwotę w wysokości 10.000 zł. W związku ze wzrostem stawki godzinowej pracy animatorów
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Orlików przy I LO oraz przy ZS Nr 2 zwiększa się plan finansowy o kwotę 2.000 zł. Natomiast
pozostałą kwotę w wysokości 8.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące (uzupełnienie
granulatu oraz energię elektryczną). Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.4.
Zapoznano się z pismem Administratora Bezpieczeństwa Informacji Starostwa
Powiatowego w Sanoku odnośnie rozmieszczenia stanowisk pracy w pomieszczenia
zajmowanych przez

Wydział Komunikacji Transportu. Zarząd Powiatu w oparciu

o pracowników Starostwa podejmie czynności zmierzające do rozwiązania tej sprawy.
Sprawy dodatkowe.
Do składu komisji przetargowej na zbycie lokali nr 2 i 5 stanowiących własność Powiatu
Sanockiego, znajdujących się w budynku przy ul. Kościuszki 16 w Sanoku, desygnowano Pana
Wacława Krawczyka. Pan Wicestarosta wyraził zgodę na uczestnictwo w komisji. Decyzja
o wyborze została przyjęta jednogłośnie.
Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę dyrektora Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej w Sanoku wyrażając zgodę na dofinansowanie uczestnictwa w studiach
podyplomowych pani psycholog zatrudnionej w Poradni.

Następnie podjęto Uchwałę Nr 132/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez
SPZOZ w Sanoku części nieruchomości. Wyraża się zgodę na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku część powierzchni korytarza budynku głównego szpitala z przeznaczeniem na
umieszczenie 3 automatów mechanicznych. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 133/2017 w sprawie upoważnienia Pani Marii
Pospolitak dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych Powiatu w zakresie uczestnictwa placówki w Programie Operacyjnych Wiedza
Edukacja Rozwój. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
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Ad.5. Wolne wnioski i zapytania.
Pani Alicja Wosik przypomniała o prośbie skierowanej do informatyka o założenie na
stronie internetowej Starostwa zakładki przeznaczonej dla Klastra oraz poprosiła o kontakt
ze strony informatyka. Pani Maryla Kopiec wyjaśniając powiedziała, że informatyk sprawę tę
konsultował z panem Wacławem Żuchowskim i poczynił prace w tym kierunku (informacje
zostały już umieszczone na stronie internetowej Powiatu).

Pan Krzysztof Strzyż poprosił, aby Wydział Ochrony Środowiska przygotował
informacje dotyczące kontynuacji zwalczania Barszczu Sosnowskiego oraz czy pojawiły się
nowe obszary występowania barszczu potwierdzone przez poszczególne Gminy na terenie
Powiatu Sanockiego.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak - Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny………………………….
2. Wacław Krawczyk …………........................
3. Krzysztof Strzyż ……………………………
4. Alicja Wosik ……………………………….
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