Protokół Nr 127 /17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 9 maja 2017 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny Przewodniczący
Zarządu, następnie przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.

1. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powierzenia obowiązków nauczyciela – doradcy
metodycznego (I LO)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powierzenia obowiązków nauczyciela – doradcy
metodycznego (ZS Nr 1)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powierzenia obowiązków nauczyciela – doradcy
metodycznego (ZS Nr 2)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powierzenia obowiązków nauczyciela – doradcy
metodycznego (ZS Nr 3)
2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) podjęcie decyzji w sprawie przekazania w trwały zarząd obiektów sportowych „Orlik”
b) wyrażenie opinii w sprawie podjęcia działań umożliwiających złożenia dokumentacji
aplikacyjnej na modernizację energetyczną budynku A przy RCRE w Sanoku
c) prośba o wprowadzenie do budżetu środków finansowych na opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej dwóch zadań
d) prośba sołtysa wsi Jaćmierz o przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu
drogi powiatowej Turze – Pole
3. Wniosek Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska o naprawę chodnika w m. Niebieszczany

4. Sprawy z zakresu służby zdrowia i pomocy społecznej:
a) prośba dyrektora SPZOZ w Sanoku o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy
Stacji Dializ
b) rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia Diabetyków o wsparcie finansowe na działalność
Stowarzyszenia.
5. Rozpatrzenie prośby PCOJO PS o użyczenie pomieszczenia zlokalizowanego na II
piętrze w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku.
6. Prośba Kierownika CIS w Sanoku o możliwość ogłoszenia drugiego przetargu na
sprzedaż dwóch samochodów.
7. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za
2016r
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2017 rok (2.234 zł – projekt Erasmus)
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2017 rok (268.477 zł – ZS Nr 1)
8. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do dzisiejszego posiedzenia wprowadzić
następujące sprawy:
- omówienie sprawy dotyczącej wynajmu sal sportowych

- prośba dyrektora RCRE w Sanoku o podjęcie działań związanych z użytkowaniem przez CIS
w Sanoku pomieszczeń w RCRE w Sanoku
- prośba o zabezpieczenie środków na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Szopena
w Sanoku
- prośba Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej o wyrażenie zgody na kontynuację
organizacji nauczania religii w roku szkolnym 2017/2018

Pani Skarbnik poprosiła o wprowadzenie do porządku posiedzenia dwóch projektów uchwał:
- w sprawie zmiany uchwał budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (4.920 zł)
- w sprawie zmiany uchwał budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (44.082 zł)
Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie w/w spraw do porządku
posiedzenia Zarządu Powiatu.
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Ad. 1. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.

Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 94/2017 w sprawie powierzenia obowiązków nauczyciela – doradcy
metodycznego. Powierza się obowiązki nauczyciela - doradcy metodycznego w zakresie religii
w I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 95/2017 w sprawie powierzenia obowiązków nauczyciela – doradcy
metodycznego. Powierza się obowiązki nauczyciela - doradcy metodycznego w zakresie
wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 96/2017 w sprawie powierzenia obowiązków nauczyciela – doradcy
metodycznego. Powierza się obowiązki nauczyciela - doradcy metodycznego w zakresie
matematyki w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 97/2017 w sprawie powierzenia obowiązków nauczyciela – doradcy
metodycznego. Powierza się obowiązki nauczyciela - doradcy metodycznego w zakresie języka
polskiego w Zespole Szkół Nr 3 w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Pierwsza omawiana sprawa dotyczyła przekazania powiatowej jednostce organizacyjnej
obiektów sportowych „Orlik”.
Obecny na posiedzeniu zarządu Pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień
Publicznych poinformował, iż zgodnie z pismem Departamentu Infrastruktury Sportowej
Ministerstwa Sportu i Turystyki przekazanie kompleksu boisk Orlik, których budowa została
dofinansowana z budżetu państwa w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 nie narusza
postanowień trwałości projektu, zawartych w umowach o dofinansowanie przedsięwzięcia.
Pomimo, że obiekty te stanowiące przyszkolne zaplecze sportowe, przez okres 7 miesięcy
w roku wykorzystywane są przez uczniów w ramach zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych
o podstawie programowej z wychowania fizycznego, nie są traktowane jako elementy
funkcjonalne szkoły na co wskazuje znikomy stopień partycypacji w ich utrzymaniu.
Przekazanie obiektów zwiększy nie tylko samodzielność szkół w zaspokajaniu określonych
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potrzeb edukacyjnych, ale również odpowiedzialność za wspólne mienie. Członkowie Zarządu
po omówieniu tematu wyrazili zgodę na przekazanie w trwały zarząd obiektów sportowych
„Orlik” zlokalizowanych odpowiednio przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku
ul. Zagrody 1 oraz przy Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku, ul. Stróżowska 15. Zgodę wyrażono
jednogłośnie.
Następnie Członkowie Zarządu wyrazili pozytywną opinię w sprawie podjęcia działań
umożliwiających złożenie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 w ramach działania 3.2,
prac polegających na modernizacji energetycznej budynku A, zlokalizowanego w Sanoku,
ul. Stróżowska 16, będącego w trwałym zarządzie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji
w Sanoku. W powyższej sprawie 5 Członków Zarządu pozytywnie odniosło się do w/w
propozycji.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień publicznych poinformował, że w związku
z zapytaniem ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań
inwestycyjnych pn.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113r Pastwiska – Puławy w km od 0+700 do 1+110 w m.
Pastwiska”
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113r Pastwiska – Puławy w km od 1+110 do 1+990
w m. Pastwiska” wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejsza oferta zapewniająca wykonanie
przedmiotu umowy wynosiła 4.920 zł. Po omówieniu szczegółów Zarząd Powiatu wyraził
zgodę na wprowadzenie do budżetu kwoty 4.920 zł z przeznaczeniem na realizację wskazanych
zadań. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem sołtysa wsi Jaćmierz z prośbą
o przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 2045R Turze Pole - Zarszyn, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną
prowadzącą do Ośrodka Zdrowia w Posadzie Jaćmierskiej. Jednakże Zarząd Powiatu na dzień
dzisiejszy nie ma możliwości finansowych na przygotowanie dokumentacji na w/w cel. Istnieje
możliwość, że przedmiotowa prośba zostanie przeanalizowana podczas projektowania budżetu
na rok 2018.
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Ad. 3. Wniosek Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska o naprawę chodnika w m. Niebieszczany

Omówiony został wniosek złożony przez Komisję Transportu, Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o naprawę chodnika, który zapadł się
i uległ degradacji w miejscowości Niebieszczany (od kościoła do kapliczki). Wobec
powyższego

polecono, aby dyrektor PZD w Sanoku przygotował informację o stanie

faktycznym w/w odcinka chodnika.
Pan Michał Cyran w związku z osuwaniem się skarpy wzgórza zamkowego wystąpił
z prośbą o wyrażenie zgody na przyspieszenie procedury typowania zadań.
Pan Alicja Wosik zapytała, czy w momencie przygotowywania inwestycji polegającej na
dobudowie „skrzydła” Muzeum Historycznego wykonano badanie geologiczne (opinia
geotechniczna), ponieważ w tym czasie obsunęły się inne skarpy. Zarząd poprosił
o przygotowanie wnioskowanej informacji oraz przygotowanie się do prac związanych
z osuwiskiem.
Następnie podjęto dyskusję w temacie udostępniania sal gimnastycznych. Zdaniem
pani Skarbnik należy się zastanowić, czy dajemy w bezpłatne użytkowanie i pokrywamy
z własnych środków media, czy obciążamy opłatą za media. Pan Wicestarosta zapytał, które
sale możemy użyczyć. Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby Pani Naczelnik Zofia
Kijowska przygotowała kompleksową informację w temacie udostępniania sal gimnastycznych
(które sale można udostępnić i w jakiej formie, oraz w jakiej formie będzie promocja powiatu,
itp.). Jednocześnie Zarząd podtrzymał zgodę na użyczenie sal gimnastycznych.
Dodatkowo Naczelnik Wydziału Inwestycji poinformował, iż przeprowadzono
zapytanie ofertowe na wykonanie prac obejmujących odnowienie powłok malarskich, ułożenie
podłóg, wstawienie drzwi oraz adaptację pomieszczenia z przeznaczeniem na serwerownię.
Planowane roboty zlokalizowane będą na parterze, I piętrze oraz w 4 pomieszczeniach na II
piętrze w budynku przy ul. Szopena 5 w Sanoku. W związku z tym poprosił o zabezpieczenie
środków finansowych 105.517 zł w celu zawarcia umowy z wykonawcą oraz zrealizowanie
niezbędnych robót. Pani Skarbnik poinformowała, że środki na ten cel można zabezpieczyć
z rezerwy ogólnej Starostwa. Wobec powyższego Zarząd Powiatu wyraził zgodę na
zabezpieczenie środków na wykonanie zadań remontowych w budynku przy ul. Szopena 5
w Sanoku. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
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Pani Skarbnik poddała pod dyskusję temat dotyczący zabezpieczenia środków
finansowych na wkład własny do zadania polegającego na odbudowie mostu w miejscowości
Dobra. Po omówieniu sprawy Członkowie Zarządu podjęli decyzję o zabezpieczeniu środków
w wysokości 411.000 zł na zadanie związane z odbudową mostu w miejscowości Dobra.
Skarbnik Powiatu przygotuje stosowne dokumenty w tej sprawie.
Pan Damian Biskup ponownie poprosił o sprawdzenie możliwości budowy chodników
na ul. Konopnickiej. Zapytał, czy Powiat może wykonać projekt, oraz dokumentację na budowę
chodników.

Ad. 4. Sprawy z zakresu służby zdrowia i pomocy społecznej:
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku , wyrażając zgodę na zawarcie umowy dzierżawy Stacji
Dializ na okres 5 lat z firmą Diaverum Polska SP. z o.o. w Warszawie. Zgodę wyrażono 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Sprawa

Stowarzyszenia

Diabetyków

o

wsparcie

finansowe

na

działalność

Stowarzyszenia zostanie rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Ad. 5. Rozpatrzenie prośby PCOJO PS o użyczenie pomieszczenia zlokalizowanego na II
piętrze w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku.

Zarząd Powiatu przychylił się do prośby skierowanej przez Powiatowe Centrum Obsługi
Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego wyrażając zgodę na użyczenie pomieszczenia
zlokalizowanego na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 22
w Sanoku z przeznaczeniem na przechowywanie dokumentacji księgowej. Zgodę na powyższe
wyraziło 4 Członków Zarządu, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.

Następnie Pani Sekretarz poruszyła temat zakupu klimatyzatora do pomieszczeń, które
zajmują pracownicy PCOJOPS w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku. Decyzja w tej
sprawie zostanie podjęta na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu, po uregulowaniu
spraw etatowych.
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Ad. 6. Prośba Kierownika CIS w Sanoku o możliwość wyrażenia zgody na ogłoszenie
drugiego przetargu na sprzedaż dwóch samochodów.
Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę kierownika Centrum Integracji
Społecznej w Sanoku wyrażając zgodę na ogłoszenie drugiego nieograniczonego przetargu
ustnego, na sprzedaż samochodu osobowego Fiat Seicentu Young nr rej. RSA H202, oraz
samochodu ciężarowego FSO Polonez Track nr rej. RSA 15615, oraz na ustalenie ceny
w wysokości niższej o 20% od kwoty początkowej ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę.
Zgodę na powyższe wyraziło 5 Członków Zarząd, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Ad. 7. Sprawy budżetowe.
Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie finansowe Powiatu Sanockiego. W skład
sprawozdania wchodzi bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu
terytorialnego Powiatu Sanockiego sporządzony na 31.12.2016r., bilans jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na 31.12.2016r., rachunek zysków i strat
jednostki sporządzony na 31.12.2016r. oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na 31.12.2016r.
Po omówieniu szczegółów Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 98/2017 w sprawie
sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2016. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 99/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2017 rok. W w/w uchwale dokonuję się przesunięć o kwotę 2.234 zł w
rozdziale 80195 – pozostała działalność z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane (projekt Erasmus+ „Praktyka zawodowa w Anglii, Niemczech i na Malcie szansą
lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku”. Uchwałę podjęto 5
głosami „za” , głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Wicestarosta zaznaczył, że szkoły w ramach programu Erasmus + otrzymały środki
finansowe na praktyki zawodowe. Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku otrzymał środki w wysokości
150.000 euro. Pan Wicestarosta zapytał, czy szkoła przy tak małej liczbie uczniów będzie w
stanie wykorzystać przyznane środki na zorganizowanie praktyk zagranicznych. Wyjazd
uczniów na praktykę za granicę zakłuci prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkole. Zdaniem
Pana Wicestarosty nie ma technicznej możliwości na wykorzystanie środków poprzez
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zorganizowanie praktyk zagranicznych i równocześnie prowadzenia zajęć edukacyjnych
w szkole.
Następnie Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. W związku
z otrzymaniem środków unijnych zabezpiecza się kwotę w wysokości 268.477 zł na realizację
projektu „Szkolenie kadry i staże dla uczniów w Irlandii drogą do nowej koncepcji pracy
Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku”. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawy dodatkowe
Członkowie

Zarządu

przychylili

się

do

prośby

Ewangelicznej

Wspólnoty

Zielonoświątkowej wyrażając zgodę na kontynuację organizacji nauczania religii w roku
szkolnym 2017/2018 w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w ramach systemu oświaty,
dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Sanockiego.
Zgodę na powyższe wyrażono jednogłośnie.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. Zabezpiecza się kwotę w wysokości 4.920 zł
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadań:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska - Puławy w km. 0+700 do 1+110 w m.
Pastwiska”
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska - Puławy w km. od 1+110 do 1+990
w m. Pastwiska”. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. W związku z pismem Ministra
Rozwoju i Finansów zabezpiecza się kwotę w wysokości 44.082 zł z przeznaczeniem na
wydatki związane z realizacją statutowych zadań przez Starostwo Powiatowe w Sanoku.
Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
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Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju
Edukacji w Sanoku o podjęcie działań mających na celu zwrot zajmowanego przez Centrum
Integracji Społecznej w Sanoku pomieszczenia w budynku „A” RCRE w Sanoku.
Następnie powołano komisję do kontroli Centrum Integracji Społecznej w Sanoku w osobach:
- Pan Wacław Krawczyk
- Pan Damian Biskup
- Pani Edyta Szałankiewicz
- Pani Janina Figiel
- Pan Jan Fuks
- Pani Joanna Jankowska

Na koniec Członkowie Zarządu przychylili się do prośby dyrektora RCRE w Sanoku
wyrażając zgodę na likwidację samochodu nauki jazdy marki Renault Clio, który uległ kolizji
drogowej. Szkoda w pojeździe została zakwalifikowana jako całkowita.

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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