Protokół Nr 121/17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 16 marca 2017 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

•

Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu

•

Grzegorz Kozak- dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

•

Ewelina Rajchel – pracownik 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 pomocy społecznej:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku
2. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości
3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba dyrektora ZS Nr 1 w Sanoku o przyznanie zadań naboru na rok szkolny 2017/2018
b) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o przyznanie dodatkowych godzin w internacie ZS
Nr 2
c) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o interpretację zapisów Uchwały Rady Powiatu
d) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o wyrażenie zgody na utworzenie w ZS Nr 2
w Sanoku klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego o profilu sportowym
e) prośba dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku o przyznanie na rok szkolny 2017/2018 dodatkowych
godzin dla opiekunów w internacie

f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań
publicznych z zakresu kultury, sportu, turystyki oraz oświaty zleconych przez Powiat
organizacjom pozarządowym w 2017 roku
g) prośba SOSW w Sanoku o dofinansowanie IX Podkarpackich Mistrzostw Szkół
Specjalnych w pływaniu.
4. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) rozpatrzenie prośby właściciela Baru u Stasi” o uporządkowanie spraw związanych
z dojazdem do budynków powiatowych oraz lokalu gastronomicznego
5. Podjęcie decyzji w sprawie okresu zamówienia oraz procedury wyłonienia
ubezpieczyciela w zakresie kompleksowego ubezpieczenia majątku Powiatu
Sanockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
6. Wolne wnioski i zapytania.
Ponadto Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował, aby do porządku posiedzenia
Zarządu Powiatu wprowadzić następujące sprawy:
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w roku 2017
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (14.400 zł PCPR)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (13.200 zł Karta Polaka)
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2017 rok (2.243 zł)
Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie powyższych spraw do
porządku posiedzenia zarządu.

Ad.1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej
Obecny na posiedzeniu Zarządu Pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sanoku poinformował, że przedstawiony projekt uchwały związany jest
z koniecznością standaryzacji liczby miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu
socjalizacyjnego, który od 2021 r. ma wynieść 14 miejsc. Zmniejszenie liczby miejsc w Domu
Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku do 26 jest pierwszym etapem związanym z dostosowaniem
do wymaganego standardu.
Wobec powyższego Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 57/2017 w sprawie
wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka im. Św. Józefa

2

w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

Dodatkowo Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w roku 2017. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 2. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 58/2017 w sprawie wyrażenia zgody na
wynajem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku nieruchomości.
Wyrażono zgodę na wynajem przez SPZOZ w Sanoku ok. 15m2 powierzchni dachu kotłowni
przy ulicy 800 – lecia 26 w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad. 3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Prośba dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku o przyznanie zadań naboru na rok szkolny
2017/2018 zostanie rozpatrzona na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.
Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 2
w Sanoku wyrażając zgodę na przyznanie dodatkowych godzin w internacie Zespołu Szkół Nr
2 ( tj. 40 godzin tygodniowo), od nowego roku szkolnego tj. od 1 września 2017 roku.
Zapoznano się z prośbą dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku o interpretację zapisów
Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru
zniżki obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sanocki
w zakresie dotyczącym liczby oddziałów. Zarząd Powiatu polecił, aby Wydział Oświaty,
Promocji, Kultury i Rozwoju wspólnie z radcą prawnym wyjaśnili wątpliwości dyrektora
szkoły.
Członkowie Zarządu ponownie podjęli dyskusję w temacie dotyczącym utworzenia klasy
pierwszej liceum ogólnokształcącego o profilu sportowym. Pan Starosta poinformował, że
dzisiaj w tej sprawie spotkał się rodzicami dzieci trenujących hokej. Po omówieniu tematu
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie naboru do klasy pierwszej o profilu
ogólnosportowym ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny sportowej hokej na lodzie.
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Decyzja odnośnie lokalizacji klasy ogólnosportowej zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu
Zarządu Powiatu.
Pozytywnie rozpatrzono prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku wyrażając zgodę
na przyznanie dodatkowych godzin w internacie Zespołu Szkół Nr 5 (tj. w łącznym wymiarze
76 godzin tygodniowo na grupę), od nowego roku szkolnego tj. od 1 września 2017 roku.

Pani Alicja Wosik wyłączyła się z dyskusji w poniższym punkcie.
Obecna na posiedzeniu Zarządu Pani Ewelina Rajchel przedstawiła protokół z oceny formalnej
konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki oraz oświaty. Poinformowała, że wpłynęło
łącznie 15 ofert z czego 3 oferty z zakresu kultury, 7 ofert z zakresu sportu, 2 oferty z zakresu
turystyki, 3 oferty z zakresu oświaty, oraz 1 oferta, która nie spełnia kryterium formalnego.
Kryterium formalne i rachunkowe spełniło 13 ofert, 2 oferty zostały odrzucone z przyczyn
formalnych.
Po dokonaniu analizy Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 59/2017 w sprawie wyboru ofert
i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu, turystyki oraz
oświaty zleconych przez Powiat organizacjom pozarządowym w 2017 roku. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Z głosowania i dyskusji,
ze względów formalnych wyłączyła się Pani Alicja Wosik.
Na prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sanoku została
rozpatrzona pozytywnie. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na dofinansowanie kwotą 500 zł
IX Podkarpackich Mistrzostw Szkół Specjalnych w pływaniu.
Następnie Pan Wicestarosta przedstawił kalendarz imprez organizowanych przez Powiat
Sanocki. Pan Damian Biskup dodał, że w okresie wakacyjnym Powiat Sanocki wspólnie
z Biblioteka Miejską w Sanoku, będzie wyświetlał filmy na dziedzińcu Zamku Królewskiego
w Sanoku.

Ad. 4. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Ponownie omawiano prośbę właściciela „Baru u Stasi” w Sanoku o uporządkowanie
spraw związanych z dojazdem do budynków powiatowych oraz lokalu gastronomicznego.

Pani Sekretarz zaproponowała, aby rozważyć możliwość wykorzystania części
nieruchomości powiatu na działce poniżej budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku na
tymczasowe parkowanie samochodów użytkowników budynku oraz pracowników Starostwa.
Zarząd Powiatu zdecydował, że Starostwo Powiatowe ze swej strony zapewni możliwość
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realizacji przez właściciela baru prawa służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości
Powiatu. Członkowie Zarządu nie podjęli decyzji w powyższej sprawie . Temat będzie jeszcze
dyskutowany na posiedzeniu.

Ad. 5. Podjęcie decyzji w sprawie okresu zamówienia oraz procedury wyłonienia
ubezpieczyciela w zakresie kompleksowego ubezpieczenia majątku Powiatu Sanockiego
wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Pani Sekretarz poinformowała, że od 2011 rok Powiat Sanocki współpracuje z firmą Inter
– Broker w zakresie ubezpieczenia majątku Powiatu Sanockiego. W lipcu br. roku mija termin
realizacji zamówienia na ubezpieczenie majątku Powiatu (tj. Starostwa wraz z jednostkami
organizacyjnymi). Pani Maryla Kopiec zaproponowała, aby wybór firmy ubezpieczeniowej
przeprowadzić w formie przetargu nieograniczonego na czasookres nie dłuższy niż 2 lata.
Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję przedstawioną przez Panią Sekretarz.

Sprawy dodatkowe.
Dodatkowo Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 60/2017 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok w powyższej uchwale. Dokonuje się zmian
w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku w łącznej kwocie
14.400 zł z przeznaczeniem na rodziny zastępcze (13.600zł) oraz działalność placówek
opiekuńczo – wychowawczych (800 zł). Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę Nr 61/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2017 rok. W drodze powyższej uchwały przeznacza się kwotę w wysokości
13.200 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7.09.2017r o Karcie Polaka.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. W projekcie proponuje się
zabezpieczenie kwotę w wysokości 2.243 zł z przeznaczeniem na zwrot dochodów. Jest to
darowizna za I kwartał 2017 roku otrzymana od osób prywatnych z przeznaczeniem na bieżące
potrzeby wychowanków Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło
5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 6. Wolne wnioski i zapytania.
Pani Sekretarz poinformowała, o wycofaniu się firmy Galileo Komputery w Sanoku
z realizacji zadania polegającego na świadczeniu usług dostępu do internetu dla 6 lokalizacji
Powiatu Sanockiego. Wobec powyższego Zarząd Powiatu podjął decyzję o zawarciu umowy
z kolejna firmą, która w postepowaniu złożyła jako druga najkorzystniejszą ofertę na
świadczenie usług dostępu do internetu do budynków Starostwa Powiatowego w Sanoku.
Z zestawienia ofert wynika , że jest to firma IPC Roman Romanowski.
Pani Alicja Wosik nadmieniła, iż nie otrzymała odpowiedzi na wniosek dlaczego na
uszkodzeniach po nawalnych deszczach, na drodze Sanok – Liszna, w miejscu gdzie
Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku zamontował bariery energochłonne, nie zostały
sporządzone karty osuwiskowe (protokoły). Pani Maryla Kopiec dodała, iż dyrektor PZD
w Sanoku przedstawi odpowiedź na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Ponadto Radna Pani Alicja Wosik zapytała, czy jest już wyrok oraz uzasadnienie do
wyroku sądu w sprawie byłego dyrektora SOSW w Sanoku. Pan Starosta odpowiedział, że nie
otrzymał jeszcze takich dokumentów.
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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