Protokół Nr 124 /17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 11 kwietnia 2017 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Alicja Wosik

•

Krzysztof Strzyż

•

Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Jolanta Pszenna - Prezes Stowarzyszenia „Świetlik”

•

Adrian Wawrzyński – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Roman Konieczny Przewodniczący Zarządu,
następnie przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
1. Omówienie spraw związanych z prowadzeniem przez Stowarzyszenie „ŚWIETLIK”
Warsztatów Terapii Zajęciowej w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku.
2. Sprawy geodezyjne:
a) omówienie tematu dotyczącego dalszego gospodarowania nieruchomościami
użyczonymi RIG w Sanoku.
b) zapoznanie się z informacją dotyczącą nieruchomości powiatu dotychczas użytkowanej
przez Towarzystwo Przyjaciół Heleny Kosiny
3. Rozpatrzenie wniosku Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej w sprawie
sprzedaży nieruchomości.
4. Sprawy dotyczące oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) omówienie tematu dotyczącego funkcjonowania MDK w Sanoku
b) omówienie tematu dotyczącego rozbudowy SOSW w Sanoku.
c) prośba dyrektora ZS nr 1 w Sanoku o uzupełnienie etatu w innej szkole nauczycielami
zatrudnionymi w ZS Nr 1 w Sanoku
d) przyjęcie sprawozdania z realizacji w 2016 roku Programu Współpracy Powiatu
Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
e) prośba dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku o wsparcie finansowe dotyczące wyjazdu uczniów
na Ogólnopolską Licealiadę do Elbląga
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f) prośba Klubu Sportowego Ekoball o wyrażenie zgody na nieodpłatne udostępnienie sal
gimnastycznych
g) prośba Stowarzyszenia Samuraj Sanok o dofinansowanie wyjazdu i pobytu zawodników
na Mistrzostwa Polski K-1 –Kickbixing – Low – Kick
5. Zapoznanie się z odpowiedzią dyrektora PZD w Sanoku dotyczącą osuwiska w ciągu
drogi powiatowej Sanok – Liszna.
6. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba o wprowadzenie do budżetu środków finansowych otrzymanych z Gminy Sanok
na wykonanie odbudowy mostu w m. Dobra.
b) podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Zakup i dostawa pomocy
dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe w ramach projektu „Modernizacja
infrastruktury szkolnictwa zawodowego Powiatu Sanockiego”.
7. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2017 (kwota 1.525.927 zł).
8. Rozpatrzenie prośby o wydatkowanie środków finansowych na wymianę okien
w budynku powiatu stanowiącym siedzibę archiwum zakładowego Starostwa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sprzętu komputerowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności.
11. Wolne wnioski i zapytania.
Dodatkowo Pan Starosta zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić następujące
sprawy:
- pismo Wydziału Geodezji w sprawie nasadzeń drzew zastępczych na nieruchomości
położonej w Sanoku obręb Posada zabudowanej obiektami Przychodni Specjalistycznej przy
ul. Lipińskiego w Sanoku
- zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bukowsko na dofinansowanie zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212R Sanok –Bukowsko w km 6+185 do km 6+698” –I
etap.
- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 25.000 zł - dotacja dla
Gminy Bukowsko)
- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sanok w kwocie 5.000 zł na zadanie pn.:
„Przebudowa drogi Nr 2217R Jurowce-Trepcza w km 4+460 do km 4+696 w miejscowości
Trepcza, polegającego na budowie chodnika po prawej stronie jezdni
- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 5.000 zł –dotacja dla
Gminy Sanok).
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw do porządku obrad
Zarządu Powiatu.
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Ad. 1
Członkowie Zarządu przedyskutowali z przedstawicielami Stowarzyszenia „Świetlik”
temat, dotyczący funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w budynku przy
ul. Jagiellońskiej 22, jak również plany przeniesienia prowadzenia WTZ do budynku na
ul. Zieloną w Sanoku. Następnie członkowie Zarządu negatywnie odnieśli się do prośby
Stowarzyszenia „Świetlik”, dotyczącej udostępnienia dwóch miejsc parkingowych położonych
bezpośrednio przy budynku na ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku, jak również nie wyrażono zgody
na zmianę położenia krat metalowych zamontowanych w w/w budynku. Jeżeli chodzi o opłaty
za ogrzewanie, wodę oraz prąd, zostaną naliczone po otrzymaniu wszystkich faktur za
powyższe media (odpowiednio do zajmowanej powierzchni).
Ad. 2
Po omówieniu tematu dotyczącego dalszego gospodarowania nieruchomościami
użyczonymi RIG w Sanoku, zdecydowano o rozwiązaniu umowy z RIG w Sanoku z przyczyn
finansowych. Za powyższą decyzją głosowało 5 członków Zarządu, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było.
Zapoznano się z informacją dotyczącą ostatecznego odebrania nieruchomości Powiatu
dotychczas użytkowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Heleny Kosiny. Zarząd Powiatu zleca
przygotowanie

tematu

dotyczącego

wycinki

drzew posadowionych

na powyższej

nieruchomości. Za powyższą decyzją głosowało 4 członków Zarządu, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było.
Zarząd przyjął do wiadomości pismo w sprawie nasadzeń drzew na nieruchomości
oznaczonej działkami nr 1577/9, 1577/5, i 1577/3 położonymi w Sanoku obręb Posada,
zabudowanej obiektami Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego 10 w Sanoku i zleca
załatwienie powyższego tematu wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska w/m.
Ad. 3
Członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Zdrowia, Rodziny
i Polityki Socjalnej Rady Powiatu Sanockiego w sprawie wstrzymania się ze sprzedażą
nieruchomości mieszczącej się na działce nr 714 obręb Śródmieście w Sanoku do czasu
podjęcia rozmów lub decyzji w sprawie ewentualnego przeniesienia SOSW w Sanoku
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informują, iż podtrzymują wcześniej ustalone stanowisko dotyczące sprzedaży. Za powyższą
decyzją głosowało 5 członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Ad. 4
Członkowie Zarządu omówili temat dotyczący funkcjonowania MDK w Sanoku. Pani
Alicja Wosik złożyła propozycję o sprawdzenie jakie są możliwości pod względem prawnym
i finansowym przejęcia do prowadzenia zajęć przez Muzeum Historyczne w Sanoku oraz
Bibliotekę Publiczną i SDK w Sanoku, które obecnie są prowadzone przez MDK w Sanoku.
Po omówieniu tematu dotyczącego rozbudowy SOSW w Sanoku, członkowie Zarządu
zdecydowali, iż do tematu powrócą w najbliższym czasie.
Zapoznano się z prośbą dyrektora ZS Nr 1 w Sanoku o uzupełnienie etatu w innej szkole
nauczycieli zatrudnionych w ZS nr 1 w Sanoku. Podjęcie decyzji w powyższej sprawie jest
w kompetencji Starosty Sanockiego.
Członkowie Zarządu przyjęli Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Programu
Współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Za przyjęciem powyższego Sprawozdania
głosowało 5 członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Po omówieniu prośby dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku o wsparcie finansowe dotyczące
wyjazdu uczniów na Ogólnopolską Licealiadę do Elbląga, zdecydowano o przeznaczeniu
kwoty 500 zł na powyższy cel. „Za” głosowało – 5 członków Zarządu, przeciw-0, wstrzymało
się-0.
Członkowie Zarządu po omówieniu prośby Klubu Sportowego Ekoball o wyrażenie
zgody na nieodpłatne udostepnienie sal gimnastycznych, zdecydowali o przełożeniu tematu na
kolejne posiedzenie Zarządu po otrzymaniu dodatkowych informacji w zakresie, jakie są
propozycje klubów odnośnie „rekompensaty” za nieodpłatne udostepnienia sal.
Negatywnie odniesiono się do prośby Stowarzyszenia Samuraj Sanok o dofinasowanie
wyjazdu i pobytu zawodników na Mistrzostwa Polski K-1-Kickbixing-Low-Kick. Negatywną
opinię wyrażono przy 5 głosach za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 5 Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku dotyczącą osuwiska w ciągu drogi powiatowej Sanok – Liszna. Członkowie Zarządu
zdecydowali o poproszeniu Pana dyrektora na kolejne posiedzenie Zarządu. Pani Alicja Wosik
uznała sporządzoną dokumentację fotograficzną za niewystarczającą i zaproponowała
samodzielne jej uzupełnienie, a następnie powrót do tematu.
Ad. 6
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu kwoty 175.000 zł
otrzymanych z Gminy Sanok z przeznaczeniem na wykonanie właściwych robót budowlanych
w ramach zadania finansowego pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2235R
Sanok-Dobra w miejscowości Dobra w km 17+828.” Zgodę wyrażono przy 5 głosach za,
głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 78/2017 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.
„ Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe, w ramach
projektu pn. „Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego Powiatu Sanockiego”,
współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, oś priorytetowa
VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania
6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ. Uchwałę podjęto 5 głosami „za,” głosów
przeciw i wstrzymujących się nie było.
Ad. 7
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017 (kwota 1.525.927 zł). W uchwale tej
zgodnie z kalkulacją Ministerstwa Edukacji

przeznacza się kwotę

z części oświatowej

subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci młodzieży. Za pozytywną opinią głosowało 5 członków Zarządu,
głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Ad. 8
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na wydatkowanie środków finansowych na wymianę
okien w budynku Archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Sanoku, mieszczącym
się przy ul. Zamkowej 3 w Sanoku. Zgodę wyrażono przy 5 głosach za, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 9
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 79/2017 w sprawie przekazania sprzętu
komputerowego. Za powyższą uchwałą głosowało 5 członków Zarządu głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było.
Ad. 10
W dalszej kolejności podjęto Uchwałę Nr 80/2017 w sprawie wyboru ofert i udzielenia
dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa
i ochrony ludności zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym w roku 2017. Za
powyższą uchwałą głosowało 5 członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
Ad. 11
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bukowsko na dofinansowanie zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212R Sanok –Bukowsko w km 6+185 do km 6+698” –I
etap. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
Również pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 25.000 zł - dotacja dla Gminy
Bukowsko). Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie było.
Zdecydowano również o udzieleniu pomocy finansowej dla Gminy Sanok. W związku
z czym pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Sanok w kwocie 5.000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi Nr 2217R
Jurowce-Trepcza w km 4+460 do km 4+696 w miejscowości Trepcza, polegającego na
budowie chodnika po prawej stronie jezdni. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”,
głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 5.000 zł –dotacja dla Gminy Sanok).
Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
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Wicestarosta Pan Wacław Krawczyk poinformował o możliwości pozyskania środków
z RPO na termomodernizację budynku RCRE w Sanoku.
Zarząd Powiatu zlecił sprawdzenie przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
jaki byłby koszt naprawy dachu budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku.
Pan Damian Biskup zwrócił się z prośbą o przeznaczenie kwoty 2.000 zł na zakup aparatu
fotograficznego dla Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju Starostwa Powiatowego.
Pani Skarbnik zaproponowała aby zakup ten dokonać z projektu Działanie 9.2: Poprawa
jakości kształcenia ogólnego.
Zapoznano się z Pismem Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Sanoku, dot. uzupełnienia wniosku dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244R
ul. Kościelna polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w m. Sanok.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Joanna Jankowska
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny………………………….
2. Wacław Krawczyk …………........................
3. Damian Biskup …………………………….
4. Krzysztof Strzyż ……………………………
5. Alicja Wosik ……………………………….
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