Protokół Nr 116/17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 15 lutego 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

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 Pan Roman Konieczny Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sanockiego, następnie przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia.

1. Podjęcie decyzji w sprawie złożenia wniosku o przedłużenie statusu CIS w Sanoku
2. Sprawy z zakresu inwestycji zamówień publicznych:
a) informacja dotycząca projektu Lokalny Animator Sportu, oraz podjęcie decyzji
w sprawie przekazania boisk sportowych „Orlik” i wyboru animatorów
b) prośba

o

przekazanie

środków

na

wykonanie

dokumentacji

kosztorysowej

w związku z adaptacją pomieszczeń w budynku przy ul. Szopena 5
c) wybór oferenta na świadczenie usług dostępu do internetu do budynków Starostwa
Powiatowego w Sanoku
3. Prośba o wyrażenie zgody na uruchomienie procedury aktualizacji „Planu Zrównoważonego
Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego”
4. Prośba POZ Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa o wsparcie finansowe organizacji
Ogólnopolskich zawodów w jeździe szybkiej na lodzie

5. Ustanowienie trwałego zarządu dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sanoku
w budynku przy ul. Szopena 5 w Sanoku
6. Wolne wnioski i zapytania.

Ad.1. Zarząd Powiatu zlecił kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Sanoku
przygotowanie wniosku wraz z kompletem załączników celem wystąpienia do Wojewody
Podkarpackiego o przedłużenie statusu Centrum Integracji Społecznej w Sanoku. Przedłużenie
statusu Centrum jest niezbędne do prowadzenia dalszej działalności związanej z reintegracją
społeczną i zawodową osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie.
Ponadto polecono, aby kierownik CIS w Sanoku opracował regulamin organizacyjny oraz inne
niezbędne dokumenty potrzebne do prowadzenia jednostki i przedłożył na posiedzenie Zarządu
Powiatu.
Pani Skarbnik dodała, że kierownik CIS w Sanoku zwrócił się z prośbą o przekazanie „z góry”
kolejnej transzy przyznanej dotacji w wysokości 30.000 zł na poczet zadłużenia powstałego
w wyniku zmian w harmonogramie płatności w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wypłatę wnioskowanej kwoty.

Ad. 2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
W związku z planowanym przeniesieniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku do budynku przy ul. Szopena 5 w Sanoku, Zarząd
Powiatu wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty w wysokości 1.230 zł celem zlecenia
dokumentacji kosztorysowej, obejmującej wykonanie niezbędnych robót budowlanych
w zakresie adaptacji pomieszczeń dla PZD oraz PPP. Zgodę na powyższe wyraziło 4 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie Członkowie Zarządu zapoznali się ze złożonymi ofertami na świadczenie usług
dostępu do internetu do budynków Starostwa Powiatowego w Sanoku (6 lokalizacji). Po
omówieniu tematu wybrano ofertę firmy Galileo Komputery w Sanoku, która złożyła
najkorzystniejszą ofertę.
Pan Damian Biskup zwracając się do pana Michała Cyrana zaproponował, aby na takiej
samej zasadzie przygotował zapytanie ofertowe na świadczenie usług dostępu do internetu do
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wszystkich budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Sanockiego. Poprosił również
o zaproponowanie takiego rozwiązania dyrektorowi Muzeum Historycznego oraz dyrektorowi
SPZOZ w Sanoku.
Ponadto Pan Damian Biskup poinformował, że uczestniczył w spotkaniu, dotyczącym
rozwoju usług szerokopasmowych na bazie regionalnej sieci szerokopasmowej wybudowanej
przez Województwo Podkarpackie. Na spotkaniu poinformowano, że wchodzi projekt
„Ostatnia mila” wobec tego Urząd Marszałkowski wnosi o rozważenie możliwości
zmniejszenia opłaty za zajęcie pasa drogowego w gminach i powiatach.
Jednocześnie Radny poprosił, aby Naczelnik Cyran skontaktował się z panem Sławomirem
Cynkarem Dyrektorem Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego
i uzgodnił temat podłączenia instytucji o profilu „edu” w projekcie „Ostatnia mila” do szkół
ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Sanockiego.
W dalszej kolejności Pan Michał Cyran przedstawił temat dotyczący dotychczasowego
utrzymania obiektów sportowych „Orlik”. Poinformował, że istnieje możliwość zatrudniania
nauczycieli wychowania fizycznego jako, animatora sportowego na „Orliku”

W ocenie

Naczelnika przekazanie boisk sportowy w trwały zarząd dyrektorom szkół daje możliwość
bezpośredniego nadzoru merytorycznego oraz konserwatorskiego. Dokonania bieżących
napraw i utrzymania porządku na „Orlikach”. Po omówieniu tematu Zarząd Powiatu
zdecydował, aby przekazać boiska „Orlik” w trwały zarząd dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2
w Sanoku oraz dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku. Natomiast kwestię
wyboru animatorów sportu należy omówić z dyrektorami szkół. Do zrealizowania w/w zadania
upoważniono pana Michała Cyrana Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.
Ad. 3. Zarząd Powiatu dokonał analizy zmian w Planie Zrównoważonego Rozwoju
Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego” następnie wyrażono zgodę na
uruchomienie procedury aktualizacji w/w planu.

Ad. 4. Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę Podkarpackiego Okręgowego
Związku Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa o wsparcie finansowe (zakup nagród,
pucharów i dyplomów) organizacji Finału Ogólnopolskich Zawodów Dzieci w jeździe szybkiej
na lodzie. Na powyższy cel przeznaczono kwotę w wysokości 500 zł. Zgodę na powyższe
wyrażono jednogłośnie.
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Ad. 5 . Zarząd Powiatu podjął decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej w Sanoku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Śródmieście, obejmującej zabudowaną działkę nr
538/2 o pow. 0,0217 ha oraz działkę 89/1 o pow. 0,3685 ha, zabudowaną
czterokondygnacyjnym murowanym budynkiem byłej bursy, murowanym budynkiem byłej
kotłowni oraz murowaną osłoną śmietnika. Zgodę na ustanowienie trwałego zarządu wyraziło
4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 6. Wolne wnioski i zapytania.
Pani Skarbnik zgłosiła konieczność wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały
Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek
zakładanych oraz prowadzonych na terenie Powiatu Sanockiego przez inne podmioty niż
jednostki samorządu terytorialnego. Wprowadzono zmiany w Rozdziale III Tryb udzielania
i rozliczania dotacji w § 6 oraz w § 8. Zmiany zostaną zgłoszone na najbliższej sesji Rady
Powiatu Sanockiego.

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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