Protokół Nr 128 /17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 16 maja 2017 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Alicja Wosik

•

Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

•

Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

•

Zofia Kijowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju

•

Michał Cyran – Naczelni 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 geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) rozpatrzenie prośby o wyrażenie zgody wykorzystanie terenów położonych w Sanoku
przy rzece San (teren byłego lotniska)
2. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) zapoznanie się ze sprawozdaniem oraz protokołem kontroli celem oceny działalności
WTZ w Sanoku.
3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o wyrażenie zgody na zakup oraz ułożenie
wykładziny na II piętrze w internacie
b) prośba dyrektora I LO w Sanoku o zabezpieczenie środków na remont pokrycia
dachowego budynku szkoły
c) prośba Parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku o dofinansowanie XV Dziecięcego
Festiwalu Piosenki Religijnej
d) prośba Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Sanoku o wsparcie finansowe na
zorganizowanie Światowego Dnia Walki z Cukrzycą
e) prośba Towarzystwa Artystyczno – Edukacyjnego „Aura – Art” o wsparcie projektu
nagraniowego w związku z 25- leciem działalności Orkiestry Jednej Góry Matragona
f) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad używania herbu
Powiatu Sanockiego, oraz prośba dyrektora I LO w Sanoku o wyrażenie zgody na
umieszczenie herbu Powiatu na sztandarze szkoły.

4. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie likwidacji mienia ruchomego w Starostwie
Powiatowym w Sanoku
5. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do dzisiejszego posiedzenia wprowadzić
następujące sprawy:
- rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Zagórzu
o udzielenie pomocy finansowej na organizację VII edycji Bieszczadzkiego Pucharu Głowatki
- zapoznanie się z odpowiedzią dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku w sprawie wydzielenia
pomieszczenia dla Jednostki Strzeleckiej
- podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 r. (31.644 zł – PCPR)
Pani Skarbnik zaproponowała aby:
- omówić temat dotyczący dopłaty Gminie Tyrawa Wołoska za zimowe utrzymanie dróg
- zapoznać się z notatką dotyczącą spotkania z dyrektorami szkół w sprawie wzrostu
wynagrodzeń
Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw do
dzisiejszego posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby posiedzenie rozpocząć od punktu 2.
Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Obecny na posiedzeniu Zarządu pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sanoku przedstawił sprawozdanie roczne z działalności rehabilitacyjnej
i wykorzystania środków finansowych w 2016 roku przez Warsztat Terapii Zajęciowej
działający przy Spółdzielni Inwalidów „Spójnia” w Sanoku oraz protokół kontroli działalności
w 2016 roku. Członkowie Zarządu po przeanalizowaniu powyższych dokumentów pozytywnie
ocenili działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Spółdzielni Inwalidów
„Spójnia” w Sanoku.
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Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Przewodniczący Zarządu przedstawił prośbę pana Radosława Szymańskiego o wyrażenie
zgody na wykorzystanie terenów położonych w Sanoku przy rzece San (teren byłego lotniska)
dla potrzeb okolicznościowych startów i lądowań samolotu ultralekkiego. Po omówieniu
prośby Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostepnienie terenu po byłym lądowisku przy rzece
San pod warunkiem spełnienia przez użytkownika wszystkich wymogów niezbędnych do
lądowań i startów, na okres do końca 2018 roku.
Ad.3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Jako pierwszą rozpatrzono prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku o wyrażenie
zgody na zakup wykładziny na korytarz II piętra Internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.
Szacowany koszt zakupu wraz z usługą położenia wykładziny to ok. 12.000 zł. Pani Skarbnik
dodała, że środki na ten cel zostały zabezpieczone w planie finansowym szkoły. Wobec
powyższego Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup i ułożenie wykładziny w internacie
szkoły. Zgodę wyrażono jednogłośnie.

Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę skierowaną przez Proboszcza
Parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku. Wyrażono zgodę na zakup upominków do kwoty
nie większej niż 500 zł dla uczestników XV Dziecięcego Festiwalu Piosenki Religijnej.
Szczegóły należy uzgodnić z organizatorem festiwalu.
Następnie omówiono prośbę dyrektora I LO w Sanoku o zabezpieczenie środków na
remont pokrycia dachowego budynku szkoły. Pan Michał Cyran poinformował, że podczas
termomodernizacji szkoły w stropodachu wiercono specjalne otwory, aby wtłoczyć granulat
ocieplający. Ułożono papę, jednak z czasem uległa ona zniszczenia, pojawiły się liczne
pęknięcia . Naczelnik dodał, że poprosił o wycenę remontu pokrycia dachowego szkoły. Zarząd
Powiatu przyjął do wiadomości potrzebę wykonania remontu dachu na budynku I LO
w Sanoku. W bieżącym roku budżetowym nie ma możliwości finansowych na wykonanie
remontu dachu, jednak Członkowie Zarządu powrócą do tematu.

Członkowie Zarządu wspólnie z Panią Zofią Kijowską Naczelnikiem Wydziału Oświaty,
Promocji, Kultury i Rozwoju rozpatrzyli prośbę Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło
w Sanoku o wsparcie finansowe na zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Walki
z Cukrzycą. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej w kwocie do 500
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zł. Jednocześnie należy poinformować wnioskodawców o możliwości złożenia wniosków
o dofinansowanie w ramach corocznego „Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi” realizowanego przez Powiat. Zgodę na powyższe wyraziło 2 Członków
Zarządu, 2 Członków Zarządu wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Prośba Towarzystwa Artystyczno – Edukacyjnego „Aura – Art” o wsparcie projektu
nagraniowego w związku z 25- leciem działalności Orkiestry Jednej Góry Matragona z uwagi
na brak karty informacyjnej zostanie rozpatrzona po dostarczeniu wymaganych dokumentów.
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.
Natomiast prośba dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku o wyrażenie zgody
na umieszczenie herbu Powiatu na sztandarze szkoły została przełożona do czasu podjęcia w/w
uchwały przez Radę Powiatu Sanockiego.

Ad.4. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 100/2017 w sprawie likwidacji mienia ruchomego
w Starostwie Powiatowym w Sanoku. Dokonuje się likwidacji mienia ruchomego będącego na
wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Sanoku – po zlikwidowanej jednostce Bursie Szkolnej
w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

Sprawy dodatkowe.
Dodatkowo Członkowie Zarządu rozpatrzyli prośbę Prezesa Zarządu Koła Polskiego
Związku Wędkarskiego w Zagórzu o udzielenie pomocy finansowej na organizację VII edycji
Bieszczadzkiego Pucharu Głowatki. Na powyższy cel przyznano kwotę w wysokości 2.000 zł.
zgodę wyrażono jednogłośnie.

Następnie zapoznano się z odpowiedzią dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku,
o

braku

możliwości

wydzielenia

odrębnego

pomieszczenia

w

budynku

szkoły

z przeznaczeniem na prowadzenie statutowej działalności przez Jednostkę Strzelecką nr 2210.
Wobec powyższego powiat nie dysponuje lokalem, jaki mógłby udostępnić Jednostce
Strzeleckiej.
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W dalszej kolejności podjęto Uchwałę Nr 101/2017 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku poprzez przeznaczenie łącznej kwoty
w wysokości 31.644 zł dla rodzin zastępczych oraz na działalność placówek opiekuńczo –
wychowawczych. Uchwałę podjęto 4 głosami „za” głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 102/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wprowadzenia

Regulaminu

Organizacyjnego

Starostwa

Powiatowego

w

Sanoku.

W regulaminie dodaje się zapis „ W Wydziale Finansowym tworzy się stanowisko głównego
księgowego

Starostwa”.

Uchwałę

podjęto
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głosami

„za”,

głosów

przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.

Następnie pani Skarbnik poinformowała, że Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zwrócił się
o zwiększenie kwoty dotacji celowej na odśnieżania dróg powiatowych dla Gminy Tyrawa
Wołoska na sezon 2016/2017 o kwotę 13. 452, 44 zł. Porozumienie z Gminą na zimowe
utrzymanie dróg podpisano na kwotę 30.000 zł. Sprawa została przełożona na kolejne
posiedzenie Zarządu.

Ad.5. Wolne wnioski i zapytania.
Pan Wicestarosta poinformował, że została przeprowadzona kontrola Centrum Integracji
Społecznej w Sanoku.
Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że wpłynęły trzy zawiadomienia z PUW
w sprawie wszczęcia postepowania dotyczące uchwał podjętych na sesji w dniu 28.04.2017r.
dotyczące udzielenia pomocy finansowej Gminie Bukowsko i Gminie Sanok oraz podważono
zasadność uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Ponadto pani Skarbnik odczytała notatkę służbową ze spotkania dyrektorów szkół
ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Sanockiego. Tematem spotkania była planowana
podwyżka płac zasadniczych pracowników niepedagogicznych. Na spotkaniu ujednolicono
stawki płac zasadniczych na poszczególnych stanowiskach.
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Pani Sekretarz przedstawiła wyjaśnienia dotyczące czasookresu wynajmu nieruchomości
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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