Protokół Nr 142/17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 5 września 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Andrzej Chrobak

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu

•

Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu

•

Leszek Puchała – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku

•

Wojciech Naparła – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

•

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

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny. Przewodniczący
Zarządu Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia:
1.

Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba dyrektora MBP w Sanoku o wsparcie finansowe wkładu własnego do projektu
„Patriotyzm w muzyce zaklęty”
b) podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu środków finansowych
na dodatkowe zadania realizowane przez Powiat
c) prośba dyrektora CDN w Sanoku o przyznanie środków finansowych na zatrudnienie
pracownika obsługi w wymiarze ½ etatu
d) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o wyrażenie zgody na podniesienie stawki
żywieniowej
e) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o wyrażenie zgody na utrzymanie stanowiska
wicedyrektora szkoły
f) prośba dyrektora PPP w Sanoku o wyrażenie opinii w sprawie przeniesienia pracownika
z SOSW w Sanoku do PPP w Sanoku
g) omówienie tematu dotyczącego funkcjonowania MDK w Sanoku

2.
3.

4.

5.
6.

h) rozpatrzenie pisma Koła Gospodyń Wiejskich w Pakoszówce odnośnie wsparcia
finansowego
Podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont dachu
budynku „B” w budynku przy ul. Rynek 1 w Sanoku
Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) wyjaśnienie dotyczące inwestycji „Przebudowa budynku ZS Nr 2 w Sanoku”
b) prośba o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na roboty nie ujęte w zakresie zamówienia
podstawowego – „Modernizacja energetyczna budynku ZS Nr 4 w Sanoku”
Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) zapoznanie się z kosztorysem przebudowy drogi powiatowej Grabówka – Falejówka oraz
Sanok – Liszna ul. Chrobrego w Sanoku.
b) rozpatrzenie pisma właścicieli i dzierżawców terenu dawnej Fabryki Domów
dotyczącego przejęcia drogi dojazdowej
Sprawy budżetowe:
a) prośba Stowarzyszenia Świetlik w Sanoku o dofinansowanie do zakupu samochodu
Wolne wnioski i zapytania.
Dodatkowo Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić

następujące sprawy:
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2017 rok. (7.000zł – MBP)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok ( 7.000 zł)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (50.000 zł)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok ( 3.000 zł)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zaopiniowania propozycji przebiegu dróg wojewódzkich
na terenie Powiatu Sanockiego
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Naparły dyrektora PZD
w Sanoku do zawarcia umowy dotyczącej korzystania z dróg powiatowych
- prośba Fundacji Sanockiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Avanti o wsparcie finansowe
- prośba pana Jerzego Zuby o podjęcie przez Powiat Sanocki roli organizatora przewozów
kolejowych.
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi sprawami został przyjęty jednogłośnie.
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Ad.1. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Pani Skarbnik poinformowała Członków Zarządu jakie są możliwości finansowe
udzielenia wsparcia na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Patriotyzm w muzyce
zaklęty” realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sanoku.
Następnie poproszono Pana Leszka Puchałę dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Sanoku o wyjaśnienie jaką rolę Powiat będzie pełnił w w/w projekcie. Pan dyrektor
poinformował, iż logo Powiatu będzie umieszczone na biletach, banerach itp. Ponadto Powiat
otrzyma płyty z nagraniem zespołu Soul. Po omówieniu tematu Członkowie Zarządu wyrazili
zgodę na udzielenie MBP w Sanoku wsparcia finansowego w kwocie 7.000 zł na
zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Patriotyzm w muzyce zaklęty”. W związku
z tym pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetu Powiatu Sanockiego na 2017 rok. Projekt uchwały zabezpiecza kwotę w wysokości
7.000 zł na powyższy cel. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie Pani Alicja Wosik zwracając się do Pana Leszka Puchały poinformowała, iż
do Sanoka trafiło dziedzictwo pana Jerzego Harasymowicza, a Miejska Biblioteka Publiczna
nie jest tym zainteresowana. Całość zbiorów Harasymowicza znajduje się w Domu Harcerza w
Sanoku.

Pan Dyrektor odpowiedział, że biblioteka, jako pierwsza, organizowała

„Harasimiady” ponadto zna pamiątki, jakie pozostawił poeta. Większą wartość mają rękopisy,
poza tym jest to księgozbiór Harasymowicza jako osoby prywatnej. Dyrektor MBP w Sanoku
podtrzymał stanowisko, że jednostka nie przejmie w/w księgozbioru.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie Powiatu Sanockiego środków
finansowych w wysokości 4.000 zł na dodatkowe zadania realizowane przez Powiat tj. udział
w obchodach Europejskiego Dnia Współpracy 2017 w MBL w Sanoku, oraz na konferencję
pt. „Wprowadzenie metody leczenia dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym metodą
profesora Kozyavkina” – kwota 3 000 zł. Zgodę wyrażono jednogłośnie.

Pani Alicja Wosik poinformowała, że w dniu 24 września 2017 roku z okazji Dnia
Współpracy Europejskiej 2017 w ramach Programu Polska – Białoruś - Ukraina zostanie
zorganizowany koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im.
Tadeusza Sygietyńskiego. Na tą uroczystość zostaną zaproszeni Marszałkowie Polski
Wschodniej. Zaprezentują się województwa mazowieckie, lubelskie i podkarpackie i być może
województwo podlaskie. Z uwagi na miejsce, w którym odbędzie się uroczystość do
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wystawienia swojego stoiska promocyjnego zaproszono Powiat Sanocki i Gminę Miasta
Sanoka. Pani Zofia Kijowska poinformowała, że w związku z w/w wydarzeniem m.in.
wznowiono wydanie folderów promujących Powiat Sanocki, zwróciła się do gmin z terenu
Powiatu Sanockiego o przekazanie materiałów promocyjnych. Cześć gmin przekazało już
swoje materiały promocyjne. Pan Starosta zwrócił się do Pani Kijowskiej, aby w porozumieniu
z Panią Alicją Wosik uzgodniła szczegóły organizacji stoiska promującego Powiat Sanocki.
Pani Naczelnik Zofia Kijowska przedstawiła prośbę dyrektora Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Sanoku o przyznanie środków finansowych na zatrudnienie pracownika obsługi
w wymiarze ½ etatu. Członkowie Zarządu postanowili temat przełożyć na kolejne posiedzenie
Zarządu. Poproszono, aby Pani Naczelnik wspólnie z panią dyrektor CDN w Sanoku
przeanalizowały i przedstawiły możliwe rozwiązania w powyższej sprawie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podniesienie stawki żywieniowej do kwoty 12 zł
w internacie

Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku, oraz na podwyższenie ceny obiadu

abonamentowego w Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku do kwoty 9,50 zł.
Pani Naczelnik przedstawiła prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku o wyrażenie zgody
na utrzymanie w szkole stanowiska wicedyrektora. Członkowie Zarządu po przedyskutowaniu
tematu wyrazili zgodę na utrzymanie w ZS Nr 2 w Sanoku stanowiska wicedyrektora
Pozytywnie odniesiono się do prośby dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
w Sanoku, wyrażając pozytywną opinię w sprawie przeniesienia pracownika - pedagoga ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sanoku do Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej w Sanoku.
Temat dotyczący funkcjonowania MDK w Sanoku, został przeniesiony na jedno
z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Zarządu ogłosił kilkuminutową przerwę.

Po przerwie podjęto decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 700 zł dla
Koła Gospodyń Wiejskich w Pakoszówce w związku z obchodami 95-lecia Koła Gospodyń.
Zgodę na udzielenie wsparcia finansowego wyrażono jednogłośnie.
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Pani Zofia Kijowska dodała, iż pisemnie poinformowała Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2
w Sanoku, iż do momentu przedstawienia i zatwierdzenia regulaminu korzystania ze strzelnicy
sportowej w szkole, nie możne ona zostać dopuszczona do użytkowania.

Ad.2. Podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont dachu
budynku „B” w budynku przy ul. Rynek 1 w Sanoku.
Pani Maryla Kopiec Sekretarz Powiatu poinformowała, iż Urząd Miasta w Sanoku
przedstawił koszt robót dot. remontu części przeciekającego dachu budynku „B” w budynku
przy ul. Rynek 1 położonym na działce nr 598/2 oraz na części działki nr 598/10 w Sanoku,
który wg. kosztorysu ofertowego kształtuje się na poziomie 14.348,31 zł brutto. Wykonanie
w/w prac planowane jest we wrześniu br. Po omówieniu tematu Członkowie Zarządu wyrazili
zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu środków w wysokości 1/3 z kwoty 14.348,31 zł,
na powyższy remont w ścisłe określonym zakresie.

Ad.4. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Pana Wojciech Naparła dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

zapoznał

Członków Zarządu z kosztorysem przebudowy drogi powiatowej Grabówka – Falejówka.
Koszt przebudowy drogi wynosi 358.000 zł jest to kwota potrzebna do przywrócenia
przejezdności po przejazdach przez samochody PGNiG. Zarząd Powiatu polecił, aby dyrektor
zapoznał inwestorów „Budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina wraz z infrastrukturą
niezbędna do jej obsługi” ze wstępnym kosztorysem inwestorskim celem określenia się czy
firma jest w stanie ponieść koszty naprawy drogi.
Następnie dyrektor przedstawił kosztorys przebudowy drogi powiatowej Sanok – Liszna
w m. Sanok ul. Chrobrego w Sanoku. Podjęto dyskusję w tym temacie.
Po omówieniu pisma od właścicieli, współwłaścicieli oraz dzierżawców terenu dawnej
Fabryki Domów zlokalizowanej przy ul. II Armii Wojska Polskiego w sprawie przejęcia na
własność drogi dojazdowej w obrębie działek ewidencyjnych nr 60/4, 60/5, Zarząd Powiatu
stwierdził, iż ul. II Armii Wojska Polskiego została przebudowana na całym odcinku, natomiast
pozostały odcinek nie ma charakteru drogi powiatowej. W związku z powyższym Powiat nie
widzi możliwości jej przejęcia. Przewodniczący Zarządu polecił dyrektorowi PZD w Sanoku
udzielenie odpowiedzi wnioskodawcą.
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Ad.3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych
Pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych wyjaśnił
potrzebę zabezpieczenia dodatkowej kwoty w wysokości 575.087 zł na zwiększenie wkładu
własnego w celu podpisania umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Zespołu
Szkół Nr 2 w Sanoku”.
Następnie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy na kwotę 36. 036, 69 zł
brutto, obejmującej roboty nieujęte w zakresie zamówienia podstawowego, a polecone do
wykonania przez inspektora nadzoru jako niezbędne do zrealizowania inwestycji w sposób
zapewniający trwałość wykonanych robót - „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu
Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21”.
Ad.5. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Stowarzyszenia Świetlik w Sanoku o udzielenie
dofinansowania do zakupu samochodu przewożącego uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Decyzja w powyższej sprawie zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu Zarządu
Powiatu.
Sprawy dodatkowe
Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
- Nr 157/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok.
Przeznacza się kwotę w wysokości 7.000 zł na promocję Powiatu. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Nr 158/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok.
Dokonuje się przesunięć w rozdziale transport i łączność o kwotę 50.000 zł na zakup ciągnika
przez PZD w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
- Nr 159/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu Sanockiego na 2017 rok.
W związku z uzyskaną dotacją z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie Powiatu
w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zwiększa się dochody i wydatki
Powiatu o kwotę 3.000 zł na realizację w/w zadań. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Nr 160/2017 w sprawie zaopiniowania propozycji przebiegu dróg wojewódzkich na terenie
Powiatu Sanockiego. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
- Nr 161/2017 w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Naparły dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Sanoku do zawarcia umowy dotyczącej korzystania z dróg powiatowych.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Omówiona została prośba Fundacji Sanockiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej AVANTI
o udzielenie wsparcia finansowego na uczestnictwo

w Międzynarodowych Konkursach

Orkiestr Dętych w Kostrzynie nad Odrą. Członkowie Zarządu poprosili o doprecyzowanie
kosztów uczestnictwa w tych konkursach oraz w jakiej formie i kwocie oczekiwane jest
wsparcie finansowe.
Pan Starosta przedstawił prośbę pana Jerzego Zuby o objecie przez Powiat Sanocki roli
organizatora przewozów kolejowych. Następnie przewodniczący Zarządu poprosił panią
Sekretarz o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Gminy Zarszyn, Besko, Miasta
Sanoka, Komańczy oraz Zagórza w powyższej sprawie.
Ad.6. Wolne wnioski i zapytania.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Joanna Jankowska
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny……………………………...
2. Wacław Krawczyk ………….............................
3. Andrzej Chrobak ………………………………
4. Krzysztof Strzyż ……………………………….
5. Alicja Wosik …………………………………..
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