Protokół Nr 141/17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 28 sierpnia 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Andrzej Chrobak

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu

•

Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu

•

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

•

Irena Sawa – Samodzielne stanowisko do spraw kadr

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 inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba o zabezpieczenie kwoty w wysokości 575.087 zł na zwiększenie wkładu własnego
do inwestycji „Przebudowa budynku ZS Nr 2 w Sanoku”- zaopiniowanie projektu
uchwały Rady Powiatu ( kwota: 575.087 zł)
b) prośba o wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego kwoty 350.000 zł na zadanie
„Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Sanok – Dobra” - zaopiniowanie projektu
uchwały Rady Powiatu (kwota: 350.000 zł)
2. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2017 rok (1.557 zł - ŚDS w Zagórzu)
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2017 rok (28.880 zł -PZD w Sanoku)
c) podjęcie uchwały Zarządu w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Sanockiego za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej.

d) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym SPZOZ w Sanoku za m-c lipiec 2017r.
3. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) podjęcie decyzji w sprawie zawarcia umowy w zakresie zezwolenia na masowy transport
materiałów przez firmę Max Bogl Sp. z o.o. w związku z budową obwodnicy m. Sanoka
4. Sprawy z zakresu oświaty:
a) prośba dyrektora PPP w Sanoku o wyrażenie opinii w sprawie przeniesienia pracownika
z SOSW w Sanoku do PPP w Sanoku
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sanockiego
c) przyjęcie planu pracy CDN w Sanoku na rok szkolny 2017/2018
5. Wolne wnioski i zapytania.

Dodatkowo Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące sprawy:
- podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (94.110 zł – DPS)
- podjęcie uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia Pana Mariana Lorenca Kierownika CIS
w Sanoku do składania oświadczeń woli
- podjęcie uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia Pana Mariana Lorenca Kierownika CIS
w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu Sanockiego
w zakresie realizacji projektu w ramach RPO, Oś Priorytetowa VIII, Integracja społeczna
DZIAŁANIE 8.1, Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, Konkurs nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-004/15
- podjęcie uchwały Zarządu w sprawie rozwiązania stosunku pracy na zasadzie porozumienia
stron z Panią Anną Chytła zatrudnioną na stanowisku dyrektora Domu Dziecka w Sanoku
- prośba dyrektora MBP o wsparcie finansowe wkładu własnego do projektu „Patriotyzm
w muzyce zaklęty”
- prośba prezesa OSP Odrzechowa o zwolnienie wybranych członków OSP z opłaty za wydanie
lub przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi sprawami został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 1. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Członkowie Zarządu omówili temat dotyczący projektu pn. „Modernizacja szkolnictwa
zawodowego Powiatu Sanockiego”. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
poinformował, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania na zadanie „ Przebudowa
budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku” złożono 3 oferty. Najkorzystniejsza oferta wpłynęła
na kwotę 811.490,03 zł brutto. Jednakże mając na uwadze zapisy umowy o dofinansowanie
projektu, konieczna jest realizacja pełnego zakresu rzeczowego projektu . Brak jest możliwości
wydłużenia terminu realizacji projektu, w przypadku jego niezrealizowania w pełnym zakresie
możliwa jest utrata części, bądź całości dofinansowania. W związku z tym zasadne jest
zwiększenie wkładu własnego do inwestycji, jak również zwiększenie zabezpieczenia
w budżecie o kwotę 575.087 zł w celu podpisania umowy na realizację zadania. Po omówieniu
tematu Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie w/w środków.
Wobec powyższego pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok, w którym proponuje się
zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 575.087 zł na realizację zadania
„Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku”. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu w związku z realizacją, wspólnie z Nadleśnictwem Brzozów, zadania
„Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Sanok – Dobra” proponuje wprowadzenie do
budżetu Powiatu Sanockiego kwoty w wysokości 350.000 zł przyznanej przez PGLLP.
Wobec powyższego pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok, w którym proponuje
się zabezpieczenie kwoty w wysokości 350.000 zł na realizację zadania pn.: „Odbudowa mostu
w ciągu drogi powiatowej Sanok – Dobra”. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu,
1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Ad.2. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. W projekcie uchwały proponuje się
zwiększenie kwoty w wysokości 1.557 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zagórzu jest to zwrot odszkodowania za szkody. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. W związku ze zwrotem dochodów
wypracowanych przez PZD w Sanoku zabezpiecza się kwotę w wysokości 28.880 zł na zakup
ciągnika. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Następnie pani Skarbnik przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Sanockiego za pierwsze półrocze 2017 roku. W trakcie I półrocza 2017r. dokonano szeregu
zmian polegających na zwiększeniach i zmniejszeniach planu dochodów i wydatków zgodnie
z zawiadomieniami Wojewody Podkarpackiego, podpisanymi umowami i zawartymi
porozumieniami.
Po omówieniu szczegółów Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 152/2017 w sprawie
informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za I półrocze 2017 roku oraz
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za miesiąc lipiec 2017r.

Ad. 3. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z pisemnym wystąpieniem Konsorcjum Firmy Max
Bogl Polska SP. z o.o. Max Bolg Stiftung & Co.KG, jako wykonawcy inwestycji pn.
„Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator –
Medyka długość ok. 7 km” w sprawie korzystania z dróg powiatowych: ul. Okulickiego,
Konopnickiej i Stróżowskiej, wyraził zgodę na zawarcie umowy w zakresie zezwolenia na
masowy transport materiałów przez firmę Max Bogl Sp. z o.o.
Równocześnie zobowiązano Pana Wojciecha Naparłę dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku do uzgodnienia treści umowy z radcą prawnym oraz do zwrócenia szczególnej uwagi
na zinwentaryzowanie stanu w/w dróg, przygotowanie dokumentacji fotograficznej (stan
faktyczny) przed ich udostępnieniem firmie.
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Ad. 4. Sprawy z zakresu oświaty.
Członkowie Zarządu zapoznali się prośbą dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

w Sanoku o wyrażenie opinii w sprawie przeniesienia pracownika ze

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sanoku do Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej w Sanoku. Zarząd Powiatu polecił, aby pani naczelnik Wydziału Oświaty,
Promocji, Kultury i Rozwoju wspólnie z dyrektorami obu jednostek uzgodniła możliwość
przeniesienia nauczyciela.

Następnie Pani Zofia Kijowska Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury
i Rozwoju wyjaśniła zmiany jakie zostały wprowadzone do projektu uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie dostosowania sieci szkół.
Członkowie Zarządu wyrazili pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu
Sanockiego

w

sprawie

zmiany

uchwały

w

sprawie

dostosowania

sieci

szkół

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą –
Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie
Powiatu Sanockiego. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli plan pracy Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Sanoku na okres od 1. 09.2017r. do 31.08.2018r.

Sprawy dodatkowe.
Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Nr 153/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok.
W związku z decyzją wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
o kwotę 2.000 zł jest to dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej w Zagórzu, oraz o kwotę
94.110 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej, w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej

na

rok

2017”

dla

Powiatowego

Centrum

Pomocy

Rodzinnej

w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
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- Nr 154/2017 w sprawie upoważnienia Pana Mariana Lorenca Kierownika Centrum Integracji
Społecznej w Sanoku do składania oświadczeń woli. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

- Nr 155/2017 w sprawie upoważnienia Pana Mariana Lorenca Kierownika Centrum Integracji
Społecznej w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu
Sanockiego w zakresie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
Oś Priorytetowa VIII, Integracja społeczna

DZIAŁANIE 8.1, Aktywna integracja osób

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Konkurs nr RPPK.08.01.00-IP.01-18004/15. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

- Uchwała Nr 156/2017 w sprawie rozwiązania z dniem 29. 11. 2017r. stosunku pracy na
zasadzie porozumienia stron z Panią Anną Chytłą zatrudnioną na stanowisku dyrektora Domu
Dziecka w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Powyższą uchwałę omówiła pani Irena Sawa.

Ponadto Członkowie Zarządu podjęli dyskusję w temacie udzielenia wsparcia
finansowego na pokrycie kosztów wkładu własnego do projektu „Patriotyzm w muzyce
zaklęty”. Ustalono, że na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu zostanie zaproszony dyrektor
MBP w Sanoku celem przedstawienia szczegółów projektu.

Zarząd

Powiatu

pozytywnie

rozpatrzył

prośbę

Ochotniczej

Straży Pożarnej

w Odrzechowej wyrażając zgodę na zwolnienie 5 członków OSP Odrzechowa z opłaty za
wydanie lub przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
Zgodę wyrażono jednogłośnie.
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Ad.5. Wolne wnioski i zapytania.
Pan Krzysztof Strzyż złożył wniosek o wystąpienie z ponagleniem do Gminy Tyrawa
Wołoska o niezwłoczny odbiór drewna – topoli przekazanego przez Powiat Sanocki,
znajdującego się w m. Wysoczany.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak - Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny……………………………...
2. Wacław Krawczyk ………….............................
3. Andrzej Chrobak ………………………………
4. Krzysztof Strzyż ……………………………….
5. Alicja Wosik …………………………………..
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