Protokół Nr 157/17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 11 grudnia 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Andrzej Chrobak

•

Alicja Wosik

•

Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu

•

Marian Lorenc – Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

•

Bożena Pietruszka – Pełnomocnik ds. Zdrowia i Polityki Społecznej

•

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 służby zdrowia i pomocy społecznej:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości (stacja mycia i dezynfekcji)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości (pomieszczenie Izby Przyjęć)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości (pomieszczenia byłego oddz. gin.- poł.)
d) podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia CIS w Sanoku do konkursu „8.1 Aktywna
integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym…”
2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora SOSW w Sanoku o wyrażenie zgody na podwyższenie
dziennej stawki żywnościowej
b) rozpatrzenie prośby dyrektora SOSW w Sanoku o wyrażenie zgody na zatrudnienie
pomocy pedagogicznej
c) rozpatrzenie prośby dyrektorów szkół Powiatu Sanockiego o podwyższenie dodatków
funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
d) rozpatrzenie prośby dyrektorów szkół Powiatu Sanockiego w sprawie zatrudnienia
inspektora danych osobowych

e) zapoznanie się z regulaminem sportowej strzelnicy pneumatycznej w ZS Nr 2 w Sanoku,
oraz rozpatrzenie prośby dyrektora o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie magazynu broni
3. Wolne wnioski i zapytania.
Dodatkowo Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące sprawy:
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na przekazanie
prawa trwałego zarządu między Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna w Sanoku,
a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
- prośba dyrektora PCPR w Sanoku o zwolnienie w całości jednostki z ponoszenia opłat
wynikających z trwałego zarządu.
- podjęcie uchwały w sprawie likwidacji mienia ruchomego w Starostwie Powiatowym
w Sanoku
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2017 rok (985zł - DD)
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2017 rok (29.440 zł - PZD)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (1.600 zł - KPPSP w Sanoku)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały Nr 237/2017 Zarządu Powiatu
Sanockiego z dnia 05 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2017 rok.
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (30.000 zł - ILO w Sanoku)
- 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
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi punktami został przyjęty jednogłośnie.
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W pierwszej części posiedzenia Zarząd Powiatu, w związku z przejściem na emeryturę,
podziękował pani Annie Chytła dyrektorowi Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku oraz
panu Stanisławowi Kwolkowi dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Sanoku za wieloletnią współpracę i życzył pomyślności na zasłużonej emeryturze.

Ad. 1. Sprawy z zakresu służby zdrowia i pomocy społecznej.
Zarząd Powiatu wspólnie z panią Bożeną Pietruszką Pełnomocnikiem do spraw Zdrowia
i Polityki Społecznej oraz z panem Marianem Lorencem kierownikiem Centrum Integracji
Społecznej w Sanoku powrócili do tematu z poprzedniego posiedzenia Zarządu dotyczącego
udziału jednostki w konkursie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym. Pan Starosta zwracając się do pana Mariana Lorenca zapytał, czy
widzi możliwość realizacji projektu, oraz kto w jednostce mógłby się zajmować realizacją
projektu. Pan Lorenc odpowiedział, że nie rozmawiał o konkursie z poprzednim kierownikiem,
pracownicy też nie są zorientowani w temacie, ponieważ takimi sprawami zajmował się pan
Marcinkowski. Pani Bożena Pietruszka poinformowała, że kwota dofinansowania wynosi
3.000.0000 zł pomocą byłoby objętych 50 osób, skierowanych przez ośrodki pomocy
społecznej. Okres uczestnictwa dla danej osoby wynosiłby 6 miesięcy z możliwością
przedłużenia. Istniałaby możliwość utworzenia 3 warsztatów tj. cateringowy, techniczny oraz
warsztat szwalniczy. Pani Alicja Wosik zapytała skąd pochodzi dofinansowanie. Pan Lorenc
dodał, że do 31 lipca 2018r. realizowany jest projekt „CIS Nowe Perspektywy”
i prawdopodobnie dofinansowanie będzie pochodzić z tego samego źródła. Pan Starosta polecił,
aby na kolejne posiedzenie przygotować informację zawierającą szczegóły konkursu między
innymi jaki był okres realizacji projektu, czy jest trwałość projektu itp.
Pan Marian Lorenc poinformował, że brakuje środków na wynagrodzenia.
Pan Starosta polecił, aby kierownik CIS przeprowadził rozmowę, nawiązał współpracę
z dyrektorem RCRE w Sanoku odnośnie wynajmu pomieszczeń w siedzibie RCRE w Sanoku.

Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały.
- Uchwała Nr 250/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ w Sanoku
nieruchomości (stacja mycia i dezynfekcji). Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwała Nr 251/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ w Sanoku
nieruchomości (pomieszczenia Izby Przyjęć Szpitala). Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 252/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ w Sanoku
nieruchomości (320m2 powierzchni pomieszczeń byłego oddziału ginekologiczno położniczego). Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że na kolejne posiedzenie Zarządu zaproszono
dyrektora SPZOZ w Sanoku.
Pani Alicja Wosik poprosiła o informację, ile umów cywilnoprawnych miał pan adwokat
w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku i na jaką wysokość.

Ad. 2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Zarząd Powiatu na prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
w Sanoku wyraził zgodę na podwyższenie dziennej stawki żywnościowej z 7,50 zł na 8,50 zł,
od 1 stycznia 2018 rok. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Pani Zofia Kijowska przedstawiła prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Sanoku o wyrażenie zgody na zatrudnienie pomocy pedagogicznej
w klasie III Gimnazjum. Poinformowała, że klasa liczy 8 uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. W tej klasie jeden nauczyciel nie jest
w stanie samodzielnie realizować zadań dydaktycznych, rewalidacyjnych, opiekuńczych,
a przede wszystkim nie jest w stanie zapewnić uczniom bezpieczeństwa. Po omówieniu tematu
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę

na zatrudnienie w SOSW w Sanoku pomocy

pedagogicznej.
Zaproponowano, aby na kolejne posiedzenie poprosić dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego.

Rozpatrując prośbę dyrektorów szkół Powiatu Sanockiego o podwyższenie dodatków
funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze Przewodniczący
Zarządu zapytał, czy w ustawie zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.
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Wzmianka o podwyżkach była, ale jeszcze nie jest to zagwarantowane. Pan Starosta
zaproponował, aby ten temat przełożyć na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu.

Omówiono wniosek dyrektorów szkół Powiatu Sanockiego w sprawie zatrudnienia
inspektora danych osobowych do obsługi wszystkich szkół i placówek oświatowych.
Członkowie Zarządu przychylili się do propozycji pani Naczelnik, aby przedmiotową sprawę
skonsultować z radcą prawnym.
Członkowie Zarządu przeszli do punktu: zapoznanie się z regulaminem sportowej
strzelnicy pneumatycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku, oraz rozpatrzenie prośby dyrektora
o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie magazynu broni.
Pan Starosta zapytał, panią Naczelnik, czy strzelnica dopuszczona jest do użytku. Pani
Kijowska poinformowała, że opracowano regulamin, który jest najważniejszym elementem,
pozostałe dokumenty dotyczące używania broni pani dyrektor przedstawiła poprzednio. Zarząd
Powiatu

zapoznał

się

z

decyzją

wydaną

przez

Burmistrza

Miasta

Sanoka

o zatwierdzeniu regulaminu sportowej strzelnicy pneumatycznej w Zespole Szkół Nr 2
w Sanoku wraz z załączonym regulaminem, oraz wyraził zgodę na zatrudnienie osoby, która
ma odpowiednie uprawnienia do prowadzenia strzelnicy sportowej i magazynu broni
w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Pan Wicestarosta dodał, aby zapytać panią dyrektor, czy
posiada komplet dokumentacji zezwalającej na prowadzenie strzelnicy. W związku
z powyższym polecono, aby na kolejne posiedzenie zaprosić panią Jowitę Nazarkiewicz
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku celem omówienia przedmiotowej sprawy.

Sprawy dodatkowe
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 253/2017 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie
wniosku na przekazanie prawa trwałego zarządu między Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną w Sanoku, a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu negatywnie rozpatrzyli prośbę dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sanoku o zwolnienie w całości jednostki z ponoszenia opłat wynikających
z trwałego zarządu. Plan PCPR w Sanoku zostanie zwiększony o środki potrzebne na opłatę
wynikającą z trwałego zarządu.
5

Podjęto Uchwałę Nr 254/2017 w sprawie likwidacji mienia ruchomego w Starostwie
Powiatowym w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. W projekcie proponuje się zabezpieczenie
środków finansowych w wysokości 985zł na dokonanie zwrotu darowizny dla Domu Dziecka
im. Św. Józefa w Sanoku, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych
zadań jednostki. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. Projekt zakłada zabezpieczenie środków
finansowych na dokonanie zwrotu wypracowanych dochodów przez Powiatowy Zarząd Dróg
w Sanoku w wysokości 29.440 zł. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W dalszej kolejności podjęto następujące uchwały:
- Uchwała Nr 255/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017
rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 1.600 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Sanoku na zakup samobieżnego ciągnika z ładowaczem czołowym. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 256/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 237/2017 Zarządu Powiatu Sanockiego
z dnia 05 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017
rok. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 257/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017
rok. Zmniejsza się wydatki RCRE w Sanoku o 30.000 zł, a zwiększa się wydatki I Liceum
Ogólnokształcącego w Sanoku o 30.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
- Uchwałę Nr 258/2017 w sprawie upoważnienia Pana Mariana Lorenca kierownika Centrum
Integracji Społecznej w Sanoku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem
zadań Powiatu Sanockiego w zakresie bieżącej działalności CIS w Sanoku. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwałę Nr 259/2017 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 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. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3. Wolne wnioski i zapytania.
Pani Sekretarz przekazała informację dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sanoku, że w dniach 13-15 grudnia 2017r. jednostka dokona przeniesienia siedziby
z ul. Jezierskiego 21 na ul. Szopena 5 w Sanoku.
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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