Protokół Nr 125 /17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 24 kwietnia 2017 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

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) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
stanowiącego

własność

Powiatu

Sanockiego

w

drodze

przetargu

ustnego

nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej (lokal nr 2)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego
stanowiącego

własność Powiatu Sanockiego w drodze przetargu ustnego

nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej (lokal nr 5)
c) prośba Jednostki Strzeleckiej Nr 2210 o nieodpłatne udostępnienie lokalu na działalność
statutową Stowarzyszenia.
2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba Klubu Sportowego Ekoball o wyrażenie zgody na nieodpłatne udostępnienie
powiatowych sal gimnastycznych
3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) zapoznanie się z informacją odnośnie objęcia nadzorem animatorskim obiektów poza
godzinami obsługiwanymi przez animatorów „powiatowych”
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4.

Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok

5.

Sprawy z zakresu służby zdrowia i pomocy społecznej:
a) rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia Diabetyków o wsparcie finansowe na działalność
Stowarzyszenia.

6. Informacja dotycząca zwiększenia liczby uczestników CIS w Sanoku
7. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2017 rok (175.000 zł – odbudowa mostu w m. Dobra).
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2017 rok (1.000 zł - PCOJO)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2017 rok (150.000 zł – SPZOZ).
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
MDK w Sanoku.
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Muzeum Historycznego w Sanoku.
8. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do dzisiejszego posiedzenia wprowadzić
następujące sprawy:
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie przez SPZOZ w Sanoku
nieruchomości (prosektorium)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie przez SPZOZ w Sanoku
nieruchomości (punkt optyczny)
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok
(39.576 zł – PUP)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii
dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
- prośba Skarbnika Powiatu o wprowadzenie zmian w regulaminie organizacyjnym wprowadzenie stanowiska głównego księgowego
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Ad. 1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Obecna na posiedzeniu Zarządu Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, iż przygotowana została wycena
nieruchomości Powiatu Sanockiego zlokalizowanych przy ul. Kościuszki 16 w Sanoku.
Członkowie Zarządu zapoznali się z kwotami wyceny następnie ustalili cenę sprzedaży
nieruchomości. Wobec powyższego podjęto:
- Uchwałę Nr 81/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Powiatu Sanockiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
i ustalenia ceny wywoławczej. Przeznacza się do sprzedaży lokal mieszkalny nr 2 znajdujący
się na I piętrze w budynku przy ul. Kościuszki 16 w Sanoku. Cenę wywoławczą ustalono
w wysokości 150.000 zł. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 82/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego
własność Powiatu Sanockiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny
wywoławczej. Przeznacza się do sprzedaży lokal użytkowy nr 5 znajdujący się na I piętrze
w budynku przy ul. Kościuszki 16 w Sanoku. Cenę wywoławczą ustalono w wysokości 250.000
zł. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie pani Naczelnik poprosiła o wytypowanie osób do powołania zespołu
roboczego w sprawie realizacji projektu pod nazwą Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej. Dodała, że w umowie przekazanej przez Marszałka Województwa
Podkarpackiego wskazano, aby w skład takiego zespołu wchodzili: Członek Zarządu, Sekretarz
Powiatu, Skarbnik Powiatu, Geodeta Powiatowy, Kierownik PODGiK, osoba prowadząca
zamówienia publiczne, osoba zajmująca się pozyskiwaniem środków unijnych oraz informatyk.
Ustalono, aby na kolejne posiedzenie zarządu przygotować zakres wykonywanych prac, oraz
personalny skład zespołu. Powyższy skład przyjęto 4 głosami „za”, jeden Członek Zarządu
wstrzymała się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
W dalszej kolejności omówiono pismo Jednostki Strzeleckiej Nr 2210 w Sanoku
o nieodpłatne udostępnienie lokalu na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia.
Odnośnie nieodpłatnego udostępnienia lokalu zdania były podzielone. Zarząd polecił, aby
wystąpić do dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku, z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy
istnieje możliwość zabezpieczenia na terenie jednostki odrębnego pomieszczenia na
prowadzenie statutowej działalności Jednostki Strzeleckiej Nr 2210. Temat ten zostanie
ponownie omówiony, po uzyskaniu odpowiedzi od dyrektora szkoły.
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Ad. 2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Zarząd Powiatu przeszedł do omawiania sprawy dotyczącej udostępniania sal
gimnastycznych w szkołach powiatowych. Pan Starosta zapytał czy Klub Sportowy Ekoball
i inne kluby sportowe korzystają z sal gimnastycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach.
Pan Damian Biskup powiedział, że kluby w 70 % wykorzystują sale w szkołach podstawowych,
a ponadto wnioskują o udostepnienie sali sportowej w szkołach prowadzonych przez powiat.
Zdaniem Pana Damiana Biskupa należy ustalić zasady, co kluby w zamian za bezpłatne
udostępnienie sal sportowych powinny wykonać np. umieszczenie logo powiatu na strojach
sportowych, reklama na stronach internetowych klubów, na banerach itp. oraz, w których
placówkach oświatowych powiatu jest możliwość bezpłatnego udostępniania hal.
Pani Skarbnik dodała, że jeżeli chodzi o nieodpłatne transakcje użyczenia jest to traktowane
jako nieodpłatne świadczenie usług i oddanie rzeczy, nieruchomości do użytkowania na
podstawie umowy użyczenia, co do zasady nie podlega opodatkowaniu.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę (za aprobatą dyrektora szkoły) na nieodpłatne udostępnienie sal
gimnastycznych w ZS Nr 2, ZS Nr 3, ZS Nr 5 oraz w I LO w Sanoku. Jednocześnie polecono,
aby Wydział Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju na najbliższe posiedzenie Zarządu
(9.05.2017r.) przedstawił wypracowane wspólnie z dyrektorami szkół stanowisko odnośnie
sposobu promowania Powiatu przez kluby sportowe (np.: logo, informacje na stronach
internetowych), którym udostępniono sale sportowe, łącznie z ewentualnym projektem umowy
w tym zakresie.
Ad.3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Członkowie Zarządu zapoznali się z odpowiedzią na zapytanie dotyczące możliwości
udostępnienia/skorzystania z obiektu sportowego „Orlik” zlokalizowanego w Sanoku, przy
ul. Stróżowskiej 15 w ramach zajęć rekreacyjno - sportowych organizowanych dla lokalnych
społeczności

(w

godzinach

nie

obsługiwanych

przez

Animatorów

powiatowych).

Poinformowano, że wpłynęły trzy propozycje: od UKS Mechanik, Klubu Sportowego Ekoball
i Akademii Piłkarskiej Sanok. Jednakże żaden z powyższych podmiotów nie wyraził zgody na
objęcie nadzorem animatorskim obiektu w czasie, który mógłby zostać przeznaczony dla
wszystkich chętnych (poza godzinami obsługiwanymi przez „Animatorów powiatowych). Pan
Damian Biskup dodał, że głównym problemem jest to, że żaden klub nie chce brać
odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenia, które mogłyby wyniknąć podczas treningu na
„Orliku”. Po omówieniu tematu Zarząd Powiatu polecił, aby Wydział Inwestycji i Zamówień
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Publicznych ogłosił konkurs na obsługę w/w obiektu sportowego „Orlik” poza godzinami
pracy animatorów. Zgodę na powyższe wyrażono jednogłośnie.
Ad.4. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Zarząd Powiatu przeanalizował i jednogłośnie przyjął „Ocenę zasobów pomocy
społecznej za 2016 rok”, przygotowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej
w Sanoku.
Ad.5. Sprawy z zakresu służby zdrowia i pomocy społecznej.
Członkowie Zarządu zapoznali się z prośbą Stowarzyszenia Diabetyków o udzielenie
wsparcia finansowego na działalność Stowarzyszenia, do tematu powrócą na jednym
z kolejnych posiedzeń Zarządu.
Ad. 6. Informacja dotycząca zwiększenia liczby uczestników CIS w Sanoku.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przygotowaną przez Centrum Integracji
Społecznej o cyklicznym zwiększaniu liczby uczestników Centrum do 55 osób. Zmiana
związana jest z włączeniem warsztatu budowlanego do projektu realizowanego przez Centrum.
Pani Skarbnik odnosząc się do w/w informacji dodała, że rozmawiała w tej sprawie
z kierownikiem CIS w Sanoku. Kierownik powiedział, że w związku ze zmianą zapisów
w projekcie, udało się wynegocjować w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i realizować jeszcze
takie warsztaty jak warsztat budowlano – remontowy – kierownik tylko informuje. Pani
Skarbnik dodała, że do budżetu wprowadzano kalkulację, udzielając dotacji podmiotowej na
24 osoby i tego nie zmienia.
Ad.7. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 83/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017
rok. W związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Sanok wprowadza się kwotę
w wysokości 175.000 zł z przeznaczeniem na odbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej
Sanok – Dobra w m. Dobra. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 84 /2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017
rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym PCOJO PS w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem
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na świadczenie na rzecz osób fizycznych. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 85/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017
rok. W związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Zagórz przeznacza się kwotę
w wysokości 150.000 zł

jest to dotacja dla SPZOZ w Sanoku z przeznaczeniem na

dofinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitala oraz na
dofinansowanie prac związanych z adaptacją Oddziału Położniczego na Oddział Chirurgii
Urazowo – Ortopedycznej Szpitala w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 86/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku za rok 2016. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 87 /2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum
Historycznego w Sanoku za rok 2016. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Sprawy dodatkowe.
Ponadto Zarząd Powiatu podjął:
- Uchwała Nr 88/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ w Sanoku
nieruchomości. Wyrażono zgodę na wynajem przez SPZOZ w Sanoku sali sekcyjnej
prosektorium w budynku przy szpitalu w Sanoku ul. 800 – lecia. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 89/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ w Sanoku
nieruchomości. Wyrażono zgodę na wynajem przez SPZOZ w Sanoku pomieszczenia
w budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego 10 w Sanoku. Uchwałę podjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 90/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017
rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku poprzez
przesunięcie kwoty w wysokości 39.567 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 91/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenie ich przebiegu. Pozytywnie zaopiniowano propozycje zaliczenia do
kategorii dróg gminnych, wybranych dróg na terenie Gminy Besko. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
6

- Uchwała Nr 92/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2228R Poraż – Zagórz w km od 3+020 do 3+401”. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 93/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku Zespołu
Szkół Nr 4 w Sanoku”. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Następnie pani Skarbnik odczytała pismo z jakim zwróciła się do Pana Starosty
o utworzenie stanowiska głównego księgowego Starostwa Powiatowego w Sanoku i udzielenia
mu upoważnienia.
Przewodniczący Zarządu zwracając się do Członków Zarządu zapytał, czy widzą potrzebę
utworzenia w regulaminie organizacyjnym takiego zapisu, a w przyszłości powołania głównego
księgowego. Pani Skarbnik dodała że nie powracamy do poprzedniego systemu nie będzie
naczelnika wydziału tylko główny księgowy Starostwa Powiatowego. Pani Alicja Wosik
zapytała, czy będzie to w ramach obecnych etatów. Pani Skarbnik potwierdziła, że będzie to
w ramach obecnych etatów. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przygotowanie zmian
do regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sanoku poprzez wpisanie
stanowiska głównego księgowego. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Pani Sekretarz nadmieniła, iż Naczelnicy poszczególnych wydziałów Starostwa również
zgłaszali potrzeby wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa
Powiatowego w Sanoku, wobec powyższego wszystkie zmiany zostaną zawarte w jednej
uchwale.
Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania.
Pan Wicestarosta poinformował, że w dniach 4, 5, 6 maja br. do Starostwa przyjedzie
delegacja z Ukrainy.
Pan Damian Biskup złożył wniosek, aby odpowiednie służby Starostwa sprawdziły
możliwość remontu ul. Konopnickiej w Sanoku – uzupełnienie brakującego chodnika w stronę
cmentarza. Pan Starosta odpowiedział, że obecnie nie ma możliwości remontu w/w ulicy,
ewentualnie, gdy pojawi się możliwość pozyskania środków zewnętrznych wówczas zostanie
podjęta decyzja w tym temacie.
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Na koniec Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie podwyżek płac zasadniczych
pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych, od miesiąca
kwietnia br. w ramach przyznanych na ten cel środków.

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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