Protokół Nr 119/17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 10 marca 2017 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Alicja Wosik

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

•

Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu

•

Artur Kukla - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej

•

Michał Cyran - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Roman Konieczny Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sanockiego, następnie przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia.
1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) prośba Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Daszyńskiego 15 w Sanoku o usunięcie lub
ogłowienie drzewa rosnącego na działce nr 1108 w Sanoku
b) prośba firmy „Agenda” 2000 o umorzenie częściowej zapłaty kwoty wynagrodzenia za
bezumowne korzystanie z miejsca pod reklamę na działce nr 1107 przy ul. Jagiellońskiej
w Sanoku
c) omówienie pisma dotyczącego wejścia w teren działki nr 725/27 w Sanoku obręb Posada
z budową przyłącza gazowego od projektowanego budynku mieszkalnego
d) rozpatrzenie prośby właściciela Baru u Stasi” o uporządkowanie spraw związanych
z dojazdem do budynków powiatowych oraz lokalu gastronomicznego
2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji , kultury i rozwoju:
a) prośba dyrektora SOSW w Sanoku o podwyższenie pracownikowi jednostki
wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę
b) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o wyrażenie zgody na utworzenie w ZS Nr 2
w Sanoku klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego o profilu sportowym
c) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o przyznanie dodatkowych godzin w internacie ZS
Nr 2
d) prośba dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku o przyznanie dodatkowych godzin dla opiekunów
w internacie szkoły

3.
4.

5.

6.
7.

8.

e) prośba dyrektora ZS Nr 1 w Sanoku o przyznanie zadań naboru na rok szkolny 2017/2018
f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań
publicznych z zakresu kultury, sportu, turystyki oraz oświaty zleconych przez Powiat
organizacjom pozarządowym w 2017 rok
g) prośba Związku Rodu Kątskich o udzielenie pomocy finansowej przy organizacji sesji
poświęconej twórczości Stefana Kątskiego
Wniosek radnego o poinformowanie radnych o ustalonym naborze do szkół na
2017/2018
Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie powierzenia Gminie Miasta Sanoka
zadania zarzadzania publicznymi drogami powiatowymi
Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba o rozważenie możliwości zatrudnienia animatorów oraz zabezpieczenie środków
na wynagrodzenia
Podjęcie uchwały zarządu w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego CIS
w Sanoku
Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego za 2017 rok (80.256 zł – PUP)
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego za 2017 rok (subwencja oświatowa)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany Uchwały Nr 46/2017 Zarządu Powiatu
Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie likwidacji mienia ruchomego Starostwa
Powiatowego w Sanoku
Wolne wnioski i zapytania.
Ponadto Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował, aby do porządku posiedzenia

Zarządu Powiatu wprowadzić następujące sprawy:
- prośba o wprowadzenie do budżetu Powiatu zadania pn. Wykonanie właściwych prac
w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska położonego w Sanoku przy ul. Szopena” zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu
- prośba o zabezpieczenie w budżecie środków na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej
do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Konarskiego 24 - zaopiniowanie projektu uchwały
Rady Powiatu
- rozpatrzenie wniosku o usunięcie 2 drzew rosnących na działce nr 1107 położonej w Sanoku
- omówienie tematu dotyczącego uczestnictwa Powiatu Sanockiego w PSIP
- omówienie tematu dotyczącego utworzenia BPR i współpracy z sąsiednimi powiatami.

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia i

wyrazili zgodę na

wprowadzenie dodatkowych spraw pod obrady Zarządu Powiatu.
2

Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. Daszyńskiego 15 w Sanoku wyrażając zgodę na ogłowienie drzewa liściastego (jesionu)
rosnącego na działce nr 1108 w Sanoku. Jednocześnie zlecono, aby Wydziała Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami sprawdził, czy drzewo to nie podlega ochronie.
Dodatkowo Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na usunięcie dwóch topoli rosnących na
działce nr 1107 położonej w Sanoku obręb Śródmieście przy granicy z działkami nr 1098
i 1099/2 w Sanoku.
Przewodniczący Zarządu poddał pod dyskusje prośbę „firmy „Agenda 2000”
o umorzenie częściowej zapłaty kwoty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z miejsca
pod reklamę na działce nr1107 położonej w Sanoku obręb Śródmieście przy ul. Jagiellońskiej.
Po omówieniu tematu przeprowadzono głosowanie. Za nie umarzaniem zapłaty głosowało 3
Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Za umorzeniem części
zapłaty głosował 1 Członek Zarządu.
Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do prośby państwa …….. wyrażając zgodę na
wejście w teren działki nr 725/27 położonej w Sanoku obręb Posada z budową przyłącza
gazowego do projektowanego budynku mieszkalnego na działce

stanowiącej własność

wnioskodawców.
Następnie Członkowie Zarządu wspólnie z panią Sekretarz omówili prośbę właścicielki
lokalu gastronomicznego „Bar u Stasi” o uporządkowanie spraw związanych z dojazdem do
budynku będącego własnością Powiatu Sanockiego oraz baru.

Podjęcie decyzji

w przedmiotowej sprawie zostało przełożone do czasu wyjaśnienia szczegółów oraz
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie.
Przewodniczący Zarządu powrócił do tematu dotyczącego udziału Powiatu Sanockiego
w projekcie pn.: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”.

Po przedyskutowaniu

sprawy Członkowie Zarządu podjęli decyzję o powrotnym udziale Powiatu Sanockiego
w projekcie pn. „ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa
II cyfrowe Podkarpacie, działanie 2.1 podniesienie efektywności i dostępności e – usług,
w charakterze partnera z wkładem finansowym i rzeczowym. Przewodniczący Zarządu
poinformował, że wkład własny Powiatu Sanockiego do projektu wynosi 748.815, 83 zł
(zgodnie

z

Aneksem

z

dn.

10.08.2016r.

do

umowy

z

dn.

01.

03.2016r.

W związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej i przyznanie Powiatowi Sanockiemu kwoty
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511.535,33 zł na pokrycie części wkładu własnego daje szanse na udział w realizacji tego
zadania. Jednakże z uwagi na brak środków finansowych Powiat jest w stanie zabezpieczyć
tylko kwotę w wysokości 87.280, 49 zł. Wobec powyższego zaproponowano, aby zwrócić się
do Marszałka Województwa Podkarpackiego o przyznanie brakującej kwoty w wysokości
150.000 zł. Zwracając się do Pana Artura Kukli polecono, aby przygotował pismo
w przedmiotowej sprawie. Powyższą decyzję przyjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad. 2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Przewodniczący

Zarządu

przedstawił

prośbę

dyrektora

SOSW

w

Sanoku

o podwyższenie wynagrodzenia pracownikowi jednostki. Pani Skarbnik poinformowała, że
zostanie przygotowane pismo do dyrektorów wszystkich jednostek o dokonanie i przedłożenie
kalkulacji wynagrodzenia pracowników o wskaźnik 1,9% i 3,9%.
Przeprowadzono dyskusję w temacie dotyczącym (prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku)
utworzenia w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego
o profilu sportowym, jako kolejnego (czwartego) oddziału w ramach naboru do klas pierwszych
w roku szkolnym 2017/2018. Rozpatrzenie w/w prośby oraz podjęcie decyzji przełożono na
kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.
Prośby:
- dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o przyznanie dodatkowych godzin w internacie ZS Nr 2
- dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku o przyznanie dodatkowych godzin dla opiekunów w internacie
szkoły
- dyrektora ZS Nr 1 w Sanoku o przyznanie zadań naboru na rok szkolny 2017/2018,
oraz podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań
publicznych z zakresu kultury, sportu, turystyki oraz oświaty zleconych przez Powiat
organizacjom pozarządowym w 2017 rok - przełożono do rozpatrzenia na kolejne posiedzenie
Zarządu Powiatu.
Zarząd Powiatu rozpatrzył prośbę Związku Rodu Kątskich o wsparcie finansowe przy
realizacji projektu uhonorowania pamięci - Sanoczanina – Stefana Antoniego Kątskiego
artysty, malarza, tworzącego w XX wieku. Z uwagi na trudną sytuację finansową Powiatu
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udzielenie wsparcia finansowego jest niemożliwe, jednakże zaproponowano udzielenie
pomocy niefinansowej w organizacji uroczystości przez Muzeum Historyczne w Sanoku.
Ad. 3. Z uwagi na trwające prace nad ustaleniem naboru wniosek Radnego pana Kazimierza
Wolańskiego o poinformowanie Radnych o ustalonym naborze do szkół na 2017/2018
przełożono na jedno z kolejnych posiedzeń zarządu. Odpowiedz na wniosek zostanie udzielona
po ustaleniu naboru do szkół na rok szkolny 2017/2018.

Ad. 4. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
powierzenia Gminie Miasta Sanoka zadania zarzadzania publicznymi drogami powiatowymi.
Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

Ad. 6. Członkowie Zarządu uchwalili zaległy od roku 2012 regulamin organizacyjny Centrum
Integracji Społecznej w Sanoku, którego brak zgłaszany był przez

Regionalna Izbę

Obrachunkową w 2014r.
Podjęto Uchwałę Nr 52/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Centrum
Integracji Społecznej w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad. 5. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych przedstawił
prośbę o rozważenie możliwości zatrudnienia animatorów oraz zabezpieczenie środków na ich
wynagrodzenia. Poinformował, że w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków na
dofinansowanie wynagrodzenia Animatorów Sportu na boiskach Orlik, dofinansowanie
otrzymał Orlik przy I LO w Sanoku, natomiast Orlik przy ZS Nr 2 w Sanoku nie uzyskał
dofinansowania. Po dokonaniu oceny, do programu zakwalifikowanych zostało 1462 Orliki,
co stanowi 69% wszystkich aplikujących. Wobec tego animatorzy sportu na boisku przy ZS Nr
2 w Sanoku będą pracować w łącznej liczbie 69 godzin w miesiącu. Wiąże się to
z koniecznością ograniczenia dostępności boiska dla mieszkańców oraz skrócenia godzin pracy
w tym wyłączenia dostępności obiektu w weekendy. Pan Damian Biskup zaproponował, aby
zwrócić się do Klubów sportowych, korzystających z boisk sportowych „Orlik” o sprawowanie
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opieki/nadzoru nad boiskiem w trakcie trwania treningu. Wydział Inwestycji i Zamówień
Publicznych podejmie rozmowy w powyższej sprawie.
Ad. 7. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego za 2017 rok. W związku z realizacją przez
Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku jako partnera programu „Aktywizacja zawodowa szansa na
rynku pracy dla osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach powyżej 29 roku życia z terenu
powiatu sanockiego” proponuje się wprowadzenie kwoty w wysokości 80.265 zł na
sfinansowanie wynagrodzeń doradcy zawodowego, pośredników pracy, kosztów dojazdu oraz
kosztów pośrednich. 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 za 2017 rok. W związku z informacją o wynikających
z ustawy budżetowej na 2017 rok rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz udziału we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów
proponuje się zmniejszenie się części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 38.407 zł oraz
dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie
5.922 zł. Pozytywną opinię do projektu uchwały Rady wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie podjęto Uchwałę Nr 53/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 46/2017 Zarządu
Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 54/2017 w sprawie likwidacji mienia ruchomego
Starostwa Powiatowego w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Sprawy dodatkowe.
Pani Maryla Kopiec poinformowała, że w budynku Powiatu przy ul. Szopena 5 w Sanoku
pozostaje jeszcze zużyte wyposażenie budynku w postaci tapczanów, łóżek piętrowych, szaf
i szafek. Żadna z jednostek organizacyjnych powiatu (w tym, też internaty) nie wyraziła chęci
przejęcia w/w wyposażenia. Wyposażenie, które było w dobrym stanie przejęły jednostki
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organizacyjne Powiatu Sanockiego. Wobec powyższego Zarząd Powiatu zaproponował, aby
zwrócić się do Towarzystwa im. Świętego Brata Alberta w Sanoku, z propozycją bezpłatnego
przekazania w/w wyposażenia, a w przypadku braku zainteresowania ze strony Towarzystwa
niepotrzebne wyposażenie należy zlikwidować.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego zadania
pn. Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska położonego
w Sanoku przy ul. Szopena na dz. o nr ewid. 89/1” – etap II.
Wobec powyższego pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. W związku z otrzymaniem promesy
w sprawie podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wprowadza się do
budżetu Powiatu zadanie pn. „Stabilizacja osuwiska położonego w Sanoku przy ul. Szopena na
dz. o nr ewid. 89/1” – etap II”. Całkowity koszt wykonania zadania wyniesie 2.835.980 zł
w tym: 2.805.980 zł - jest to dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa, oraz 30.000 zł są to
koszty stałe (inspektor nadzoru). Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Damian Biskup zwrócił się z prośbą do Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień
Publicznych o zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Sanockiego informacji o zakresie
prac, jakie będą wykonywane przy stabilizacji osuwiska przy ul. Szopena 5 w Sanoku. Pan
Starosta poprosił o przygotowanie takiej informacji również odnośnie przebudowy mostu
w miejscowości Dobra.
Następnie Członkowie Zarządu wyrazili pozytywną opinię do projektu uchwały Rady
Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. W uchwale
proponuje się zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 21.000 zł z przeznaczeniem
na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Starostwa Powiatowego przy ul.
Konarskiego 24 na działce o nr 865/5 w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania.
Pani Alicja Wosik zawnioskowała o znormalizowanie wzoru uchwał rady i zarządu.
Pan Wicestarosta poinformował, że podczas wizyty w Urzędzie Wojewódzkim
w Rzeszowie

podjęto rozmowy w temacie Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego
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i zawnioskował, o jak najszybsze przygotowanie dokumentów niezbędnych do utworzenia
Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwołaniu nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Sanockiego
w dniu 20 marca 2017 roku.
Pan Damian Biskup zapytał o wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli. Pani
Skarbnik poinformowała na jakiej zasadzie będą wypłacane dodatki.
Pani Sekretarz poruszyła temat dotyczący udostępniania samochodu służbowego
Volkswagen Caravelle

na potrzeby innych jednostek. Zarząd Powiatu zdecydował, aby

w miarę możliwości ograniczyć częstotliwość udostępniania samochodu.
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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