Protokół Nr 173/18
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 6 kwietnia 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
• Roman Konieczny – Przewodniczący Zarządu Powiatu
• Wacław Krawczyk – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
• Alicja Wosik – Członek Zarządu
• Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu
• Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu
• Jerzy Zuba – pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz do spraw kolei – Radny
Powiatu Sanockiego
• Zenon Stryjak – pracownik wydziału Komunikacji i Transportu
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny. Pan Starosta
przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia:

1. Sprawy dotyczące komunikacji i transportu:
a) podjęcie decyzji w sprawie zlecenia aktualizacji planu transportowego
2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) wytypowanie zadań do Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności
Regionów oraz rozpatrzenie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu Sanockiego z dnia
22 marca 2018r.
3. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości (część korytarza)
4. Sprawy dotyczące CIS w Sanoku:
a) 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
b) 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.01-18-026/18
5. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (22.800 zł
– ŚDS w Zagórzu)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (9.120zł Karta Polaka)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (150.000
zł - pomoc finansowa z gminy Sanok)
6. Wolne wnioski i zapytania.
Dodatkowo Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić punktzaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany Uchwały Nr
LI/419/2018 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok.
Porządek posiedzenia wraz z dodatkową sprawą został przyjęty jednogłośnie.
Ad.5. Sprawy budżetowe.
Na początku Pani Skarbnik poprosiła o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu
Sanockiego.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/419/2018 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 26 marca 2018
roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. Pozytywną
opinię wyraziło 3 Członków Zarządu głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
- Uchwała Nr 78/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
o kwotę 22.800 zł na realizację bieżących zadań w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Zagórzu w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 79/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
o kwotę 9.120 zł na realizacje zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka przez Powiatowe
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Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 80/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok. W związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Sanok zwiększa się dochody
i wydatki powiatu Sanockiego o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi
powiatowej Nr 2229R Prusiek – Wysoczany w km. od 1+267 do 1+553 w miejscowości
Prusiek. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.1. Sprawy dotyczące komunikacji i transportu.
Pan Jerzy Zuba poinformował, że Gmina Komańcza podjęła uchwałę o partycypacji
w porozumieniu kolejowym. Wszystkie Gminy zlokalizowane na trasie przejazdu pociągu od
Sanoka do Łupkowa wyraziły wolę organizacji przewozów kolejowych. Przewozy mogłyby
być uruchomione od 3 lipca br. W nawiązaniu do spotkania w Urzędzie Marszałkowski
z udziałem Starostów, na dzień dzisiejszy opracowany jest rozkład jazdy i wycena, które można
przedłożyć do zatwierdzenia w Urzędzie Marszałkowskim. Uwzględniono również wydłużenie
kursów motoraczków Bieszczadzkich, które są łącznikiem do pociągu intercity. Aby nie
dublować jednej pary pociągów, która od czerwca będzie jeździła z Zagórza do Łupkowa
stanowiąc ten łącznik, firma zaproponowała, aby wysyłać tam dwie pary pociągów, co da
pewne oszczędności.
Pan Zuba dodał, aby wyjść naprzeciw deklaracją miasta Jasła, powiatu Jasielskiego,
Krośnieńskiego i Starosty Bieszczadzkiego przygotuje treść porozumienia, które umożliwi
ogłoszenie kolejnego etapu działań. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na próbę uruchomienia
przewozów kolejowych w szerszym zakresie tj. Sanok – Łupków oraz Jasło - granica państwa.
Pan Zenon Stryjak poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na aktualizację planu
transportowego. Wykonanie planu łącznie z konsultacjami potrwa do połowy czerwca.
Zawarcie umowy na przewozy najwcześniej może nastąpić 4 lipca 2018 roku. Pan Stryjak
dodał, że Powiat Sanocki nie realizował do tej pory żadnych przewozów kolejowych, co
powoduje brak doświadczonej w tym zakresie kadry pracowników, i wobec tego należy
przeszkolić pracownika, który będzie realizował takie zadanie (np. wyjazdy do Urzędu
Marszałkowskiego w celu przygotowanie umowy z przewoźnikiem). Należ również pamiętać,
że zwiększy się częstotliwość zamykania szlabanów kolejowych zmniejszy to płynność ruchu
drogowego ponieważ będzie to w godzinach zmiany w zakładach pracy.
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Koniecznym jest ujęcie w statucie powiatu spraw dotyczący przewozów kolejowych. Na
przygotowanie tego typu spraw jest 70 dni, do czasu zawarcia umowy. Odnośnie kwestii
przedłużenia kursów do Beska jeżeli będzie podjęta taka decyzja to należy wykonać nowe
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie kolejowych usług przewozowych.

Ad.3. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 81/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem
przez SPZOZ w Sanoku nieruchomości. Wynajmuje się 1m2 pomieszczenia korytarza przy
Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologicznym oraz 1m2 korytarza przy Oddziale
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala przy ul. 800 – lecia 26 w Sanoku. Uchwałę
podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4. Sprawy dotyczące CIS w Sanoku.
W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie konkursu 8.1,
Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – nabór nr
konkurs nr RPPK.08.01.00 – IP.01-18-026/18 kierownik Centrum Integracji Społecznej
poinformował, iż jest w trakcie opracowana projektu przez firmę zewnętrzną w formie bez
kosztowej. Złożenie oferty konkursowej nie wiąże się z żadnym obciążeniem dla jednostki jak
i dla Powiatu Sanockiego, ponieważ wkład własny w wysokości 5% pokrywany jest ze
świadczeń integracyjnych wypłacanych z funduszu pracy. Alokacja konkursu wynosi
10.000.000 zł.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 82/2018 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.01-18-004/15. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 83/2018 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
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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.01-18-026/18. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.2.Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Zarząd Powiatu podjął decyzję, aby do Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zgłosić
następujące zadania:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż - Strachocina w km od 5+285 do 6+464”
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113 R Pastwiska – Puławy w km od 0+700 do 1+980
w m. Pastwiska”.
Zgodę wyrażono jednogłośnie.

Ad.6. Wolne wnioski i zapytania.
Wolnych wniosków i zapytań nie było.
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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