Protokół Nr 200/18
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 15 października 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
• Roman Konieczny – Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego
• Wacław Krawczyk - Wicestarosta Powiatu Sanockiego
• Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
• Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
• Alicja Wosik - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
• Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu Sanockiego
• Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu Sanockiego
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 z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) rozpatrzenie prośby Burmistrza Miasta Sanoka o zaopiniowanie materiałów do wniosku
o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul.
Kosynierów w Sanoku”
b) rozpatrzenie wniosków złożonych przez radnych na LVII sesji Rady Powiatu
2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora PPP w Sanoku o wyrażenie zgody na przesunięcie środków
pomiędzy formami w ramach doskonalenia zawodowego pracowników.
b) rozpatrzenie wniosku Burmistrza gm. Zagórz o dofinansowanie budowy pomnika
„Nieznanego Konfederata w Zagórzu”
3. Sprawy organizacyjne:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert
złożonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Sanockiego w 2019 roku organizacjom
pozarządowym oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji
4. Sprawy budżetowe:

a) podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody rozłożenia na raty zapłaty należności
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego do Domu
Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku
c) podjęcie uchwały w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do CIS w Sanoku
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok (15.076,02 zł)
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok (5.650 zł)
f) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2018 rok (1.108.000 zł)
g) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zobowiązania do pokrycia
wkładu własnego, w formie wkładu pieniężnego do realizacji projektu pod nazwą „Druga
szansa” złożonego w ramach konkursu nr RPPK. 07.01.00 – IP.01-18-017/18 w ramach
Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –
2020, Oś Priorytetowa VII „Regionalny Rynek Pracy”, Działanie 7.1 „Poprawa sytuacji
osób bezrobotnych na rynku pracy” – projektu konkursowe.
5. Wnioski i zapytania.
Porządek posiedzenia zarządu został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
Zarząd Powiatu na wniosek Burmistrza Miasta Sanoka pozytywnie zaopiniował
materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla
zadania pn. „Rozbudowa ulicy Kosynierów (Nr 11715R) na działkach 470, 471/4, 472 i 474
w Sanoku dzielnica Olchowce. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Wnioski złożone przez radnych na LVII sesji Rady Powiatu w dniu 12 września 2018 r.
I. Wniosek Pana Kazimierza Wolańskiego o wykonanie dokumentacji na budowę chodnika
w Jaćmierzu oraz na wykonanie dokumentacji na remont drogi w Pielni zostanie omówiony
podczas projektowania budżetu Powiatu Sanockiego na 2019 rok.
II. Wniosek pana Tomasza Gankiewicza o wystąpienie do RDOŚ celem zmniejszenia populacji
wilka na terenie Powiatu Sanockiego zostanie przekazany do Wydziału Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa celem realizacji (przygotowanie pisma)
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III. Wniosek Pana Witolda Jawora o wyczyszczenie rowów i przycięcie gałęzi drzew
i krzewów w ciągu drogi powiatowej w m. Turzańsk. Przycięcie drzew i krzewów
zostanie wykonane w bieżącym roku natomiast odmulenie rowów będzie realizowane
sukcesywnie przez zarządcę drogi.
IV. Wniosek Pana Eugeniusza Stabryły o wykonanie parkingu przy Przychodni Zdrowia przy
ul. Lipińskiego w Sanoku. Na obecną chwilę przy Przychodni Zdrowia wykonano 5 miejsc
parkingowych.

Ad. 2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę dyrektora Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej w Sanoku wyrażając zgodę na przesunięcie środków w wysokości 2.000 zł
pomiędzy formami w ramach doskonalenia zawodowego pracowników, przyznanych placówce
na 2018r. Zgodę wyrażono jednogłośnie.

Zarząd Powiatu udzieli dofinansowania Gminie Zagórz w wysokości 5.000 zł na budowę
pomnika „Nieznanego Konfederata w Zagórzu”. Zgodę na powyższe wyrażono 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wobec powyższego Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zagórz na realizację zadania pn.
„Budowa Pomnika Nieznanego Konfederata w Zagórzu”. Pozytywną opinię wyrażono
jednogłośnie.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. Zabezpieczono kwotę w wysokości
5.000 zł na udzielenie dotacji dla Gminy Zagórz na „Budowę

Pomnika Nieznanego

Konfederata w Zagórzu”. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było

Ad.3. Sprawy organizacyjne.
Podjęto Uchwałę Nr 239/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do
opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Sanockiego w 2019 roku organizacjom
pozarządowym oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad.4. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu postanowił o rozłożeniu na trzy raty ustaloną w decyzji Nr
GN.III.6825.11.2011 należności w łącznej wysokości 9.246,29 zł stanowiących ratę opłaty za
przekształcenie praw użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu
Państwa – oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 2584/90 położonej w Sanoku. Zgodę na
powyższe wyrażono jednogłośnie.
Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 240/2018 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego (rower dziecięcy)
do Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 241/2018 w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych (dwóch
rowerów) do CIS w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

- Uchwała Nr 242/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok. W związku z decyzją Wojewody zmniejsza się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
o kwotę 15.076,02 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

- Uchwała Nr 243/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok. W związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się dochody
i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 5.650 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem
wyborów. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. W związku z
brakiem na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych Powiatu Sanockiego zabezpiecza się
kwotę w wysokości 1.108.000 zł na zwiększenie planu finansowego. 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 zobowiązania
do pokrycia wkładu własnego, w formie wkładu pieniężnego do realizacji projektu pod nazwą
„Druga szansa” złożonego w ramach konkursu nr RPPK. 07.01.00 – IP.01-18-017/18 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś
Priorytetowa VII „Regionalny Rynek Pracy”, Działanie 7.1 „Poprawa sytuacji osób
bezrobotnych na rynku pracy” – projekty konkursowe. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 5. Wnioski i zapytania.
Pan Andrzej Chrobak zwrócił się o przyznanie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
oraz o wyposażenie w sprzęt sportowy II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny……………………………...
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3. Andrzej Chrobak ………………………………
4. Krzysztof Strzyż ……………………………….
5. Alicja Wosik ………………………………….
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