Protokół Nr 82/20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 19 czerwca 2020 roku
W posiedzeniu udział wzięli:


Stanisław Chęć – Przewodniczący Zarządu Powiatu



Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sanockiego



Damian Biskup - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego



Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego



Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu Sanockiego



Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu Sanockiego



Bogusława Hniłka - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami



Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych



Agata Dróbko - Głowacz – pracownik Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Stanisław Chęć. Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia:
1. Podjęcie decyzji w sprawie regulacji wynagrodzenia zasadniczego pracowników
Domu Dziecka w Sanoku.
2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie oddania w najem nieruchomości Powiatu
Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Olchowce
b) rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na ulokowanie blaszanego garażu na
nieruchomości Powiatu Sanockiego
3. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) rozpatrzenie wniosku firmy WOLMOST o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd
pojazdu nienormatywnego
b) rozpatrzenie prośby dyrektora PZD w Sanoku o zabezpieczenie środków finansowych na
zakup ciągnika rolniczego
c) rozpatrzenie pisma w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych na ul. Słowackiego
w Sanoku
d) rozpatrzenie pisma sołtysa wsi Pielnia w sprawie remontu drogi
e) zapoznanie się ze stanowiskiem Gminy Miasta Sanoka w sprawie możliwości przejęcia
w stały zarząd 3 ulic
f) zapoznanie się z wystąpieniem do Burmistrza Miasta Sanoka o naprawę szkód
powstałych na ul. Podgórze w Sanoku podczas zadania „Zabezpieczenie osuwiska
poniżej Rynku nad ulica Podgórze i Schodami Franciszkańskimi”
g) zapoznanie się z pismem PZD w Sanoku do GDDKiA w Rzeszowie w sprawie
interwencji dotyczącej naprawy szkód w związku z zadaniem „Zaprojektowanie
i budowa obwodnicy miasta Sanoka …”
4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:

a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania
strat powstałych wskutek powodzi w mieniu Powiatu Sanockiego w roku 2020
5. Sprawy oświatowe:
a) omówienie tematu dotyczącego przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
6. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) zapoznanie się z pismem przewodniczącej MOZ OZZPiP przy SPZOZ w Sanoku
7. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (2.321.568 zł- szkoły)
8. Wnioski i zapytania.
Pan Andrzej Chrobak zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić temat
dotyczący omówienia stanu przygotowań do budowy sali gimnastycznej przy II LO
w Sanoku.
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowym punktem został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1. Podjęcie decyzji w sprawie regulacji wynagrodzenia zasadniczego pracowników
Domu Dziecka w Sanoku.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się ze szczegółowymi danymi dotyczącymi
wynagrodzenia pracowników Domu Dziecka w Sanoku wyraził zgodę na regulację
wynagrodzenia zasadniczego pracowników, których nie objęła regulacja płac dokonana
w styczniu 2020 roku w ramach budżetu jednostki, zgodnie z propozycją zawartą
w pismach z dnia 21.05.2020 r oraz 10.06.2020r. Zgodę wyraziło 4 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Poniższe sprawy przedstawiła pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 104/2020 w sprawie oddania w najem
nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Olchowce. Oddaje się
w najem nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Sanockiego, położoną w Sanoku obręb
Olchowce, oznaczoną jako działkę nr 58/94 o pow. 0,7028 ha zabudowaną budynkami
murowanymi typu garaże o pow. użytkowej 1494m2 Regionalnej Izbie Gospodarczej na
prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie pani Naczelnik przedstawiła prośbę o wyrażenie zgody na ulokowanie
blaszanego garażu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego, położonej
w Sanoku obręb Śródmieście – działka nr 1107. Zarząd Powiatu z uwagi na planowane
prowadzenie prac inwestycyjnych nie wyraził zgody na ulokowanie garażu na w/w działce.
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Pan Damian Biskup zaproponował, aby uruchomić procedury przetargowe na zbycie
nieruchomości Powiatu Sanockiego położonych w Sanoku obręb Olchowce, które stanowią
działki Nr 58/158 oraz nr 58/159. Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
Ad.3. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Pani Agata Dróbko - Głowacz pracownik Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
przedstawiła wniosek firmy WOLMOST Sp. Z o.o. o wydanie zezwolenia kategorii I na
przejazd pojazdami nienormatywnymi po drodze powiatowej nr 2241R ul. Rymanowska
i drodze powiatowej nr 2259R ul. Słowackiego, celem dojazdu na teren budowy, którego
realizacją jest część zadania pn: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 o długości 1,397 km na
odcinku od skrzyżowania typu rondo drogi krajowej do skrzyżowania typu rondo budowanej
obwodnicy Sanoka. Częścią tego zadania jest budowa dwóch obiektów mostowych WD-1
i MD- 2 zlokalizowanych w okolicy. Zdaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku dojazd
w/w wykonawcy powinien odbywać się po terenie budowy od ronda Beksińskiego
obejmujących teren przejazdu uzgodniony przez inwestora decyzją ZRID.

Pani Agata

Dróbko - Głowacz dodała, że ul. Rymanowska i ul. Słowackiego nie spełniają warunków
technicznych dla przejazdów pojazdów obsługujących budowę obwodnicy z uwagi na
przekroczone wartości tonażowe. Ponadto zlokalizowana jest tam szkoła. Wobec powyższego
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na przejazd w/w ulicami przez firmę WOLMIST Sp. z o.o.
Powyższą decyzję przyjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Odnośnie prośby dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku o zabezpieczenie
środków finansowych w kwocie 320.000 zł z przeznaczeniem na zakup fabrycznie nowego
ciągnika rolniczego do wykonywania prac utrzymaniowych na drogach powiatowych,
ustalono, że brakująca kwota zostanie pokryta z planu finansowego PZD w Sanoku po
rozstrzygnięciu

postępowania przetargowego.

Za takim

rozwiązaniem zagłosowało

4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujący się nie było.
Następnie pani Agata Dróbko – Głowacz przedstawiła pismo mieszkańca Sanoka
w sprawie poprawy drogi powiatowej nr 2250R ul. Słowackiego, poprzez budowę chodnika
oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych. Wyjaśniła, że wszystkie działki, gdzie miałby być
chodnik są własnością osób prywatnych i należałoby przeprowadzić wywłaszczenie ponadto
w pasie

zieleni prowadzona jest instalacja gazowa.

Po za tym

po prawej stronie

przedmiotowej ulicy na całej jej długości znajduje się chodnik. Usytuowanie kolejnych
przejść dla pieszych jest niemożliwe. Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę stanowisko zarządcy
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drogi nie widzi możliwości budowy chodnika dla pieszych po stronie lewej oraz usytuowania
przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Słowackiego w Sanoku. W/w stanowisko przedstawiło
4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Kolejny omawiany temat dotyczył remontu drogi w miejscowości Pielnia. Pani Agata
Dróbko - Głowacz wyjaśniła, że część drogi jest o nawierzchni bitumicznej ok 1.700 m,
natomiast druga część drogi jest utwardzona – szutrowa ok 500 m. Przewodniczący Zarządu
zaproponował, aby w miejscu gdzie jest asfalt, położyć na tym odcinku nową nakładkę,
natomiast drugi odcinek drogi należy zaprojektować i budować. Pan Andrzej Chrobak
zaproponował, aby wystąpić do Gminy Zarszyn o partycypację w kosztach remontu w/w
odcinka drogi lub przejęcia do realizacji całości zadania, przy wsparciu finansowym ze strony
Powiatu Sanockiego. Pan Starosta polecił, aby dokonać pomiaru odcinka drogi o powierzchni
asfaltowej i drogi szutrowej oraz wstępnie oszacować zakres prac remontowych, jakie należy
wykonać. Polecono, aby Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wspólnie
z Powiatowym Zarządem Dróg w Sanoku przygotował informację (zakres koniecznych prac
oraz koszt) dotyczącą remontu drogi w m. Pielnia.
Członkowie Zarządu zapoznali się z:
- informacją Gminy Miasta Sanoka o braku możliwości przejęcia w stały zarząd sprawie
możliwości przejęcia w stały zarząd drogi ulic powiatowych: II Pułku Strzelców
Podhalańskich, Legionów Polskich i Reymonta.
- z wystąpieniem PZD w Sanoku do Burmistrza Miasta Sanoka o naprawę szkód powstałych
na ul. Podgórze w Sanoku podczas realizacji zadania „Zabezpieczenie osuwiska poniżej
Rynku nad ulicą Podgórze i Schodami Franciszkańskimi na działce 706 i 724”
- z pismem PZD w Sanoku do GDDKiA w Rzeszowie o wykonanie inwentaryzacji szkód
i bezzwłocznego odtworzenia uszkodzonych elementów pasa drogowego w przypadku ich
zniszczenia

i

przywrócenia

jej

do

stanu

sprzed

rozpoczęcia

realizacji

zadania

„Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator –
Medyka o długości 7 km”
Pani Agata Dróbko – Głowacz powróciła do tematu poruszonego na poprzednim
posiedzeniu zarządu dotyczącego prośby Sołectwa Mokre o przekazanie na jego rzecz kręgów
betonowych odzyskanych z awaryjnego remontu przepustu drogowego w m. Mokre. Zarząd
Powiatu wyraził zgodę na przekazanie w/w kręgów na rzecz Gminy Zagórz. Zgodę wyrażono
jednogłośnie.
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Pan Damian Biskup poprosił o przygotowanie (jeżeli taka jest) dokumentacji drogi od
ul. Okulickiego w Sanoku do Stróży przez Płowce oraz możliwości połączenia tej drogi
z Niebieszczanami.
Ad. 3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 105/2020 w sprawie powołania Komisji ds.
ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek powodzi w mieniu Powiatu
Sanockiego w roku 2020. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pan Andrzej Chrobak zapytał o bieżącą sytuację jeżeli chodzi o zaprojektowanie,
koncepcję budowy sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku. Pan
Michał Cyran odpowiedział, że na polecenie Pana Starosty przygotowano zapytanie ofertowe
na opracowanie optymalnej koncepcji. W niedługim czasie zwróci się o zabezpieczenie
środków finansowych na opracowanie koncepcji

funkcjonalno

przestrzennej w dwóch

wariantach: budowy sali gimnastycznej z kosztami i budowy hali sportowej z kosztami. Koszt
wykonania koncepcji to kwota ok. 30.000 zł. Na wniosek pana Andrzeja Chrobaka Zarząd
Powiatu podjął decyzję o zabezpieczeniu kwoty w wysokości 30.000 zł na wykonanie
koncepcji budowy sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku. Na wniosek
pana Damiana Biskupa koncepcja ma zakładać wybudowanie możliwie największego obiektu
z uwzględnieniem lokalizacji możliwości architektonicznych. Zgodę na zabezpieczenie w/w
kwoty wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wobec powyższego Członkowie Zarządu wyrazili pozytywną opinię do projektu uchwały
Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok. W projekcie uchwały zabezpiecza się kwotę w wysokości 30.000 zł na opracowanie
wstępnej koncepcji funkcjonalno przestrzennej i zagospodarowania terenu dla budowy sali
gimnastycznej/hali sportowej przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku na
działce nr ewid. 658. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarząd, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad.4. Sprawy oświatowe.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
i dyrektorów na okres 6 miesięcy od lipca do końca br. Polecono, aby kwotę w wysokości
69.800 zł pomniejszyć o 10%, a otrzymaną kwotę przeznaczyć na przyznanie dodatku
motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów. Powyższa decyzja została

przyjęta

jednogłośnie.
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Ad. 5. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Zarząd Powiatu

zapoznał się z odpowiedzią przewodniczącej Międzyzakładowej

Organizacji Związkowej OZZPiP przy SPZOZ w Sanoku na wydane przez dyrektora SPZOZ
w Sanoku zarządzenie, oraz z prośbą o pilne wyznaczenie terminu spotkania
z przedstawicielami związku zawodowego w celu omówienia sytuacji.
Przewodniczący Zarządu przypomniał, że w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki
Zdrowotnej w Sanoku

wszczęto postępowanie kontrolne w zakresie prawidłowość

stosowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz
realizacji porozumienia zawartego pomiędzy SP ZOZ w Sanoku, a MOZ OZZPiP działającą
przy SP ZOZ w Sanoku.
Ad.6. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 106/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2020 rok. W uchwale przeznacza się kwotę w wysokości 2.321.568
zł dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Sanockiego. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pani Skarbnik poinformowała, że na dzień dzisiejszy na paragrafach płacowych
w oświacie wyliczono braki w wysokości ok. 3.064.740 zł.
Ad.7. Wnioski i zapytania.
Wniosków i zapytań nie było.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel

Podpisy Członków Zarządu
1. Stanisław Chęć…………………………….......
2. Janusz Cecuła …………...................................
3. Damian Biskup ………………………………..
4. Andrzej Chrobak………………………………
5. Krzysztof Strzyż………………………………
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