Protokół Nr 90 /20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 5 sierpnia 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



Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego



Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu Sanockiego



Bogusława Hniłka - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami



Wojciech Naparła - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku



Magdalena Pieszczoch - Pracownik Wydziału Oświaty



Jowita Nazarkiewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku



Marek Cycoń - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego 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. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem
Sanockim, a Gminą Miasta Sanoka
2. Sprawy dotyczące drogownictw:
a) podjęcie decyzji w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie porozumienia z Gminą
Tyrawa Wołoska dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie
zimowym
b) zajęcie stanowiska w sprawie renowacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
w ciągu ul. 800 – lecia w Sanoku
3. Sprawy z zakresu oświaty:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku o dokonanie zmiany
w naborze do klas I
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sanoku
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku

4. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zamiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2020 rok (10.000 zł – drogi)
5. Wnioski i zapytania.
Pani Skarbnik poprosiła o wprowadzenie do dzisiejszego porządku posiedzenia
następujące sprawy:
1. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok (4.415 zł – PCPR)
2. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok (54.630,50 zł)
Pan Damian Biskup zawnioskował o wprowadzenie do porządku posiedzenia punktu
dotyczącego: dyskusja i podjęcie decyzji odnośnie zmiany organizacji ruchu na ul.
Jagiellońskiej, Kościuszki, Rymanowskiej , Sienkiewicza , 800- lecia i Konarskiego w Sanoku
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi sprawami został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki.
Poniższą uchwałę przedstawiła pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 159/2020 w sprawie
zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Sanockim z Gminą Miasta Sanoka. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.2. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Pan Wojciech Naparła dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku przedstawił pismo
Gminy Tyrawa Wołoska dotyczące wprowadzenia zmian w projekcie porozumienia
dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021.
Poinformował, że propozycja wprowadzenia zmian zaproponowanych przez Gminę Tyrawa
Wołoska jest niemożliwa do przyjęcia przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku. Dyrektor
dodał, że z uwagi na procedury przetargowe i konieczność ogłoszenia przetargu nie może
prowadzić dalszej korespondencji z Gminą Tyrawa Wołoska na temat zmiany zapisów
porozumienia, i zaproponował, że zadanie będzie realizował w ramach własnego zamówienia
publicznego. Zarząd Powiatu przychylił się do powyższej propozycji dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Sanoku.
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Następnie dyrektor przedłożył Członkom Zarządu opis stanu technicznego dla odcinków
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. 800 – lecia w Sanoku wykonany przez firmę
Unimark Spółka z o.o. Zgodnie z załączoną analizą kanały poddane inspekcji są w bardzo złym
stanie technicznym i wymagają pilnej interwencji. Zalecane naprawy powinny nastąpić przed
wykonaniem nawierzchni asfaltowej oraz zagęszczeniem podbudowy. Zaproponowano, aby
dyrektor PZD przygotował informację dotyczącą możliwości i wysokości kosztów udrożnienia
kanałów, położenia nowej nakładki na dziedzińcu szpitala w Sanoku. Zarząd Powiatu do tematu
powróci na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
Pan Andrzej Chrobak zwracając się do pana Wojciecha Naparły powiedział, że mieszkańcy
Sanoka skarżą się na brak utrzymania czystości w ciągu ul. Kościuszki w Sanoku. Dyrektor
odpowiedział, że w budżecie jednostki są bardzo skromne środki na powyższy cel, jednak
w miarę możliwości postara się to usunąć. Pan Krzysztof Strzyż zawnioskował o zwiększenie
środków finansowych na utrzymanie dróg powiatowych. Dodał, że np. nie pogłębione rowy,
przytkane przepusty, itp. generują dodatkowe koszty w przypadku obfitych opadów deszczu.
Członkowie Zarządu zostali poinformowani o zwróceniu się PZD w Sanoku do CIS w Sanoku
o odmalowanie pasów wyznaczających miejsca parkingowe w strefie płatnego parkowania
w ciągu dróg powiatowych ul. Kościuszki i ul. Mickiewicza w Sanoku.
Ad. 3. Sprawy z zakresu oświaty.
Podczas omawiania spraw oświatowych obecna była pani Magdalena Pieszczoch
pracownik Wydziału Oświaty.
Na posiedzenie zarządu poproszono panią Jowitę Nazarkiewicz dyrektora Zespołu Szkół
Nr 2 w Sanoku. Pani dyrektor zapytana o nabór do szkoły odpowiedziała, że jest on na bardzo
dobrym poziomie, znacznie lepszy niż w ubiegłym roku. Jest bardzo dobra oferta kształcenia,
są dwa nowe kierunki kształcenia elektronik i automatyk. Pan Krzysztof Strzyż zapytał jakie
przewiduje środki ostrożności związane z koronawirusem po rozpoczęciu roku szkolnego na
poziomie szkoły. Pani dyrektor odpowiedział, że będą standardowe środki ostrożności,
chociażby takie jak przy przeprowadzeniu matur i egzaminów zawodowych. Mimo to istnieje
obawa, ponieważ jest to szkoła techniczna zawodowa, która kształci praktycznie. Szkoła
założyła wszystkim uczniom adresy mailowe, organizowano lekcje internetowe, jednak nauka
praktyczna też musi się odbywać. Pan Andrzej Chrobak gratulując wyboru na stanowisko
dyrektora powiedział, że wszystkie dotychczasowe sukcesy oraz współpraca z zakładami pracy
świadczą o tym, że pani chce żeby kierowana przez panią placówka była jak najlepsza.
3

Pan Damian Biskup docenił prace dyrektora i wicedyrektora ZS Nr 2 w Sanoku. Jednak
niepokoi go bezpieczeństwo przed szkołą, ponieważ są dwa przejścia gdzie barierka nie
zachodzi się z druga barierką i poprosił o zabezpieczenie tego miejsca. Następnie zwróci uwagę
na boisko „Orlik” ponieważ nie jest w najlepszym stanie. Pani dyrektor odpowiedział, że jest
ono w dyspozycji Powiatu Sanockiego. Pan Starosta powiedział, że odbywały się rozmowy w
temacie dotyczącym przekazania obiektów sportowych szkołom. Pan Damian Biskup poprosił
o sprawdzenie, czy szkółki piłkarskie pobierają odpłatności za korzystanie z boiska. Pani
Nazarkiewicz zwróciła się z prośbą o pomoc w utwardzeniu parkingu przy szkole oraz
o ogrodzenie placówki.
Po rozmowie z Panią dyrektor Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 160/2020 w sprawie
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku.
Stanowisko dyrektora powierzono Pani Jowicie Nazarkiewicz. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie poproszono pana Marka Cyconia kandydata wyłonionego na stanowisko dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku. Pan Marek Cycoń zapytany o nabór zaproponował
dołożenie jeszcze jednej klasy o profilu biologicznym.
Po rozmowie z Panem Markiem Cyconiem Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 161/2020
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Sanoku. Stanowisko dyrektora powierzono Panu Markowi Cyconiowi.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie Zarząd Powiatu zgodnie z propozycją dyrektora (pismo znak ZS5.4311.577.2020)
Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku wyraził zgodę na dokonanie zmian w naborze do klas I w roku
szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku. Zgodę na powyższe wyrażono
jednogłośnie.
Ad. 4. Sprawy budżetowe:
Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
- Uchwała Nr 162/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. W uchwale dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sanoku
poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł w rozdziale drogi publiczne i powiatowe.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwała Nr 163/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. W związku z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID -19” oraz decyzją Ministra Finansów i Wojewody zwiększa się
dochody i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 4.415 zł na wydatki związane z realizacją
statutowych zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. Uchwałę podjęto 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 164/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
o kwotę 54.630,50 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa
Powiatowego w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Następnie Pan Krzysztof Strzyż poinformował, że miał interwencje dotyczące likwidacji
bądź skrócenia niektórych linii komunikacji autobusowej z Sanoka do Zagórza . Poinformował,
że w związku z zawieszeniem, bądź skróceniem części linii komunikacji autobusowej
mieszkańcy gminy Zagórz (w części południowej) mają problemy z dotarciem do Zagórza,
Sanoka czy innych miejscowości. Zarząd podjął działania w powyższym zakresie.
Ad. 5. Wnioski i zapytania.
Pan Starosta poinformował, że Warsztaty Terapii Zajęciowej „Świetlik” w Sanoku
zwróciły się z prośbą o udzielenie dofinansowania w wysokości 14.000 zł.

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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