Protokół Nr 105/20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 20 listopada 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

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 decyzji o ustanowienie trwałego zarządu na nieruchomości położonej
w Sanoku przy ul. Piłsudskiego 10
b) podjęcie decyzji w sprawie rozwiązana umów użyczenia zawartych przez PCOJOPS
c) podjęcie decyzji w sprawie wydania nieruchomości Sanok Olchowce RIG oraz
z dostawcami mediów
d) podjęcie decyzji w sprawie wybrania oferty na ogłowienie 4 lip położonych w Sanoku
obręb wójtostwo
e) omówienie wniosków KOWR w sprawie dokumentów niezbędnych na dokonanie
darowizny nieruchomości położonej w Kalnicy na rzecz powiatu Sanockiego
2. Sprawy z zakresu pomocy prawnej:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizacje
zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub

punktu nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego na terenie Powiatu Sanockiego

w 2021r.
3. Sprawy z zakresu oświaty:
a) prośba dyrektora PPP w Sanoku o wyznaczenie zastępcy na okres trwającego roku
szkolnego 2020/2021
4. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2020 rok (41.708 zł – zwrot dochodów)
5. Wnioski i zapytania.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
projekt uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok (80.000 zł)
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowym tematem został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Wszystkie sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami omówiła Pani
Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
Zarząd Powiatu,

w związku ze zmianą siedziby Powiatowego Centrum Obsługi

Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego wyraził zgodę na rozwiązanie na mocy
porozumienia stron z w/w jednostką umów użyczenia :
- Nr 217/2015 zawartej w dniu 04.12.2015r.
- Nr 120/2017 zawartej w dniu 12.06.2017r.
- Nr 155/2018 zawartej w dniu 01.08.2018r.
Przedmiotem użyczenia w/w umów jest część nieruchomości stanowiąca własność Powiatu
Sanockiego położona w Sanoku obręb Śródmieście, oznaczona ewidencyjnie jako działka Nr
1106/1 i 1107, obejmująca pomieszczenia na II piętrze budynku po ZS Nr 5 przy
ul. Jagiellońskiej. Zgodę na rozwiązanie w/w umów wyrażono jednogłośnie.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na oddanie na rzecz Powiatowego Centrum
Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku w trwały zarząd
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nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Sanockiego położonej w Sanoku obręb
Śródmieście, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 578, zabudowanej budynkiem handlowo
– biurowym, obejmującej pomieszczenia na II piętrze budynku o łącznej powierzchni
użytkowej wynoszącej 178.49 m2. Zgodę na ustanowienie trwałego zarządu wyrażono
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pani

Naczelnik

poinformowała,

iż

z

Wydziałem

Geodezji

i

Gospodarki

Nieruchomościami skontaktował się telefonicznie dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej
w Sanoku z zapytaniem o termin wydania nieruchomości położonej w Sanoku obręb Olchowce
oznaczonej jako działka nr 58/94 o pow. 0,7028 ha. Poruszył też temat dotyczący umów
zawartych przez RIG w Sanoku na dostawę energii elektrycznej i wody do przedmiotowej
nieruchomości. Po omówieniu tematu ustalono, aby zorganizować spotkanie z dyrekcją
Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku w celu poinformowania o przejęciu przez Powiat
Sanocki w/w nieruchomości. Natomiast ustalenia zawarte na spotkaniu z przedsiębiorcami
wynajmującymi nieruchomości od RIG w Sanoku będą kontynuowane.
W związku z decyzją podjętą na jednym z poprzednich posiedzeń Zarządu Powiatu
o ogłowieniu 4 drzew (lip) rosnących na nieruchomości Powiatu Sanockiego działka nr 773/12
w Sanoku, Zarząd Powiatu wybrał najkorzystniejszą ofertę na ogłowienie w/w drzew złożoną
przez firmę „Drwal Bieszczady” Daniel Kalub w Sanoku. Powyższy wybór został przyjęty
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Omówiony został temat dotyczący wystąpienia Zarządu Powiatu Sanockiego do
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie z wnioskiem
o przekazanie w drodze darowizny z przeznaczeniem pod planowaną przebudowę drogi
powiatowej Nr 2259R relacji Rzepedź – Kalnica, nieruchomości położonej w Kalnicy,
oznaczonej działkami ewidencyjnymi nr: 11/6, 11/7, 13/5, 13/6, 20/9, 20/14, 20/16, 20/17,
66/1, 67/1, 67/2 o łącznej powierzchni 3, 6998 ha. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odstąpienie
darowizny w/w działek na rzecz Gminy Zagórz. Wobec powyższego zlecono wystąpienie do
Gminy Zagórz z propozycją przejęcia przedmiotowej nieruchomości przez Gminę.
W przypadku wyrażenia woli przejęcia tej nieruchomości przez Gminę Zagórz, należy
przygotować pismo do KOWR w Rzeszowie informującego o rezygnacji przejęcia wszystkich
wskazanych działek przez Powiat Sanocki, a przekazanie ich na rzecz Gminy Zagórz. Powyższe
ustalenia zostały przyjęte przez wszystkich Członków Zarządu.
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Ad.2. Sprawy z zakresu pomocy prawnej.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 268/2020 w sprawie wyboru ofert i udzielenia
dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Sanockiego
w 2021r. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.
Ad.3. Sprawy z zakresu oświaty:
Zarząd Powiatu wyznaczył zastępcę dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
w Sanoku w osobie Pani Doroty Kozimor – Gaweł na okres trwającego roku szkolnego
2020/2021. Powyższe ustalenie zostało przyjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
wstrzymujących się nie było.
Równocześnie polecono, aby przygotować informację (propozycję), w których
placówkach oświatowych brak jest zastępcy dyrektora.

Ad.4. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. Proponuje się zabezpieczenie
kwoty w łącznej wysokości 57.164 zł na zwrot odprowadzonych dochodów wypracowanych
przez placówki oświatowe od września do października 2020r. Pozytywną opinię wyraziło
5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Dodatkowo podjęto Uchwałę Nr 269/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2020 rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody
i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup defibrylatora dla
Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad.5. Wnioski i zapytania.
Pan Damian Biskup złożył wniosek, aby zwrócić się do Powiatu Leskiego, Gmin z terenu
Powiatu Leskiego oraz Gminy Komancza o przeznaczenie środków finansowych na zakup
terenowej

karetki

na

potrzeby

Bieszczadzkiego

Pogotowia

Ratunkowego.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel

Podpisy Członków Zarządu
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