Protokół Nr 123/21
Zarządu Powiatu Sanockiego
ze zdalnego posiedzenia w dniu 22 marca 2021 roku

W zdalnym posiedzeniu udział wzięli i swoje stanowisko wyrazili:
 Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego
 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
 Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu Sanockiego
 Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu Sanockiego

Posiedzenie Zarządu odbyło się w sposób zdalny. Wszyscy Członkowie Zarządu po
otrzymaniu porządku posiedzenia oraz materiałów wyrazili swoje zdanie za pośrednictwem
poczty elektronicznej

oraz poprzez rozmowę telefoniczną z przewodniczącym Zarządu

Powiatu Sanockiego i wypracowano stanowisko do każdego tematu.

1. Sprawy dotyczące rynku pracy:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwa „Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (VI)” – projekt
pozakonkursowy, współfinansowanym ze środków specjalnej linii budżetowej
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim, Poddziałania
1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
2. Sprawy z zakresu geodezji:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku w sprawie wyrażenia zgody na
wystąpienie z wnioskiem do Burmistrza Miasta Sanoka o wyrażenie zgody na usunięcie
drzewa rosnącego przy szkole
3. Sprawy z zakresu oświaty:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o wyrażenie zgody na kontynuację
w klasach trzecich technikum Nr 2 innowacji wojskowej pn. „Edukacja dla bezpieczeństwa
z elementami wiedzy o wojsku”
b) prośba dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku o przedstawienie opinii do propozycji umowy najmu
kortów tenisowych przy szkole

c) rozpatrzenie prośby dyrektora PPP w Sanoku w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie
środków finansowych w ramach doskonalenia zawodowego pracowników
d) rozpatrzenie prośby dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz PCOJOPS w sprawie
podwyższenia kwoty dodatku funkcyjnego dyrektorom i wicedyrektorom
e) prośba Dyrektora SOSW w Sanoku o wyrażenie opinii w sprawie zawieszenia zajęć
stacjonarnych
4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) podjęcie decyzji w sprawie zawarcia umowy z SPGK SP z o.o. przez dyrektora SOSW
w Sanoku oraz uiszczenie opłaty przyłączeniowej celem dostawy ciepłej wody
5. Sprawy z zakresu kontroli:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przyjęcia Raportu o stanie zapewnienia dostępności
podmiotu publicznego
6. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sanockim na lata 2021-2030”
wraz z propozycją pisma do przewodniczącego Rady powiatu w sprawie zgłoszenia
ewentualnych uwag do w/w projektu strategii.
7. Wnioski i zapytania.

Pan Damian Biskup zaznaczył, że toleruję zarządy w formie obiegowej po raz ostatni.
Wielokrotnie prosiłem o przejście na tryb zdalny. Trybu obiegowego nie ma nigdzie
dopuszczonego w naszych przepisach, a koniecznością podejmowania decyzji nie można
tłumaczyć się w nieskończoność.

Ad.1. Sprawy dotyczące rynku pracy.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku do
realizacji projektu pod nazwa

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w

Powiecie Sanockim (VI)” – projekt pozakonkursowy, współfinansowanym ze środków
specjalnej linii budżetowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim,
Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Pan Damian Biskup poprosił o spotkanie na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu
z dyrektorem PUP w Sanoku celem omówienia obecnej sytuacji na rynku pracy.
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Ad.2. Sprawy z zakresu geodezji:
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wystąpienie przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 3
w Sanoku do Burmistrza Miasta Sanoka z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzewa – świerk rosnącego na nieruchomości położonej w Sanoku obręb Posada, stanowiącej
własność Powiatu Sanockiego, w trwałym zarządzie ZS Nr 3 w Sanoku. Zgodę wyrazili
wszyscy Członkowie Zarządu Powiatu.
Pan Damian Biskup poprosił, aby zwrócić się do dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku z pytaniem, czy
celowym nie jest wystąpienie z wnioskiem o wycięcie wszystkich drzew tego typu, które rosną
w okolicy budynku i zagrażają bezpieczeństwu uczniów jak i budowli.

Ad.3. Sprawy z zakresu oświaty.
Zarząd Powiatu przychylił się do prośby dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku
wyrażając zgodę na kontynuację w klasach trzecich Technikum Nr 2 w Sanoku innowacji
wojskowej pn. „Edukacja dla bezpieczeństwa z elementami wiedzy o wojsku”. Zgodę
wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wszyscy Członkowie Zarządu pozytywnie odnieśli się do przedłożonego projektu
umowy wynajmu obiektu kortów tenisowych przy Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku na rzecz
wynajmującego tj. Sanockiego Klubu Tenisowego w Sanoku.
Pozytywnie rozpatrzono prośbę dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Sanoku (pismo znak PPP.140.1.2021) wyrażając zgodę na przesunięcie środków pomiędzy
formami w ramach doskonalenia zawodowego pracowników przyznanych placówce na rok
2021. Zgodę wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Radny Damian Biskup poprosił o przesłanie dokumentacji dotyczącej skargi Burmistrza do
Kuratorium na Poradnię Psychologiczo -Pedagogiczna w Sanoku.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę dyrektorów szkół ponadpodstawowych,
placówek oświatowych oraz PCOJOPS w Sanoku o podwyższenie dodatku funkcyjnego dla
dyrektorów i wicedyrektorów. Wyrażono zgodę na podwyższenie w/w dodatku w kwocie 200
zł brutto na etat dla dyrektorów oraz w kwocie nie przekraczającej 200 zł brutto na etat dla
wicedyrektorów i kierowników. Decyzja taka została przyjęta 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Wyrażono pozytywną opinię w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w Specjalnym
Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sanoku na czas oznaczony od dnia 22.03.2021 od dnia
31.03.2021 i przejście na nauczanie zdalne ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną.
Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

Ad.4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Czterech Członków Zarządu opowiedziało się za zawarciem przez dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sanoku umowy z Sanockim Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej SP z o.o. oraz uiszczenie opłaty przyłączeniowej celem dostawy
ciepłej wody. Zdaniem Pana Biskupa, aby podjąć decyzję w tej sprawie niezbędne jest:
- Wyliczenie bilansu cieplnego po rozbudowie budynku.
- Wskazanie opłacalności finansowej opartej na przeliczeniu zużywalności dostarczonego
ciepła i dotychczasowej metody ogrzewania budynku
- Wskazanie kto pokrywa koszty przebudowy i budowy wymiennika w przypadku dostaw
ciepła z SPGK
- Przedstawienie projektu architektonicznego położenia instalacji, lub ewentualnego
podpięcia z sąsiednich budynków
- Draft umowy przyłączenia i dostarczania ciepła
- Wskazanie, czy nasze podpięcie będzie tylko dla nas, czy jeszcze dla kogoś - w takim
przypadku jak SPGK widzi koszty związane z użyczeniem naszego gruntu
- w piśmie nie chodzi tylko o ciepłą wodę (jak wskazuje punkt w programie) ale również o
dostawę ciepła i inne - co to są te inne?
- kiedy wpłyną, albo kiedy wpłynęły kary umowne za nie wykonanie projektu rozbudowy
budynku przy ul. Jagiellońskiej przez poprzedniego architekta. Na jednym z zarządu
otrzymałem informację iż takowe będą. Zaznaczam, iż nie dochodzenia swoich praw jest
działaniem niegospodarnym i grozi nam za to odpowiedzialność prawna.
Pytania zostały przekazane Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.
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Ad.5. Sprawy z zakresu kontroli:
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 54/2021 w sprawie przyjęcia Raportu o stanie
zapewnienia dostępności podmiotu publicznego. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, 1 Członek
Zarządu był przeciw, głosów wstrzymujących się nie było.
Odnośnie powyższego raportu pan Damian Biskup zapytał, czy:
- wszędzie osoba na wózku może wjechać w tych dwóch budynkach?
- jest druga droga ewakuacji z budynku przy ul. Rynek dla osoby na wózku w przypadku
kiedy winda będzie się palić?
- czy strony wyposażone są w ułatwiony dostęp dla osób niepełnosprawnych?
Na powyższe pytania odpowiedzi udzieliła Pani Katarzyna Sekuła Koordynator ds. dostępności
w Starostwie Powiatowym w Sanoku.
Ad.6. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sanockim na lata 2021-2030” wraz z
propozycją pisma do Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie zgłoszenia ewentualnych
uwag do w/w projektu strategii. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, 1 Członek
Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok. W projekcie uchwały proponuje się
dokonanie zmiany nazwy zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku”. Zmiana polega na dodaniu
słowa „nadbudowa” i wynika z konieczności zmiany konstrukcji i kątów dachu budynku.
Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
W związku z przekazanym przez Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego pismem
wraz z załączoną Uchwałą Nr XXXI/325/2021 Rady Powiatu Sanockiego wyrażającą
stanowisko i apel Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmian granic jednostek samorządu
terytorialnego Członkom Zarządu przekazana została w/w uchwała celem wskazania sposobu
jej wykonania przez Zarząd Powiatu.
Zdaniem Pana Andrzej Chrobaka w związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi ważności
uchwały w sprawie apelu dotyczącego powiększenia miasta Sanoka należy się wstrzymać
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z wszelkimi decyzjami do czasu wypowiedzenie się Pani Wojewody w tej sprawie tj. uznania
uchwały za ważną lub jej uchylenia.
Zdaniem Pana Damiana Biskupa apel kierowany jest do Radnych Miasta Sanoka - zatem,
powinien być dostarczony do Biura Rady każdemu, a nie tylko przewodniczącemu. Zdaniem
pana Krzysztofa Strzyża należy postąpić zgodnie z decyzją większości Radnych Rady Powiatu
Sanockiego. Pan Starosta i Pan Wicestarosta przychylili się do stanowiska przedstawionego
przez Pana Andrzeja Chrobaka, czyli należy zaczekać na stanowisko Wojewody
Podkarpackiego w powyższej sprawie.

Ad.7. Wnioski i zapytania.
Pan Damian Biskup zadał następujące pytania:
- Co z moim pytaniem z sesji dotyczącym oświetlenia przejścia dla pieszych na DK28 obok
ROL Pasz i naprawą oświetlenia nad przejściem na tej samej drodze w okolicach Sigmy
w kierunku Krosna?
-

Jakie od początku kadencji i przez kogo zlecone odbyły się kontrole w Starostwie

Powiatowym w Sanoku - proszę o skany książek kontroli lub ewentualnych form pozostałych
wraz z dostępem do protokołów pokontrolnych.
- Proszę o przesłanie z uwzględnieniem RODO stanu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym
w przeliczeniu na etaty i osoby z uwzględnieniem wszystkich rodzajów umów w tym też
cywilnoprawnych. Proszę o przygotowanie w ujęciu pokrywającym się ze strukturą
organizacyjną. Jeżeli nastąpiło gdzieś przekroczenie niezgodne z przyznaną przez zarząd
liczebnością etatów proszę o wyjaśnienie - dla przykładu - zatrudniona/y na zastępstwo itp.
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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