Protokół Nr 147/21
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 31 sierpnia 2021 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
 Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego
 Damian Biskup - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu
 Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu
 Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
 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. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie wystąpienia do Rady
Powiatu Sanockiego o wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Sanockiego na rzecz Skarbu Państwa – Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.
2. Sprawy dotyczące pomocy społecznej:
a) rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Progres”
w Sanoku dotyczącej umorzenia postępowania w sprawie nienależnie pobranej dotacji.
b) rozpatrzenie prośby dyrektora PCPR w Sanoku o podjęcie działań mających na celu
zabezpieczenie ścian przed zamakaniem i niszczeniem
3. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) zapoznanie się i podjęcie decyzji w sprawie zawarcia umowy z gmina Miasta Sanoka na
realizacje zadania pn. „wymiana oznakowania pionowego na przejściu dla pieszych
w ciągu drogi powiatowej ul. JP II w Sanoku na znaki aktywne wraz z doświetleniem
i montażem poręczy ochronnych…”
4. Sprawy budżetowe:

a) podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021r. (107.919 zł - PPSP)
5. Wnioski i zapytania.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące sprawy:
1. Podjęcie decyzji w sprawie udziału w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka
w edycji 2021/2022
2. Rozpatrzenie prośby dyrektora RCRE w Sanoku o wyrażenie zgody na zatrudnienie
pracownika bez wymaganych kwalifikacji.
3. Zapoznanie z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie przebiegu granic
4. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2021r. (15.150 zł)
5. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2021r. (40.000 zł)

Za wprowadzenie dodatkowych spraw głosowało 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich Członków
Zarządu.

2

Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Poniższe sprawy przedstawiła Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 148/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wystąpienia do Rady Powiatu Sanockiego o wyrażenie zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego na rzecz Skarbu Państwa –
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Uchwałę podjęto
3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu zapoznali się z zawiadomieniem (znak GN.II.6621.7.15.2021)
o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Starostę Sanockiego w sprawie przebiegu
granic oraz zmiany powierzchni działki nr 18 położonej w m. Morochów.
Ad.2. Sprawy dotyczące pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
poinformował, że jednostka przeprowadziła kontrolę w Warsztatach Terapii Zajęciowej
„Progres” w Sanoku, w wyniku kontroli stwierdzono, że jeden uczestnik nie posiadał
orzeczenia właściwego do odbywania terapii zajęciowej w WTZ. Wiąże się to z tym, że
zarówno środki powiatowe, jak i środki z PFRON, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami. Do
Zarządu Powiatu wpłynęła prośba Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Progres” o umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nienależnie
wykorzystanej dotacji Powiatu w 2020 roku. Dyrektor dodał, że kwestia umorzenia
postepowaniu uregulowana jest w Kodeksie Postepowania Administracyjnego, w tym
momencie nie zachodzi żadna z przesłanek i nie można przychylić się do tej prośby, jest to
kwota w wysokości ok 900 zł. Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą sprawą, natomiast
dyrektor PCPR w Sanoku winien podjąć odpowiednie decyzje w tej sprawie zgodnie
z procedurą, z kodeksem postępowania administracyjnego.

Następnie

Pan

Grzegorz

Kozak

dyrektor

PCPR

w

Sanoku

poinformował

o występowaniu wilgoci na ścianach piwnic w budynku zajmowanym przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradnię Psychologiczno Pedagogiczna w Sanoku. Dodał, że
budynek jest zajmowany trzeci rok i w pierwszym roku tego nie było widać. Być może jest
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niedrożna instalacja drenarska i to trzeba sprawdzić. Zarząd Powiatu polecił dyrektorowi
jednostki zlecenie prac mających na celu sprawdzenie powstawania zawilgoceń. Pan Damian
Biskup stwierdził, iż być może w tym przypadku sprawdzi się urządzenie do osuszania - foto
osmoza.
Ad.3. Sprawy z zakresu drogownictwa.

Pani Agata Dróbko – Głowacz poinformowała, że Gmina Miasta Sanoka wyraziła chęć
dołożenia się do realizacji zadania pn. „Wymiana oznakowania pionowego na przejściu dla
pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2232Rul. JP II w Sanoku w km 0+607 na znaki aktywne
wraz z doświetleniem i montażem poręczy ochronnych od km 0+535 do km 605” - pozostaje
kwestia podpisania umowy. Zapytała, czy taka forma umowy odpowiada Zarządowi. Pani
Skarbnik zapytała, czy jest to „po połowie”. Pani Agata Dróbko - Głowacz potwierdziła, że jest
to po połowie, a jeżeli zaszła by potrzeba zwiększenia kwoty to umowa będzie wymagała
aneksu, jeżeli kwota będzie za wysoka to tak samo proporcjonalnie zostanie zmieniona. Pan
Damian Biskup zaznaczył, że powołujemy się w paragrafie 3 punkt 2 na ustawę
o zamówieniach publicznych, ale to jest taka kwota, że nie będzie podlegać pod ustawę
o zamówieniach publicznych, tylko w trybie uproszczonym. Pani Dróbko potwierdziła, dodała,
że można to ewentualnie zmienić, prześle umowę do gminy. Pan Biskup dodał, że najlepszy
jest zapis: z przepisami prawa dotyczącymi udzielania zamówień. Pani Dróbko – Głowacz
przyjęła powyższe i dodała, że zostanie to zmienione.

Ad.4. Sprawy budżetowe.
Poniższe sprawy przedstawiła pani Edyta Szałankiewicz Skarbnik Powiatu:
Zarząd Powiatu podjął:
- Uchwałę 149/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r.
W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę
107.919 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych dla strażaków za
ponadnormatywny czas służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było
- Uchwałę 150/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r.
W związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Miasta Sanoka zwiększa się
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dochody i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 15.150 zł z przeznaczeniem na wymianę
oznakowania pionowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi Powiatowej nr 2232R ul. Jana
Pawła II w Sanoku w km 0+607 na znaki aktywne wraz z doświetleniem oraz montaż poręczy
ochronnych od km 0+535 do km 0+605 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku. Uchwałę
podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę 151/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r.
Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku
o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Dodatkowo Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie w Regionalnym Centrum
Rozwoju Edukacji w Sanoku pana Pawła (…), bez wymaganych kwalifikacji. Zgodę na
zatrudnienie wyraziło 3 Członków Zarządu Powiatu, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Również dodatkowo Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przystąpienie przez szkoły
do Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka w edycji 2021/2022. Zgodę na powyższe
wyraziło 3 Członków Zarządu Powiatu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu pożegnali odchodzącą na emeryturę Panią Marię Pospolitak
dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku.
Ad.5. Wnioski i zapytania.
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………………………………

5

