Protokół Nr 159/21
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 15 listopada 2021 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
 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
 Kopiec Maryla - Sekretarz Powiatu
 Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu
 Bogusława Hniłka - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 Tomasz Twardy - Informatyk w Starostwie Powiatowym w Sanoku
 Teresa Kurdoń – pracownik Urzędu Miasta w Sanoku
 Wojciech Naparła – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
 Agnieszka Kornecka - Mitadis – Naczelnik Wydziału Oświaty
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) informacja dotycząca zaległości najemcy nieruchomości położonej przy ul. Korczaka 12
w Sanoku
b) rozpatrzenie prośby pana J. B. o udostępnienie operatu szacunkowego z wyceny
nieruchomości działki 136/9 w Sanoku
c) wniosek pana J. B. dotyczący ogrodzenia pomiędzy działkami 138/1, a 136/7 136/9
2. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na podłączenie światłowodu Orange do
budynku urzędu przy ul Rynek 1 w Sanoku
3. Sprawy z zakresu drogownictwa:

a) informacja o nie wyłonieniu wykonawcy na wymianę oznakowania pionowego na
przejściu dla pieszych w ciągu drogi ul. Jana Pawła II w Sanoku wraz z oświetleniem
oraz montażem poręczy
b) rozpatrzenie prośby dyrektora PZD w Sanoku o wyrażenie zgody na zezłomowanie
głowicy do czyszczenia rowów i koszenia trawy
4. Sprawy z zakresu oświaty:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora PPP w Sanoku o przesunięcie środków pomiędzy formami
w ramach doskonalenia zawodowego pracowników
b) podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego w PPP
w Sanoku
c) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku o wyrażenie zgody na organizację
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczennicy kl. 4
d) prośba dyrektora I LO w Sanoku o wyrażenie zgody na organizację zindywidualizowanej
ścieżki kształcenia
e) informacja dyrektora I LO w Sanoku dotycząca zajęć rewalidacyjnych dla ucznia
5. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2021r (60.000 zł)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu
Sanockiego na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2022 – 2028
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej
stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych
6. Wnioski i zapytania.
Porządek posiedzenia został przyjęty 4 głosami „za” głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
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Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła temat nieruchomości położonej przy ul. Korczaka 12 w Sanoku działka nr 58/94
o pow. 0,7028 ha, która w styczniu br. została oddana w najem dwunastu przedsiębiorcom na
prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z niewywiązywaniem się z warunków
umowy jednego z przedsiębiorców umowa z nim została rozwiązana. Pani Naczelnik dodała,
że kontakt z tym najemcą jest utrudniony. Do tej pory nie podpisał protokołu odbioru na
miejscu. Zobowiązał się, że przyjdzie i protokół podpisze w Urzędzie. Jednak mimo licznych
monitów nie zgłosił się. W tej sytuacji można jedynie ściągać należności, natomiast o wydanie
nieruchomości należałoby się zwrócić do sądu. Po omówieniu tematu Zarząd Powiatu
postanowił, aby wystąpić do sądu o wydanie nieruchomości przez najemcę pana (…) i
naliczenie opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Powyższe rozwiązanie zostało
przyjęte 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie pani Bogusława Hniłka przedstawiła wniosek pana Juliana (…)
w sprawie udostępnienia operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Sanockiego położonej w Sanoku obręb Wójtowstwo, działka nr 136/9. Operat został
wykonany do celów związanych z zamianą nieruchomości pomiędzy panem (…),
a Powiatem Sanockim. Zarząd Powiatu 4 głosami „za” wyraził zgodę na udostępnienie panu
Borczykowi operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości działki nr 136/9 położonej
w Sanoku.
Pani Naczelnik dodała, że Pan (…) żąda naprawy ogrodzenia znajdującego się w granicy
pomiędzy nieruchomością stanowiącą jego własność, działka nr 138/1, a nieruchomością
stanowiąca własność Powiatu Sanockiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 5 działki nr
136/7 i 136/9. W związku z powyższym Zarząd Powiatu postanowił, aby zwrócić się do
dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku o oszacowanie kosztów odnowienia przedmiotowego
ogrodzenia, po otrzymaniu odpowiedzi Zarząd Powiatu podejmie decyzję. Takie rozwiązanie
przyjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na podłączenie światłowodu Orange
do budynku urzędu przy ul Rynek 1 w Sanoku.
Członkowie Zarządu wspólnie z Panem Tomaszem Twardy informatykiem Starostwa
Powiatowego w Sanoku podjęli dyskusje w temacie przedłożonym przez Gminę Miasta Sanoka
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o wyrażenie opinii w kwestii podłączenia światłowodu Orange do budynku urzędu przy ul
Rynek 1 w Sanoku. Zarząd Powiatu zapoznał się również z opinią radcy prawnego dotycząca
zasad podłączenia światłowodu Orange Polska do w/w budynku. Szczegóły dotyczące
wykonania instalacji światłowodowej w budynku urzędu przedstawiła pani Teresa Kurdoń
pracownik Urzędu Miasta w Sanoku. Po przeanalizowaniu tematu Zarząd Powiatu mając na
uwadze opinię radcy prawnego oraz warunkując to usytuowaniem poszczególnych elementów
infrastruktury Orange Polska, w ten sposób żeby nie doszło do kolizji z istniejącą infrastrukturą
ani nie ograniczyło możliwości remontów, modernizacji, czy przebudowy budynku
i infrastruktury Powiatu Sanockiego, zwracając uwagę na czasokres świadczenia umowy, oraz
aby przed ostatecznym podpisaniem umowy przekazać jej projekt wraz z projektem
usytuowania poszczególnych elementów infrastruktury do Starostwa Powiatowego w Sanoku
celem zapoznania się, 4 głosami „za” wyraził zgodę na podłączenie światłowodu Orange do
budynku urzędu przy ul. Rynek 1 w Sanoku.

Ad.3. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Poniższe sprawy przedstawił dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku pan
Wojciech Naparła.

Pan Wojciech Naparła dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku zwrócił się
z wnioskiem o wyrażenie zgody na zezłomowanie głowicy do czyszczenia rowów i koszenia
trawy. Wyjaśnił, że głowice są już zużyte i na to miejsce zostały zakupione nowe. Zgodę na
zezłomowanie w/w głowic wyrażono 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Pan Dyrektor poinformował, że w temacie wyłonienia wykonawcy na wymianę
oznakowania pionowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi ul. Jana Pawła II w Sanoku
wraz z oświetleniem oraz montażem poręczy zrobiono rozeznanie cenowe i nie wpłynęła żadna
oferta. Dyrektor zaproponował, aby to zadanie wykonać w przyszłym roku, pod warunkiem, że
Gmina Miasta Sanoka dalej będzie partycypować procentowo (po 50%) w tym zamierzeniu.
Jeżeli nie będzie partycypacji to PZD nie jest w stanie wykonać tego zadania z własnych
środków. Wobec powyższego ustalono, aby zwrócić się do Burmistrza Miasta Sanoka
z propozycją przekazania w/w zadania i wykonania go przez Sanockie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Sanoku przy wcześniej ustalonym finansowaniu.
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Pan Damian Biskup zwracając się do dyrektora PZD w Sanoku poprosił, aby przekazać
Prezesowi SPGK w Sanoku, aby autobus linii nr 7 stojący przy ulicy Stróżowskiej w Sanoku
zajeżdżał do zatoki autobusowej, albo stał w linii bocznej. Poprosił, aby uczulić kierowców
autobusów, żeby nie stali na drodze. Pan Wojciech Naparła dodał, że postój nie powinien się
tam odbywać do tego są zatoki autobusowe.
Następnie Członkowie Zarządu wspólnie z Panem Wojciechem Naparło przedyskutowali
temat dotyczący możliwości poszerzenia realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowy
Zarząd Dróg. Dyrektor wyjaśnił, iż w przypadku rozszerzenia działalności jednostki
koniecznym jest zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, zakup dodatkowego sprzętu,
oraz potrzeba również rozbudowy budynków i miejsca na składowanie materiałów.

Ad. 4. Sprawy z zakresu oświaty.
Sprawy z zakresu oświaty przedstawiła pani Agnieszka Kornecka – Mitadis Naczelnik
Wydziału Oświaty.
Pani Naczelnik przedstawiła prośbę dyrektora Porani Psychologiczno Pedagogicznej
w Sanoku o przesunięcie środków (w wysokości 900 zł) pomiędzy formami w ramach
doskonalenia zawodowego pracowników. Wyjaśniła, że przesuniecie dotyczyło by środków
przyznanych pracownikowi zatrudnionemu w placówce w charakterze psychologa – terapeuty
na zastępstwo w okresie od 01.10.2020r. do 31.08.2021r. Zarząd Powiatu z uwagi na fakt, że
osoba nie jest obecnie zatrudniona w placówce negatywnie odniósł się do prośby dyrektora
o przesunięcie środków pomiędzy formami w ramach doskonalenia zawodowego
pracowników.

Członkowie Zarządu zapoznali się z prośbą dyrektora Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej w Sanoku o wyrażenie zgody na likwidację środka trwałego Platformy Wiro
znajdującej się w poprzedniej siedzibie placówki przy ul. Kościuszki 16 w Sanoku. Zarząd
Powiatu poprosił panią Naczelnik o dokładne przeanalizowanie tematu przed ewentualnym
podjęciem decyzji przez Zarząd Powiatu.

Następnie pani Naczelnik poinformowała, że pani dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku
zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na organizację zindywidualizowanej ścieżki
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kształcenia dla ucznia klasy 4 TZ – technik fotografii i multimediów w zakresie przedmiotów
zawodowych w wymiarze 3 godzin tygodniowo w terminie od 15.11.2021 do 22.12.2021r. Po
omówieniu tematu i dostarczeniu (uzupełnieniu) dodatkowych informacji Członkowie Zarządu
4 głosami „za” wyrazili zgodę na powyższe.

Zarząd Powiatu po omówieniu wspólnie z panią Naczelnik prośby dyrektora I Liceum
Ogólnokształcącego w Sanoku, wyraził zgodę na organizację zindywidualizowanej ścieżki
kształcenia dla uczennicy szkoły w następującym wymiarze godzin: j. polski – 2 godziny,
matematyka 3 godziny, chemia 3 godziny. Zgodę na powyższe wyraziło 4 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W następnej kolejności Pani Agnieszka Kornecka – Mitadis przekazała informacje
dyrektora I LO w Sanoku dotyczącą zajęć rewalidacyjnych – 2 godziny

dla ucznia

z niepełnosprawnością ruchową. Zajęcia prowadzone będą przez pana Damiana
Dziewińskiego. Powyższe zostało przyjęte przez Członków Zarządu 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.5. Sprawy budżetowe.
Poniższe sprawy przedstawiła pani Edyta Szałankiewicz Skarbnik Powiatu.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r. W związku z rozstrzygnięciem
naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład proponuje się zabezpieczenie
środków w budżecie Powiatu Sanockiego w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na
opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Sanockiego na obszarze gmin: Bukowsko,
Zarszyn, wiejskiej Sanok – Etap I”. Pan Andrzej Chrobak dodał, że z taką uwagą, że
podejmujemy w przyszłości działania w kierunku zgłoszenia do Polskiego Ładu ulic
miejskich, czyli ul. Stróżowskiej, II Pułku Strzelców Podhalańskich i ul. Konarskiego. Pan
Starosta dodał, że zgłoszona została ul. Mickiewicza i w jakim układzie to zrobimy, to trzeba
poczekać na wyniki naboru wniosków do Funduszu Rozwoju Dróg. Pozytywną opinię do w/w
projektu uchwały Rady wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było. (Pan Damian Biskup nie głosował)
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Pani Skarbnik przedstawiła projekt budżetu Powiatu Sanockiego na 2022 rok
i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028. Poinformowała, że dochody Powiatu
Sanockiego zostały ustalone na kwotę 106.392.365 z podziałem na: dochody bieżące
101.162.365zł i dochody majątkowe 5.230.000 zł. Wydatki Powiatu zostały ustalone na kwotę
114.909.496 zł w tym wydatki bieżące 100.118.204 zł, wydatki majątkowe 14.791.295 zł
Deficyt na 2022 wynosi 8.517. 131 zł źródłem finansowania deficytu są środki, które wpłynęły
na realizację zadań i nie zostały wykonane w tym roku, oraz środki przyznane przez Ministra
Finansów w wysokości 3.069.635 zł.
Przychody ustala się na kwotę 11.997.325 zł
Rozchody budżetu Powiatu Sanockiego w kwocie 3.480.194 zł
Rezerwa ogólna - 115.000 zł
Rezerwa celowa na oświatę - 1.000.000 zł
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 167.000 zł
Rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie – 648.000 zł
Po szczególnym omówieniu założeń do projektu budżetu Zarząd Powiatu podjął Uchwałę
Nr 233/2021 w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Sanockiego na 2022 rok
i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2022 – 2028. Pozytywną opinię
wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałą Nr 234/2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej
arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.6. Wnioski i zapytania.
Pan Damian Biskup poprosił o wyszukanie w protokołach wszystkich głosowań
i rozmów dotyczących drogi Czerteż - Strachocina.

7

Dodatkowo pani Skarbnik przedstawiła i

poprosiła o zaopiniowanie poniższych

projektów uchwał Rady Powiatu Sanockiego:
- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021r. W związku z większa ilością oddziałów w szkołach, jak również dużą
ilością godzin ponadwymiarowych nauczycieli oraz godzin doraźnych zastępstw proponuje się
zwiększenie planu wydatków o kwotę 935.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021r. Proponuje się dokonanie zwrotu wypracowanych dochodów przez
Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku w kwocie 46.666 zł. Pozytywną opinię wyraziło
4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021r. Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sanoku w łącznej
wysokości 85.800 zł. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021r. W związku z ustawą z dnia 17 września 2021r. o zmianę ustawy
o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska oraz niektórych innych ustaw,
która zwiększa krotność kwoty bazowej proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę
74.000 zł na wypłatę diety radnych z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021r. Pozytywną opinię
wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021r. Proponuje się zabezpieczenie kwoty w wysokości

25.000 zł na

udzielenie dotacji dla Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku z przeznaczeniem na
wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w jednostce. Pozytywną opinię
wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021r. Na podstawie decyzji Ministra Finansów proponuje się wprowadzenie
do budżetu Powiatu Sanockiego kwoty 3.069.635 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej.

8

Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021r. Proponuje się zabezpieczenie kwoty w wysokości 3.719,26 zł na
dokonanie zwrotu dochodów, darowizn przekazanych dla Dom Dziecka im. Św. Józefa
w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021r. W związku z pismem Ministra Finansów proponuje się wprowadzenie
do budżetu Powiatu Sanockiego kwoty wysokości 21.410 zł na wydatki związane z realizacją
statutowych zadań Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło
4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021r. Proponuje się zabezpieczenie kwoty w wysokości 74.189 zł na dokonanie zwrotu
dochodów wypracowanych przez szkoły i placówki oświatowe. Pozytywną opinię wyraziło
4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się 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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