Protokół Nr 171/22
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 10 lutego 2022 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
 Stanisław Chęć - Przewodniczący 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
 Wojciech Naparła – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku
 Dorota Franczak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
 Agnieszka Kornecka – Mitadis – Naczelnik Wydziału Oświaty
 Grzegorz Kozak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
 Sylwia Niżnik-Perkołup- p.o. dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku
 Piotr Mazur – Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury
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 drogownictwa:
a) omówienie tematu dotyczącego podjęcia działań zmierzających do połączenia
obwodnicy Miejsca Piastowego z obwodnicą Miasta Sanoka
b) omówienie tematu dotyczącego budowy drogi z ul. Stróżowskiej na ul. Łany
w Sanoku
2. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie decyzji dotyczącej ustanowienia trwałego zarządu na rzecz PCPR w Sanoku
b) podjęcie decyzji w sprawie ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku
c) rozpatrzeni prośby dyrektora Domu Dziecka o wyrażenie zgody na usunięcie drzew
iglastych
d) zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszenia wypowiedzenia umowy najmu pomieszczenia
zlokalizowanego w budynku usługowo – magazynowym na działce nr 58/94 w Sanoku

e) zapoznanie się z:
- decyzją znak GN-III.683.4.2021(ustalenie odszkodowania)
- zawiadomieniem znak GN-II.6621.7.15.2021(terminie załatwienia sprawy)
- postanowieniem GK-II.660.7.1.2022 (sprostowanie omyłki)
3. Sprawy z zakresu oświaty:
a) prośba dyrektora PCPR w Sanoku o wyrażenie zgody na zatrudnienie psychologa
b) rozpatrzenie prośby dyrektora II LO w Sanoku o dokonanie odpisu aktualizującego za
2018 rok
c) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o zabezpieczenie środków finansowych
na naprawę parkietu w sali gimnastycznej
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania
ofert na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty zleconych przez powiat
organizacjom pozarządowym w 2022 roku oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji
4. Sprawy zakresu kadr:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego
dla dyrektora SPZOZ w Sanoku
5. Sprawy z zakresu promocji:
a) wydanie opinii do propozycji zmian Regulaminu Organizacyjnego Muzeum
Historycznego w Sanoku.
b) rozpatrzenie prośby o zwiększenie środków budżetowych na realizację zadań
publicznych w zakresie sportu
6. Wnioski i zapytania
Przewodniczący Zarządu zaproponował wprowadzenie zmian do dzisiejszego posiedzenia
zarządu, poprzez wycofanie z punktu 5. Sprawy z zakresu promocji podpunktu a) wydanie
opinii do propozycji zmian Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Historycznego w Sanoku.
Dodatkowo zaproponował wprowadzenie następujących spraw:
1. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Niżnik – Perkołup p.o.
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku do składania oświadczeń woli.
2. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Niżnik – Perkołup p.o.
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku.
3. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie: upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Sanoku Sylwii Niżnik-Perkołup do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych powiatu w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz
realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
sanockim (V)” – projekt pozakonkursowy (nabór nr POWR.01.01.01-IP.21-18-010/20),
w ramach Osi Priorytetowej I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”,
Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
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4. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie: upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Sanoku Sylwii Niżnik-Perkołup do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych powiatu w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, zawarcia
umowy oraz realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie sanockim (VI)” – projekt pozakonkursowy (nabór nr POWR.01.01.02-IP.21-18012/21), w ramach Osi Priorytetowej I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych na
regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie
udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.
5. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie: upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Sanoku Sylwii Niżnik-Perkołup do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych powiatu w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz
realizacji projektu na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą
„Aktywnie na rynku pracy”, konkurs nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20;
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób
bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw do porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich Członków
Zarządu Powiatu Sanockiego.
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Ad.1. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że odbyły się zorganizowane przez Urząd
Marszałkowski w Rzeszowie konsultacje dotyczące budowy obwodnicy Miejsca Piastowego
podczas których poruszono również temat dotyczący podjęcia działań mających na celu
połączenie obwodnicy Miejsca Piastowego z obwodnicą Miasta Sanoka (do ronda Św.
Andrzeja Boboli w Sanoku). Pan Wojciech Naparła dodał, że jednym z argumentów w sprawie
przedłużenia budowy obwodnicy z Miejsca Piastowego do Sanoka, jest mapa hałasu wykonana
w miejscowości Pisarowce. Dodał, że zlecane będzie wykonanie map akustycznych na drogach
powiatowych, które przenoszą powyżej 3 mln pojazdów rocznie, takich dróg jest 7.

Odnośnie tematu dotyczącego budowy drogi z ul. Stróżowskiej na ul. Łany w Sanoku pan
Starosta poinformował, że Powiat może zwrócić się do GDDKiA o wydzielenie pasa
drogowego od trzeciego ronda obwodnicy do ul. Stróżowskiej. Od strony ronda wykonany jest
ok

400 m odcinek drogi pokrytej asfaltem, w dalszej części należy wykonać przepust

i łącznie z przepustem wybudować odcinek drogi ok 300 metrów do ul. Stróżowskiej. Droga ta
odciążyłaby ruch w ciągu ul. Lipińskiego w Sanoku. Wobec powyższego ustalono, aby Powiat
Sanocki zwrócił się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o rozpoczęcie
procedury wydzielenia terenu pod budowę drogi łączącej ul. Stróżowską z ul. Łany w Sanoku.
Za takim rozwiązaniem zagłosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Dyrektor PZD w Sanoku zasugerował, aby geodeta powiatowy
wstępnie wycenił wartość pasa drogowego i poinformować Radę Powiatu o zamiarze nabycia.
Ciek wodny, który tam się znajduje należy do Wód Polskich i ważnym jest, aby uzyskać
zezwolenie na urządzenie wykonania takiego obiektu (przepustu). Pan Andrzej Chrobak
zapytał, czy spełnione są wszystkie warunki techniczne dla normalnej drogi. Dyrektor
odpowiedział, że nie, to jest dla drogi technicznej, nie ma tam podbudowy, bo ta droga jest
wybudowana jako droga dojazdowa, a nie docelowa.

Dyrektor PZD przychylił się do w/w

inwestycji.
Pan Wojciech Naparła poinformował, że uzupełniane są ubytki na jezdni w ciągu ul.
Mickiewicza w Sanoku.
Pan Starosta dodał, że na skrzyżowaniu ul. Traugutta z ul. Białogórską na jezdni
utrzymuje się woda. Dyrektor wyjaśnił, że podczas przebudowy ul. Traugutta zniwelowano
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w maksymalnym stopniu to co było wcześniej, dodał, że rzędnych jezdni nie można zmieniać
podczas przebudowy.

Ad.2. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami.
Poniższe sprawy przedstawiła pani Dorota Franczak Naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami.
Zarząd Powiatu podjął decyzję Nr GN-II.6844.4.12a.2021 zmieniającą decyzję nr GNII.6844.4.12.2021 Zarządu Powiatu Sanockiego z dnia 21 września 2021r. w sprawie
ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą
w Sanoku przy ul. Szopena 5. Decyzja została przyjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Sprawa dotycząca ogrodzenia znajdującego się w granicy nieruchomości przy Zespole
Szkół Nr 5 w Sanoku, została przełożona do rozpatrzenia w późniejszym czasie, z uwagi na
konieczność przeprowadzenia wizji w terenie.
Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę dyrektora Domu Dziecka w Sanoku,
wyrażając zgodę na wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie pięciu drzew
iglastych rosnących na nieruchomości położonej w Sanoku obręb Wójtowstwo stanowiącej
własność Powiatu Sanockiego działka nr 136/3. W miejsce wyciętych drzew należy dokonać
nasadzenia nowych drzew.
Zarząd Powiatu 4 głosami „za”, (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było)
wyraził zgodę na rozwiązanie z panem Jakubem Dąbrowskim umowy nr 15/2021 z dnia
19.01.2021r. najmu pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 81m2
zlokalizowanego w budynku usługowo – magazynowym znajdującym się na nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Olchowce, oznaczonej
ewidencyjnie jako działka nr 58/94 o pow. 0,7028 ha.

Członkowie Zarządu zapoznali się z:
- decyzją znak GN-III.683.4.2021 (ustalenie odszkodowania) z dnia 02.02.2022 r.
- zawiadomieniem znak GN-II.6621.7.15.2021 (o terminie załatwienia sprawy) z dnia
01.02.2022 r.
- postanowieniem GK-II.660.7.1.2022 (sprostowanie omyłki) z dnia 31.01.2022 r.
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Ad.3. Sprawy z zakresu oświaty.
Poniższe sprawy przedstawiła pani Agnieszka Kornecka – Mitadis Naczelnik Wydziału
Oświaty oraz pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sanoku.
Pani Naczelnik Wydziału Oświaty poinformowała, że otrzymała wiadomość, iż
dyrektorzy szkół do 28 lutego 2022r. mają obowiązek do organu prowadzącego złożyć
zapotrzebowanie na dodatkowe godziny pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Wiadomość taka została przekazana do szkół.

Następnie Pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Sanoku

zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na zatrudnienie

w jednostce psychologa w wymiarze ½ etatu. Wyjaśnił, że PCPR zatrudnia psychologa na
umowę zlecenie, co roku ilość godzin jest ograniczana, nie zabezpiecza to potrzeb rodzin
zgłaszających się po pomoc, dodał, że rodzin zastępczych ok. 60 pomocy psychologa
potrzebują też inne osoby. Po omówieniu tematu Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku psychologa na ½ etatu. Zgodę na
powyższe wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Prośba dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku o dokonanie odpisu
aktualizującego za 2018 rok przełożono na jedno z kolejnych posiedzeń zarządu.

Pani Naczelnik Agnieszka Kornecka – Mitadis przedstawiła prośbę dyrektora Zespołu
Szkół Nr 2 w Sanoku o zabezpieczenie środków finansowych na naprawę parkietu na dolnej
sali gimnastycznej w szkole. Poinformowała, że w planie szkoły zabezpieczone są środki
finansowe na remonty. Wobec powyższego Zarząd Powiatu zdecydował, aby naprawę parkietu
na dolnej sali gimnastycznej w ZS Nr 2 pani dyrektor pokryła ze środków zabezpieczonych
w planie finansowym szkoły (na remonty).
Dodatkowo pani Naczelnik Wydziału Oświaty poinformowała, że wystąpiła do
dyrektorów szkół informując, iż w temacie naboru należy „trzymać” się ustaleń z ubiegłego
roku.
Po zmianie składu komisji Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 54/2022 w sprawie
powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
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oświaty zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym w 2022 roku oraz przyjęcia
regulaminu pracy komisji. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.4. Sprawy zakresu kadr.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 55/2022 w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia miesięcznego dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.

Pan Starosta przedstawił panią Sylwię Niżnik – Perkołup, która od 15 lutego 2022 roku
będzie pełnić obowiązki dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku.
Pani Sylwia Niżnik - Perkołup przedstawiła przebieg zatrudnienia, poinformowała o obecnych
zadaniach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, o prowadzonych kontrolach
związanych z udzielaniem pomocy finansowej przedsiębiorcom w związku z epidemią covid.
Wobec powyższego Członkowie Zarządu podjęli następująco:
- Uchwałę Nr 56/2022 w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Niżnik – Perkołup p.o. Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku do składania oświadczeń woli. Uchwałę podjęto 4
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 57/2022 w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Niżnik – Perkołup p.o. Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku, do dokonania przeniesień w planie wydatków bieżących
budżetu Powiatu Sanockiego na 2022 rok w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 58/2022 w sprawie: upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Sanoku Sylwii Niżnik-Perkołup do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
powiatu w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz realizacji
projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (V)” –
projekt pozakonkursowy (nabór nr POWR.01.01.01-IP.21-18-010/20), w ramach Osi
Priorytetowej I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój; Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
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regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 59/2022 w sprawie: upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Sanoku Sylwii Niżnik-Perkołup do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
powiatu w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, zawarcia umowy oraz
realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim
(VI)” – projekt pozakonkursowy (nabór nr POWR.01.01.02-IP.21-18-012/21), w ramach Osi
Priorytetowej I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój; Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy –
projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych”. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 60/2022 w sprawie: upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Sanoku Sylwii Niżnik-Perkołup do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
powiatu w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz realizacji
projektu na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywnie na
rynku pracy”, konkurs nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20; współfinansowanym ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny
rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty
konkursowe. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

Ad. 5. Sprawy z zakresu promocji.
W związku z analizą ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu, Pan Piotr
Mazur Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury zawnioskował o zwiększenie środków
budżetowych na realizację tych zadań o kwotę 10.000 zł. Dodał, że środki jakie obecnie są
zabezpieczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie sportu wynoszą
10.000 zł. Po omówieniu tematu Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie środków
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budżetowych na realizację zadań publicznych w zakresie sportu. Zgodę wyrażono 4 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 7. Wnioski i zapytania.
Pan Damian Biskup poprosił o sprawdzenie, czy licea ogólnokształcące składają wnioski o
dofinansowane na wyjazdy zagraniczne dla uczniów w ramach projektu „Erasmus” (np.
kursy językowe). Poprosił również, aby porozmawiać z dyrektorami Liceów w tej sprawie.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Joanna Jankowska
Podpisy Członków Zarządu
1. Stanisław Chęć
2.
3. Damian Biskup
4. Andrzej Chrobak
5. Krzysztof Strzyż
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