Protokół Nr 177/22
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 17 marca 2022 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
 Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego
 Janusz Cecuła – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sanockiego
 Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Maryla Kopiec- Sekretarz Powiatu Sanockiego
 Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu
 Agata Dróbko – Głowacz – pracownik 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 drogownictwa:
a) prośba dyrektora PZD w Sanoku o wyrażenie zgody na przekazanie przez PINB
w Sanoku pojazdu Dacia Duster na rzecz PZD
b) rozpatrzenie petycji mieszkańców m. Tyrawa Solna dot. całkowitej modernizacji
i kompleksowego remontu z wymianą całej nawierzchni drogi powiatowej Mrzygłód –
Tyrawa Wołoska
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: „Modernizacja
infrastruktury drogowej Powiatu Sanockiego na obszarze gmin: Bukowsko, Zarszyn,
wiejskiej Sanok – Etap I
2. Wnioski radnych:
a) stanowisko Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska dotyczące budowy chodnika dla pieszych w Pastwiskach
b) rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez Komisję Transportu Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 28 lutego
2022r.

3. Sprawy z zakresu rynku pracy:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie w sprawie: upoważnienia p.o. Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku pani Sylwii Niżnik-Perkołup do składania
oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu w zakresie zawarcia umowy oraz
realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy
w powiecie sanockim (VIII)”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny
rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty
pozakonkursowe PUP (nabór nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-029/22).
4. Sprawy z zakresu oświaty:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie likwidacji mienia ruchomego w RCRE w Sanoku
(trenaż)
b) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku o wyrażenie zgody na podniesienie
dziennej stawki żywieniowej w stołówce szkolnej
c) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku o zgodę na powiększenie internatu
szkoły
d) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o zgodę na kontynuację w klasach
czwartych technikum innowacji wojskowej
e) informacja dyrektorów szkół ponadpodstawowych Powiatu Sanockiego w sprawie
przewidywanych godzin ponadwymiarowych dla dyrektorów i wicedyrektorów w roku
szkolnym 2022/2023
5. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami:
a) rozpatrzenie prośby kierownika CIS w Sanoku o umorzenie opłaty rocznej z tytułu
trwałego zarządu nieruchomości
6. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiat Sanockiego na
2022 rok (15.005 zł)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiat Sanockiego na
2022 rok (20.000 zł)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiat Sanockiego na
2022 rok (29.156,51zł)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiat Sanockiego na
2022 rok (2.231 zł)
e) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiat Sanockiego na 2022 rok (100.000 zł)
7. Wnioski i zapytania.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić dodatkowe
sprawy:
1. Informacja dotycząca realizacji założonych planów finansowych za 2021r.
2. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2022 rok
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3. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2022 rok
4. Wniosek o przedłużenie statusu CIS w Sanoku do Wojewody Podkarpackiego
5. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Dyrektora
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku w przypadku jego nieobecności w roku
szkolnym 2021/2022.

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw do
porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.6. Sprawy budżetowe.
Pani Edyta Szałankiewicz Skarbnik Powiatu Sanockiego przedstawiła poniższe uchwały:
- Uchwała Nr 78/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiat Sanockiego na 2022 rok.
W związku z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu przez Gminę Besko
zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na
przebudowę drogi powiatowej Nr 2006R Haczów – Besko w km 11+225 w m. Besko. Uchwałę
podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 79/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiat Sanockiego na 2022 rok.
Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sanoku poprzez
przeznaczenie kwoty w wysokości 20.000 zł na remont drogi powiatowej nr 2201R Besko –
Mymoń w km od 0+000 do 3+022. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 80/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiat Sanockiego na 2022 rok.
W związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego zwiększa się dochody i wydatki Powiatu
Sanockiego o łączną kwotę 29.156,51 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwała Nr 81/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiat Sanockiego na 2022 rok.
W uchwale zmniejsza się i zwiększa wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 2.231 zł
z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zadania bieżące realizowane przez Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Haczowie. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Na posiedzenie Zarządu dołączył pan Andrzej Chrobak.
- Uchwała Nr 82/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022
rok. W związku z decyzją Wojewody przeznacza się łączną kwotę w wysokości 11.295 zł na
realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 83/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022
rok. W związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego zwiększa się dochody i wydatki Powiatu
Sanockiego o kwotę 180.000 z przeznaczeniem dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego
SPZOZ w Sanoku z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia przybywającym
z objętej konfliktem wojennym Ukrainy. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022 rok. W projekcie uchwały
proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków Powiatu Sanockiego o kwotę 100.000 zł
(pomoc udzielona przez Nadleśnictwo Brzozów) z przeznaczeniem na przebudowę drogi
powiatowej nr 2235 R Sanok – Dobra w km. od 17+920 do 18+170 w m. Dobra. Pozytywną
opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Dodatkowo pani Skarbnik w związku z uzgodnieniami dotyczącymi zamknięcia roku
budżetowego 2021 oraz sporządzeniem sprawozdań budżetowych przedłożyła Członkom
Zarządu informację dotyczącą realizacji założonych planów finansowych za 2021rok.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody
Podkarpackiego o przedłużenie statusu Centrum Integracji Społecznej w Sanoku. Zgodę na
powyższe wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad.5. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami.
Dodatkowo pani Skarbnik przedstawiła wniosek kierownika Centrum Integracji
Społecznej w Sanoku o umorzenie opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości
w kwocie 620,40 zł. Poinformowała, że przeanalizowana została kondycja finansowa CIS
Sanoku i nie ma przesłanek do wyrażenia zgody na umorzenie należności. Po omówieniu
tematu Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył prośbę kierownika CIS w Sanoku o umorzenie
opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości. Za umorzeniem należności nie było
głosów (0 głosów), przeciw umorzeniu należności głosowało 4 Członków Zarządu, głosów
wstrzymujących się nie było.

Ad.1. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Poniższe sprawy przedstawiła pani Agata Dróbko – Głowacz pracownik Powiatowego
Zarządu Dróg w Sanoku.
Pani Agata Dróbko – Głowacz w imieniu Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku zwróciła
się z prośbą o wyrażenie zgodę na przekazanie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Sanoku pojazdu marki Dacia Duster na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku. Dodała, że obecnie posiadany przez jednostkę samochód osobowy marki Chevrolet
Aveo jest w złym stanie technicznym, wymaga regularnych napraw, a ich koszt przekracza
wartość rynkową pojazdu. Po szczegółowych wyjaśnieniach Zarząd Powiatu 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było wyraził zgodę na przekazanie przez
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sanoku pojazdu marki Dacia Duster na rzecz
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

Kolejny punkt to rozpatrzenie petycji mieszkańców miejscowości Tyrawa Solna
dotyczącej całkowitej modernizacji i kompleksowego remontu z wymianą całej nawierzchni
drogi powiatowej 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska. Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że
Powiat Sanocki w roku ubiegłym otrzymał szansę realizacji przedmiotowego zadania ze
środków funduszu solidarności unii europejskiej. Wytypowano 3 zadania drogowe, w tym
remont drogi powiatowej Mrzygłód - Tyrawa Wołoska, które zostały pozytywnie
zweryfikowane przez komisję wojewódzką ds. szacowania strat jakie powstały w
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infrastrukturze drogowej podczas intensywnych opadów deszczu w czerwcu 2020 r.
Przedmiotowy remont będzie obejmował wykonanie nowej nawierzchni drogi oraz poboczy w
określonym kilometrażu. Zgodnie z zasadami funduszu solidarności ww. zadanie musimy
zrealizować i rozliczyć do dnia 15 czerwca br.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 84/2022 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym na realizację zadania pn.:
„Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Sanockiego na obszarze gmin: Bukowsko,
Zarszyn, wiejskiej Sanok – Etap I. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pan Krzysztof Strzyż

zwracając się do pani Agaty Dróbko – Głowacz zapytał

o rozliczenie kosztów zimowego utrzymania dróg. Przedstawicielka PZD w Sanoku,
odpowiedziała, że nie było jeszcze takiego rozliczenia.
Następnie Radny zapytał, czy trwają prace remontowe na drogach po zimie. Pani Dróbko –
Głowacz odpowiedziała, że prace wykonywane są sukcesywnie w miejscach gdzie są
wskazania.

Ad.2. Wnioski radnych.
Członkowie Zarządu przyjęli do wiadomości stanowisko Komisji Transportu,
Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska dotyczące podjęcia działań
zmierzających do zaprojektowania oraz budowy chodnika dla pieszych w miejscowości
Pastwiska wzdłuż drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska – Puławy. Stanowisko komisji
w powyższej sprawie jest pozytywne. Komisja prosi o uwzględnienie zadania w miarę
możliwości finansowych.
Następnie rozpatrzono wnioski zgłoszone przez Komisję Transportu Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2022r.
Pierwszy wniosek związany jest z pytaniem o możliwość wygospodarowania zatoczki
autobusowej przy drodze w miejscowości Turzańsk w pobliżu której znajduje się cerkiew. Pani
Agata Dróbko - Głowacz poinformowała, że PZD w Sanoku wystąpił w tej sprawie do gminy
Komańcza. Zgodnie z ustawą o transporcie publicznym

jest to zadanie własne gminy

(organizacja przystanków).
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Pan Stanisław Lewicki zwrócił się z wnioskiem o wygospodarowanie pieniędzy na łatanie dróg
po zimie, oraz aby dyrektor PZD w Sanoku rozważył możliwość łatanie pewnych odcinków
dróg poprzez postępowanie przetargowe. Jak wcześniej pani Agata Dróbko – Głowacz
poinformowała, prace w zakresie naprawy nawierzchni dróg wykonywane są sukcesywnie
przez PZD w Sanoku.

Ad.3. Sprawy z zakresu rynku pracy.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 85/2022 w sprawie: upoważnienia p.o. Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku pani Sylwii Niżnik-Perkołup do składania oświadczeń
woli w sprawach majątkowych powiatu w zakresie zawarcia umowy oraz realizacji projektu
pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim
(VIII)”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 - 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób
bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP (nabór nr RPPK.07.02.00-IP.0118-029/22). Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

Ad.4. Sprawy z zakresu oświaty.
Poniższe sprawy przedstawiła pani Agnieszka Kornecka – Mitadis Naczelnik Wydziału
Oświaty.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 86/2022 w sprawie likwidacji mienia ruchomego
w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku. Likwidowany środek trwały to trenaż
do nauki naprawy i obsługi samochodów, wykonany na bazie samochodu osobowego Polonez.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podniesienie dziennej stawki żywieniowej
w stołówce szkolnej z 14 zł na 17 zł od 1 kwietnia 2022 roku w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku.
Zgodę na powyższe wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
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Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku
wyrażając zgodę na powiększenie internatu szkoły o trzecie piętro budynku znajdujące się
obecnie w zarządzie Domu Dziecka w Sanoku. Zgodę na powyższe wyraziło 4 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W związku z powyższym wyrażono zgodę na zmianę trwałego zarządu pomiędzy jednostkami
organizacyjnymi (tj. ZS Nr 5 w Sanoku i Domem Dziecka w Sanoku) dla części nieruchomości
tj. pomieszczeń zlokalizowanych na trzecim piętrze budynku Domu Dziecka przy ul. Sadowej
21 w Sanoku. Zgodę wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Pozytywnie została rozpatrzona prośba Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na kontynuację w klasach czwartych Technikum nr 2
w Sanoku w roku szkolnym 2022/2023 innowacji wojskowej pn. „Edukacja dla bezpieczeństwa
z elementami wiedzy o wojsku”. Zgodę na powyższe wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przydzielenie w roku szkolnym
2022/2023 godzin ponadwymiarowych dyrektorom i wicedyrektorom w: I i II Liceum
Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Nr 1, 3, 5. RCRE, SOSW oraz Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Sanoku.

Dodatkowo Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 87/2022 w sprawie wyznaczenia osoby
do zastępowania Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku w przypadku jego
nieobecności w roku szkolnym 2021/2022. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad.7. Wnioski i zapytania.
Pan Krzysztof Strzyż zwracając się do pani Naczelnik Wydziału Oświaty zapytał jak
wygląda przyjmowanie i nauczanie dzieci uchodźców z Ukrainy w naszych szkołach. Pani
Naczelnik odpowiedziała, że obecnie dzieci takie uczęszczają do I LO w Sanoku i do ZS Nr 3
w Sanoku.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak - Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Stanisław Chęć…………………………….......
2. Janusz Cecuła …………...................................
3.
4. Andrzej Chrobak……………………………….
5. Krzysztof Strzyż………………………………
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