Protokół Nr 178/22
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 24 marca 2022 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
 Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu
 Paweł Rysz – Zastępca Wójta Gminy Komańcza
 Wojciech Naparła - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
 Wojciech Skiba – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
 Dorota Franczak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
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) informacja dotycząca możliwości wydania warunków technicznych na opracowanie
dokumentacji bezpośrednio przy krawędzi jezdni w ciągu drogi powiatowej
w m. Pastwiska
b) pismo Gminy Komańcza dotyczące drogi powiatowej Nowy Łupków przez wieś
2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: Remont drogi
powiatowej nr 2220 R Mrzygłód - Tyrawa Wołoska od km 0+445 do km 1+521, od km
1+741 do km 2+755.
3. Sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa:
a) zaopiniowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Zagórz na lata
2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028”
4. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania środka trwałego do SOSW w Sanoku

5.

6.

7.

8.

9.

b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego
z działalności w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zagórzu za rok 2021
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz
ratownictwa i ochrony ludności na 2022 rok
Sprawy kadrowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Pani Marty Brzeżawskiej – osoby
wyznaczonej do zastępowania dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku
do składania oświadczeń woli
Sprawy z zakresu promocji i sportu:
a) wniosek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Bukowskiej o zmiany w kosztach
merytorycznych oferty zadania publicznego
Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie
nieruchomości położonej w Sanoku obręb Śródmieście, stanowiącej współwłasność
Powiatu Sanockiego
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie oddania w najem części nieruchomości Powiatu
Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Śródmieście
c) podjęcie decyzji w sprawie zamiany nieruchomości Powiatu Sanockiego
z nieruchomością Gminy Miasta Sanoka z przeznaczeniem pod budowę Centrum
Ratownictwa
d) zapoznanie się z decyzją dotyczącą zmiany granic i powierzchni nieruchomości
położonej w m. Morochów
Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Pani Marty Brzeżawskiej osoby do
zastępowania dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku (zaciągania
zobowiązań)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Pani Marty Brzeżawskiej osoby do
zastępowania dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku (przeniesień
w planie)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2022r (24.600 zł)
Wnioski i zapytania.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby z porządku posiedzenia wycofać z punktu

7 Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami podpunktu a) podjęcie uchwały zarządu
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie nieruchomości położonej w Sanoku
obręb Śródmieście, stanowiącej współwłasność Powiatu Sanockiego.
Natomiast wprowadzić do porządku posiedzenia w sprawach budżetowych:
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2022r (27.137,71 zł)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2022r (15.100 zł)
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Zgodę na zmiany w porządku posiedzenia wyrazili wszyscy Członkowie Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich Członków
Zarządu.

Ad. 1. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Temat dotyczący drogi powiatowej Nowy Łupków przez wieś na terenie Gminy
Komańcza przedstawił pan Paweł Rysz Zastępca Wójta Gminy Komańcza. Przypomniał, że
ustalono, iż po wykonaniu inwestycji przez Powiat Gmina Komańcza zobowiązała się do
przejęcia drogi powiatowej Nowy Łupków przez wieś na swój stan. Zdaniem Zastępcy Wójta
po wykonaniu inwestycji przez Powiat Sanocki zaszły czynniki, które zdaniem Wójta Gminy
Komańcza blokują podjęcie ostatecznej decyzji. Dodał, że zgłaszano do PZD w Sanoku usterki
co do korzystania z drogi, jak i jej wykonania.
W tym temacie wypowiedział się również obecny na posiedzeniu Zarządu Powiatu pan
Wojciech Naparła Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku wyjaśniając miedzy innymi,
że niektóre usterki w ciągu przedmiotowej drogi w m. Nowy Łupków powstały w wyniku
inwestycji prowadzonych przez Gminę Komańcza. Odnośnie uszkodzeń technicznych –
pęknięć poprzecznych na jezdni wykonawca w ramach gwarancji/ rękojmi zobowiązany jest do
ich usunięcia.
Po omówieniu tematu Członkowie Zarządu ustalili, aby spotkać się w miejscu przeprowadzonej
inwestycji i dokonać przeglądu gwarancyjnego drogi.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku poinformował, że przeprowadzona
została wizja w terenie oraz dokonano wstępnej analizy map ewidencyjnych i stwierdzono, że
istnieje możliwość wydania warunków technicznych na opracowanie dokumentacji
bezpośrednio przy krawędzi jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2113 R Pastwiska – Puławy
w miejscowości Pastwiska na odcinku od Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki do
Leśniczówki. Członkowie Zarządu zapoznali się z powyższą informacją.
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Ad. 2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 88/2022 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: Remont drogi
powiatowej nr 2220 R Mrzygłód - Tyrawa Wołoska od km 0+445 do km 1+521, od km 1+741
do km 2+755. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

Ad. 3. Sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.
Pan Wojciech Skiba Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
omówił

przedłożony przez Gminę Zagórz

„Program Ochrony Środowiska dla Miasta

i Gminy Zagórz na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028”. Po przeanalizowaniu w/w
planu i wskazaniu uwag, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował „Program Ochrony
Środowiska dla Miasta i Gminy Zagórz na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028”.
Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Pan Damian Biskup po interwencji mieszkańców Zagórza (osiedle Dolina) poprosił
o sprawdzenie sposobu odprowadzania wody z myjni pojazdów samochodowych
zlokalizowanej przy drodze krajowej w m. Zagórz.

Ad. 4. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 89/2022 w sprawie przekazania środka trwałego
do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sanoku. Przekazuje się tablicę
multimedialną będącą na stanie ewidencyjnym Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku na
wyposażenie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sanoku. Uchwałę podjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu przeanalizował i nie wniósł uwag do sprawozdania merytorycznego
z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu za rok budżetowy 2021.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 90/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego
z działalności w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zagórzu za rok 2021. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Podjęto Uchwałę Nr 91/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz
ratownictwa i ochrony ludności na 2022 rok. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 5. Sprawy kadrowe.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 92/2022 w sprawie upoważnienia Pani Marty
Brzeżawskiej – osoby wyznaczonej do zastępowania dyrektora Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Sanoku do składania oświadczeń woli. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 6. Sprawy z zakresu promocji i sportu.
Pani Ewelina Rajchel pracownik Wydziału Promocji i Sportu przedstawiła wniosek
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku o zmianę w kosztach merytorycznych
oferty zadania publicznego. Wyjaśniła, że uprzednio przyznana została dotacja w kwocie 1.500
zł, dodała, że wystąpiono z pismem do wszystkich organizacji o dostosowanie oferty do
przyznanej kwoty dotacji. Wszystkie organizacje dostosowały swoje kwoty, natomiast nie
mogły one zmienić kosztów merytorycznych zadania. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Bukowskiej w Bukowsku samoistnie zmieniło koszty merytoryczne. Po omówieniu tematu
Członkowie Zarządu 5 głosami „za”, (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było)
przychylili się do prośby Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku wyrażając
zgodę na zmianę w kosztach merytorycznych oferty zadania publicznego.

Ad. 7. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami.
Poniższe sprawy przedstawiła pani Dorota Franczak Naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami.
Zarząd podjął Uchwałę Nr 93/2022 w sprawie oddania w najem części nieruchomości
Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Śródmieście. Oddaje się w najem dla
Sanockiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie pomieszczenie
nr 10 o pow. 14,4 m2 znajdujące się w piwnicach budynku administracyjnego położonego
w Sanoku obręb Śródmieście na działce nr 89/1 z przeznaczeniem na wykonywanie zadań
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statutowych Stowarzyszenia.

Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
Następnie pani Naczelnik Dorota Franczak poinformowała, że zwrócono się do
Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Sanoku obręb
Dąbrówka, oznaczonej jako działka nr 46/5 oraz nieruchomości położonej w Sanoku obręb
Śródmieście oznaczonej jako działka nr 28/8 – stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka,
na nieruchomość położoną w Sanoku obręb Wójtowstwo, oznaczoną jako działki nr 773/9,
773/11, 773/12, 773/15, 773/17, 773/18, 773/19, 773/20, 773/21, 773/22, 773/23, 773/24,
773/25, 773/26, 773/27, 773/28, 773/29, 773/33 stanowiącą własność Powiatu Sanockiego.
Działka nr 46/5 położona w Sanoku proponowana przez Gminę Miasta Sanoka do zamiany
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona jest pod
tereny usług publicznych oświaty, celem Powiatu jest budowa Centrum Ratownictwa.
Wystąpiono do Burmistrza Miasta Sanoka o stanowisko, czy podjęta zostanie uchwała o zmianę
przeznaczenia w miejscowym planie tego terenu. W odpowiedzi mamy potwierdzenie „że tak”,
jednak w pierwszej kolejności wymagana jest zmiana zapisów w „studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sanoka” oraz w planie, procedura taka
trwa ok 1 roku. Drugą działką Gminy Miasta Sanoka do zamiany jest działka obok II Liceum
Ogólnokształcącego w Sanoku nr 28/8, która znajduje się w obszarze ZP1 - teren zieleni
urządzonej. Plan ZP 1 dopuszcza tereny małej architektury.
Pani Naczelnik dodała, że Rada Miasta Sanoka podjęła uchwałę w sprawie zamiany – bez
dokonania dopłat. Różnica w wartościach zamienianych nieruchomości jest ok. 70.000 zł na
korzyść Miasta Sanoka (działki Powiatu są droższe). Działki Powiatu znajdują się w terenie
zalewowym. Pan Starosta zaproponował zamianę, dodał, że różnica wynosi ok 70.000 zł, ale
należy dążyć do uruchomienia procedury budowy sali gimnastycznej i Pogotowia
Ratunkowego. Pan Starosta zapytał, czy zamieniamy działki z tymi różnicami, które są. W
związku z brakiem odmiennych zdań Przewodniczący Zarządu przeszedł do głosowania w
sprawie zamiany w/w działek. Za zamianą w/w działek głosowało 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją (znak GN-II.6621.7.15.2021 z dnia 14.03.2022r)
dotyczącą zmiany granic i powierzchni nieruchomości położonej w m. Morochów.
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Ad. 8. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu podjęli następująco:
- Uchwałę Nr 94/2022 w sprawie upoważnienia Pani Marty Brzeżawskiej osoby do
zastępowania dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku. Upoważnienia
udzielono do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej
prognozie finansowej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania

jednostki, i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 95/2022 w sprawie upoważnienia Pani Marty Brzeżawskiej osoby do
zastępowania dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

Upoważnienia

udzielono do dokonania przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu
Sanockiego na 2022 rok w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku w obrębie grupy
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków, oraz w obrębie
wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 96/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2022r. Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sanoku o kwotę
24.600 zł z przeznaczeniem na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód –
Tyrawa Wołoska od km 0+445 do km 1+521, od km 1+741 do km 2+755”. Uchwałę podjęto 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 97/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2022r. Dokonuje się zmian w planie finansowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku
o kwotę 27.137, 71 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 98/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2022r. Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sanoku
przeznaczając z rezerwy ogólnej kwoty w wysokości 15.100 zł na wydatki związane z zadaniem
„Remont drogi powiatowej nr 2210R Besko – Mymoń w km od 0+000 do 3+022”. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 9. Wnioski i zapytania.
Pan Starosta poruszył temat dotyczący uruchomienia strzelnicy.
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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