Protokół Nr 205/18
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 15 listopada 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
• Roman Konieczny - Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego
• Wacław Krawczyk - Wicestarosta Powiatu Sanockiego
• Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
• Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
• Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu Sanockiego
• Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu Sanockiego
• Bogusława Hniłka - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
• Zofia Kijowska – Naczelnik Wydziału oświaty, Promocji, kultury i Rozwoju
• Michał Cyran - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny. Przewodniczący
Zarządu Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia.
1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) prośba firmy Elektro s.c. o wyrażenie zgody na udostępnienie terenu działki nr 1433/8
położonej w Sanoku zajętej pod obiekt I LO w Sanoku
2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) rozpatrzenie prośby Z-cy dyrektora II LO w Sanoku o przyznanie nagrody pieniężnej za
długoletnią pracę, osobie przechodzącej na emeryturę
b) prośba Z-cy dyrektora II LO w Sanoku o dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla
szkoły
c) rozpatrzenie prośby Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku o wsparcie
finansowe organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
d) prośba dyrektora PSM w Sanoku o wsparcie finansowe wybitnie uzdolnionych
wychowanków szkoły
3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba Naczelnika Wydziału o zwiększenie wydatków statutowych o 20.000 zł na
zlecenie koniecznych napraw wyeksploatowanej infrastruktury sportowej kompleksów
przy ul. Zagrody i Stróżowskiej
4. Wnioski i zapytania.

Do porządku posiedzenia wprowadzono dodatkowe tematy:
- zabezpieczenie środków finansowych na zakup i montaż sprzętu do nagrywania
i transmitowania obrad oraz głosowania podczas sesji Rady Powiatu
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie likwidacji mienia ruchomego w Starostwie Powiatowym
w Sanoku
- podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Florian dyrektora PCOJOPS
w Sanoku do składania oświadczeń woli.
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi sprawami został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła wniosek firmy Elektro s.c. w Sanoku o wyrażenie zgody na wejście w teren działki
Nr 1433/8 położonej w Sanoku obręb Śródmieście. Po omówieniu tematu Członkowie Zarządu
pozytywnie rozpatrzyli wniosek firmy Elektro s.c. w Sanoku wyrażając zgodę na udostępnienie
terenu działki nr 1433/8 położonej w Sanoku obręb Śródmieście zajętej pod obiekty I Liceum
Ogólnokształcącego

w

Sanoku

celem

realizacji

zadania pn.

„Budowa przyłącza

elektroenergetycznego kablowego nN do zasilania oświetlenia drogowego należącego do
Gminy Miasta Sanoka w m. Sanok” - ułożenie kabla ziemnego

metodą rozkopu oraz

usytuowania zestawu złączowo – pomiarowego. Zgodę wyrażono jednogłośnie.

Ad.2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju przedstawiła pani Zofia Kijowska
Naczelnik Wydziału.

Zarząd Powiatu na wniosek zastępcy dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku
wyraził zgodę na przyznanie nagrody pieniężnej sekretarzowi szkoły za długoletnią, wzorową
i nienaganną pracę w związku z przejściem na emeryturę. Zgodę wyrażono 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Członkowie Zarządu przeszli do omówienia prośby Zastępcy dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego w Sanoku o dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla szkoły.
Pani Zofia Kijowska dla porównania przedstawiła zestawienie osiągnięć sportowych
poszczególnych szkół za ostatnie 3 lata. Każda ze szkół nie tylko II LO zdobywała różne
osiągnięcia na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Zdaniem Pani Skarbnik
skoro dyrektor widzi potrzebę zakupu sprzętu sportowego powinien zaplanować taki wydatek
w budżecie szkoły. Ponadto środki na zakup pomocy dydaktycznych dyrektor może pozyskać
ze środków zewnętrznych, projektów unijnych. Wobec powyższego polecono, aby pani
Naczelnik w porozumieniu ze Skarbnikiem Powiatu przygotowała informację o wysokości
zabezpieczenia (czy zabezpieczono) przez szkoły środków finansowych na zakup pomocy
dydaktycznych i wyposażenia oraz o wysokości wydanych środków na powyższy cel.
Następnie wyrażono zgodę na udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 500 zł na
dofinansowanie

organizacji

obchodów

Międzynarodowego

Dnia

Wolontariusza

organizowanego przez Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku. Zgodę wyrażono
jednogłośnie.
Wsparcia finansowego w wysokości 700 zł udzielono Państwowej Szkole Muzycznej
w Sanoku na zorganizowanie wychowankom szkoły wyjazdu na międzynarodowy konkurs
Art. – Duo Music Festival in Prague w Pradze. Zgodę na udzielenie dofinansowania wyrażono
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Obecny na posiedzeniu Zarządu Pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na
dokonanie niezbędnych napraw wyeksploatowanej infrastruktury sportowej kompleksów przy
ul. Zagrody oraz przy ul. Stróżowskiej w Sanoku. Wykonanie niezbędnych napraw wynika
między innymi z zaleceń zawartych w protokole z przeglądu okresowego obiektów. Po
szczegółowym omówieniu tematu wyrażono zgodę na zwiększenie wydatków statutowych
w budżecie o kwotę 20.000 zł. Zgodę wyrażono 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Równocześnie polecono, aby podjąć działania mające na celu
przekazanie obiektów sportowych „Orlik” do przyległych szkół oraz przeprowadzić w tym
temacie rozmowy z dyrektorami szkół
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Sprawy dodatkowe.
W związku

z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących między innymi

transmisji obrad Sesji Rady Powiatu oraz nowego systemu głosowania zaistniała konieczność
zamontowania odpowiedniego sprzętu do nagrywania i transmitowania obrad oraz głosowania.
Inwestycja taka zostanie wykonana wspólnie z Urzędem Miasta Sanoka. Wobec powyższego
wyrażono zgodę na przeznaczenie środków finansowych na powyższy cel oraz dodatkowo
około 7.000 zł na zakup pilotów do głosowania dla Radnych Powiatu Sanockiego. Zgodę
wyrażono 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 269/2018 w sprawie likwidacji mienia ruchomego
w Starostwie Powiatowym w Sanok. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Podjęto również Uchwałę Nr 270/2018 w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Florian
dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego
w Sanoku do składania oświadczeń woli. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Na koniec podjęto Uchwałę Nr 271/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2018 rok. Przeznacza się kwotę 20.000 zł na remont kompleksów
sportowych „Orlik” przy ul. Zagrody oraz ul. Stróżowskiej w Sanoku. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.4. Wnioski i zapytania
Wniosków i zapytań nie było.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny……………………………...
2. Wacław Krawczyk ………….............................
3. Andrzej Chrobak ………………………………
4. Krzysztof Strzyż ……………………………….
5. Alicja Wosik - Majewska…………………….
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