Protokół Nr 66/16

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 17 lutego 2016 roku
W posiedzeniu udział wzięli:


Roman Konieczny



Wacław Krawczyk



Damian Biskup



Alicja Wosik



Edyta Szałankiewicz



Zofia Kijowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju



Michał Cyran – Naczelni Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Pan Starosta
zaproponował, aby rozszerzyć porządek obrad dzisiejszego posiedzenia o:
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie wyrażenia zgody na
podjęcie współpracy pomiędzy Powiatem Sanockim, a Województwem Podkarpackim
w sprawie realizacji Projektu „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”
zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpacie”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
- wnioski radnych z sesji
- prośba pana Budzickiego o dofinansowanie wydania numizmatu okolicznościowego
- prośba o przygotowanie przez wydział geodezji instrukcji postępowania w sprawie odwołania
od czynności związanych z modernizacją gruntów
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok – 6.888 zł
Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw do
dzisiejszego porządku obrad.
1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie uchwały Zarządu w sprawie złożenia informacji Radzie Powiatu Sanockiego
o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego (dz. nr 62/11)

b) podjęcie uchwały Zarządu w sprawie złożenia informacji Radzie Powiatu Sanockiego
o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego (dz. nr 58/159)
c) podjęcie uchwały Zarządu w sprawie złożenia informacji Radzie Powiatu Sanockiego
o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego (dz. nr 58/158)
d) podjęcie uchwały Zarządu w sprawie złożenia informacji Radzie Powiatu Sanockiego
o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego (dz. nr 58/153)
2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o zgodę na przywrócenie portierom – konserwatorom
zatrudnionym w szkole pełnego etatu
b) prośba Fundacji Beksiński o pomoc finansową przy organizacji premiery filmu pt.
„Ostatnia rodzina”
c) prośba drużyny Old Boys KH Sanok o udzielenie dofinansowania udziału w XXIV
Mistrzostwach Polski w hokeju
d) rozpatrzenie propozycji współpracy i podjęcia partnerstwa z Centrum Kulturalnym
w Przemyślu
3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba o zabezpieczenie w budżecie kwoty 33.888 zł - dla zadania „ Modernizacja
energetyczna budynku ZS Nr 4 w Sanoku…”
b) rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Sanok o podjęcie działań zmierzających do realizacji
zadań związanych z budową chodników w m. Trepcza, Sanoczek oraz kontynuacji
budowy chodnika w m. Kostarowce
c) prośba Burmistrza Miasta Sanoka o rozważenie możliwości partycypacji w kosztach
zadania dotyczącego przebudowy dróg miejskich planowanego do realizacji w ramach
programu INTERREG Polska – Słowacja
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadań pn.:
- „wykonanie właściwych prac dla zadania „stabilizacja osuwiska w ciągu drogi
powiatowej Sanok – Liszna”
- „wykonanie właściwych prac dla zadania „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi
powiatowej Sanok – Dobra w m. Dębna”
e) pismo samorządu mieszkańców Hłomcza o zamontowanie brakujących barier na odcinku
drogi Międzybrodzie – Dębna oraz o utrzymanie dotychczasowej obsługi leśnej
4. Sprawy dotyczące PUP:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktualizacja osób
powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim współfinansowanym ze
środków Unii Europejskiej w ramach EFS RPO WP „Regionalny rynek pracy, działanie
7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.
b) przyjęcie sprawozdania z działalności PUP w Sanoku w roku 2015
5. Sprawy kadrowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zatrudnienia pana Wojciecha Naparły na stanowisku
dyrektora PZD w Sanoku.
6. Wolne wnioski i zapytania.
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Członkowie Zarządu rozpoczęli posiedzenie od punktu 2. Sprawy z zakresu oświaty,
promocji, kultury i rozwoju.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku
wyrażając zgodę na przywrócenie dwóm pracownikom portierom – konserwatorom
zatrudnionym w ZS Nr 2 w Sanoku pełnego etatu, tj. z 0,9 do 1 etatu. Zgodę na powyższe
wyrażono 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu z uwagi na trudną sytuację finansową negatywnie odnieśli się do
prośby Fundacji Beksiński w Rzeszowie o pomoc finansową przy organizacji premiery filmu
pt. „Ostatnia rodzina”. Negatywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, 1 Członek Zarządu
wstrzymał się do głosu.
Prośba drużyny Old Boys KH Sanok o udzielenie dofinansowania udziału w XXIV
Mistrzostwach Polski w hokeju z przyczyn formalnych (brak karty informacyjnej) nie została
rozpatrzona.
Pani Zofia Kijowska Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju
przedstawiła propozycję partnerstwa skierowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.
Poinformowała, że Centrum otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą
„Bardzo Młoda Kultura”. Celem projektu jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce
oraz polepszenie współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji.
Partnerstwo polegałoby na współpracy w kwestiach informacyjnych, aby Centrum za
pośrednictwem Powiatu mogło nawiązywać kontakty z organizacjami pozarządowymi,
ośrodkami kultury, które funkcjonują na naszym terenie, oraz na udostępnieniu pomieszczeń
na terenie Powiatu w celu przeprowadzenia spotkań informacyjnych lub szkoleń.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na podjęcie współpracy oraz partnerstwa z Centrum
Kulturalnym w Przemyślu w ramach nowego, trzyletniego programu Narodowego Centrum
Kultury pod nazwą „Bardzo Młoda Kultura”. Zgodę wyrażono jednogłośnie .
Następnie pani Zofia Kijowska poinformowała, że odbyło się spotkanie z dyrektorami
szkół ponadgimnazjalnych oraz z dyrektorem Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji
w Sanoku w sprawie promowania szkolnictwa zawodowego/ technicznego.
Pan Damian Biskup dodał, że uczestnicy spotkania przyjęli sugestie pani Alicji Wosik
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o umieszczeniu banerów promujących ponadgimnazjalne szkoły w Sanoku na terenie Powiatu
Leskiego. Pani Alicja Wosik poinformowała, że Rada Klastra Przemysłowo –Naukowego
podejmie się zaplanowania wspólnej kampanii dla szkół ponadgimnazjalnych, uczelni
i sanockich przedsiębiorstw. Kampanii, która będzie promować cały ciąg rozwoju młodego
człowieka. Ponadto dyrektorzy szkół powinni prowadzić kampanie na terenie Powiatu
Bieszczadzkiego, Leskiego i Brzozowskiego.
Zarząd Powiatu na prośbę Pana Andrzeja Budzińskiego mincerza, kwotą 300 zł
dofinansował wydanie numizmatu związanego z obchodami – 1 marca – Dzień Żołnierzy
Wyklętych, oraz 75 rocznicy pierwszego zrzutu Cichociemnych do Polski. Zgodę wyrażono
jednogłośnie.
Ad. 1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 48/2016 w sprawie złożenia informacji Radzie
Powiatu Sanockiego o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego. Informuje się
o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb
Śródmieście, działka nr 62/11 o pow. 0,4481 ha. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozostałe sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami zostaną rozpatrzone
na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu Powiatu Sanockiego.
Przewodniczący Zarządu na prośbę Radnych Powiatu Sanockiego zobowiązał
Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Sanoku do opracowania procedury związanej z wniesieniem odwołania od decyzji
dotyczących przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu
Sanockiego. Tak przygotowaną informację należy umieścić w miejscu ogólnodostępnym dla
mieszkańców.
Przewodniczący Zarządu polecił, aby dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
przedstawił informację, czy została zakończona procedura odbioru sieci szerokopasmowej
w Powiecie Sanockim i czy o tym fakcie poinformował członków Komisji Transportu,
Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Następnie Członkowie Zarzadu z panią Edytą Szałankiewicz Skarbnikiem Powiatu
4

Sanockiego omówili projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie wyrażenia zgody
na podjęcie współpracy pomiędzy Powiatem Sanockim, a Województwem Podkarpackim
w sprawie realizacji Projektu „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”
zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe podkarpacie”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Po
wyjaśnieniach pani Skarbnik i przedyskutowaniu tematu Zarząd Powiatu 4 głosami „za”
pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego.
Ad. 3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę

na zabezpieczenie w budżecie Powiatu

Sanockiego kwoty w wysokości 6.888 zł z przeznaczeniem na wykonanie studium
wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja
energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21, ze względu na
planowane aplikowanie o środki w ramach Osi Priorytetowej III Czysta Energia, Działanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynków RPO WP 2014 -20.
Wobec powyższego podjęto Uchwałę Nr 49/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2016 rok. Przeznaczono kwotę 6.888 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Modernizacja
energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 2. Uchwałę podjęto 4
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
przedstawił pismo Wójta Gminy Sanok o podjęcie działań zmierzających do realizacji zadań
związanych z budową chodników w m. Trepcza, Sanoczek oraz kontynuacji budowy chodnika
w m. Kostarowce. Poinformował, że niektóre sołectwa zabezpieczyły środki na budowę
chodników, a Rada Gminy podjęła uchwały w tej sprawie. Zarząd Powiatu z uwagi na trudną
sytuację finansową nie podejmie działań związanych z budową nowych chodników.
Z ubiegłego roku pozostało zadanie polegające na budowie chodnika w m. Kostarowce. Pan
Starosta zwracając się do pana Cyrana poprosił o sprawdzenie wysokości środków jakie Gmina
(sołectwo) zabezpieczyła na wkład własny do zadania - budowa chodnika w m. Kostarowce.
Powiat Sanocki mógłby zabezpieczyć równowartość wkładu jaki został zabezpieczony przez
Gminę (nie więcej).
Pani Alicja Wosik zasugerowała, aby Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
weryfikował wnioski Gmin co do rzeczywistej zasadności budowy chodników.
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Następnie omówiono prośbę Burmistrza Miasta Sanoka o rozważenie możliwości
partycypacji w kosztach zadania dotyczącego przebudowy dróg powiatowych na terenie Miasta
Sanoka z uwzględnieniem ul. Traugutta w Sanoku stanowiącej własność Powiatu Sanockiego
planowanych do realizacji w ramach programu INTERREG Polska – Słowacja.
Przewodniczący Zarządu polecił, aby Pan Cyran uczestniczył w konsultacjach, które będą
prowadzone w przedmiotowej sprawie.

Członkowie Zarządu do tematu powrócą po

zapoznaniu się ze szczegółami.
W następnej kolejności podjęto Uchwałę Nr 50/2016 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadań pn.:
Zadanie 1. Wykonanie właściwych prac dla zadania „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi
powiatowej Nr 2222R Sanok – Liszna w m. Liszna w km. 5+285 – 5+315”
Zadanie 2. Wykonanie właściwych prac dla zadania „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi
powiatowej Sanok – Dobra w m. Dębna w km. 11+604 – 11+641”. Uchwałę podjęto 4 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zapoznano się z pismem Samorządu Mieszkańców Hłomczy o zamontowanie
brakujących barier

na odcinku drogi Międzybrodzie – Dębna

oraz o utrzymanie

dotychczasowej obsługi leśnej. Sprawa została skierowana do PZD w Sanoku. Poproszono, aby
dyrektor na kolejne posiedzenie zarządu przygotował informacje w przedmiotowej sprawie
(sprawdzenie zasadności zamontowania barier), a w ramach możliwości uzupełnił brakujące
bariery.
Pan Damian Bisku zapytał na jakim etapie są prace związane z budową chodnika przy
ul. Kościelnej w Sanoku Pan Cyran odpowiedział, że został złożony wniosek o wydanie
pozwolenia na budowę.
Ad.4. Sprawy dotyczące PUP.
Członkowie Zarządu wyrazili pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku do
realizacji projektu pod nazwą „Aktualizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy
w powiecie sanockim (II)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny

Województwa

Podkarpackiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2
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Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Pozytywną opinię wyrażono 4 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie przyjęto sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku
w roku 2015.
Ad. 5. Sprawy kadrowe.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 51/2016 w sprawie zatrudnienia pana Wojciecha
Naparły na stanowisku dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku. Uchwałę podjęto 4
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 6. Wolne wnioski i zapytania.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak - Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny………………………….
2. Wacław Krawczyk …………........................
3. Damian Biskup …………………………….
4. Krzysztof Strzyż ……………………………
5. Alicja Wosik ……………………………….
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