Protokół Nr 9/19
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 30 stycznia 2019 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
• Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu
• Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
• Damian Biskup - Członek Zarządu
• Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu
• Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu
• Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu
• Bogusława Hniłka –Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
• Iwona Ryniak – pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku

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 geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora MDK w Sanoku w sprawie zwolnienia z obowiązku
ponoszenia kosztów utrzymania użyczonego pomieszczenia w budynku przy ul.
Jagiellońskiej 22 w Sanoku
2. Sprawy z zakresu oświaty:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Sanoku w pięcioletnie Technikum Nr
1 w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Sanoku w pięcioletnie Technikum Nr
2 w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 w Sanoku w pięcioletnie Technikum Nr
3 w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 5 w Sanoku w pięcioletnie Technikum Nr
5 w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku

e) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku w czteroletnie I
Liceum Ogólnokształcące w Sanoku
f) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku w czteroletnie II
Liceum Ogólnokształcące w Sanoku
g) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku w czteroletnie III
Liceum Ogólnokształcące w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku
h) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sanoku
w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sanoku wchodzącego w skład
Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku
i) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku w czteroletnie II
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Nr 1
w Sanoku
j) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sanoku
w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sanoku wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku
k) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na używanie
herbu Powiatu Sanockiego
l) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Kokoszki dyrektora ZS
Nr 5 w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu w
zakresie uczestnictwa Placówki w programie Erasmus+
m) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Kokoszki dyrektora ZS
Nr 5 w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu
w zakresie uczestnictwa Placówki w programie Erasmus+
n) rozpatrzenie prośby dyrektora SOSW w Sanoku o wyrażenie zgody na zatrudnienie
pomocy pedagogicznej w kl. I Szkoły Przysposabiającej do Pracy
o) prośba o wprowadzenie do budżetu na 2019 rok środków finansowych na wypłatę dotacji
p) prośba dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku o objęcie honorowym patronatem oraz
o wsparcie finansowe XIV Międzynarodowego Kolokwium Bronioznawczego im.
Profesora Andrzeja Nadolskiego
3. Sprawy z zakresu zatrudnienia i rynku pracy:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu (nabór nr POWR.01.01.02 –
IP.21-18-008/19) pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w Powiecie Sanockim (IV)” – projekt pozakonkursowy, współfinansowany ze środków
specjalnej linii budżetowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim,
Poddziałania 1.1.2 wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych
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b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób
powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim (V)” – projekt
pozakonkursowy, współfinansowany 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 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP
4. Wnioski i zapytania.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki nieruchomościami
przedstawiła prośbę dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku w sprawie zwolnienia
z obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania użyczonego pomieszczenia w budynku przy ul.
Jagiellońskiej 22 w Sanoku. Po omówieniu tematu Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na
zwolnienie MDK w Sanoku z obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania użyczonego
pomieszczenia w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku, Równocześnie polecono, aby
pani Naczelnik przygotowała zmianę do umowy użyczenia w/w nieruchomości. Zgodę
wyrażono jednogłośnie.
Ad.2. Sprawy z zakresu oświaty.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali następujące projekty uchwały Rady Powiatu
w sprawie:
-

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1

w Sanoku w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1
w Sanoku.

Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2
w Sanoku w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2
w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3
w Sanoku w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3
w Sanoku.

Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 5
w Sanoku w pięcioletnie Technikum Nr 5 w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5
w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
-

stwierdzenia

przekształcenia

dotychczasowego

trzyletniego

I

Liceum

Ogólnokształcącego w Sanoku w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku.
Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
-

stwierdzenia

przekształcenia

dotychczasowego

trzyletniego

II

Liceum

Ogólnokształcącego w Sanoku w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku.
Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
-

stwierdzenia

przekształcenia

dotychczasowego

trzyletniego

III

Liceum

Ogólnokształcącego w Sanoku w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Sanoku
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
-

stwierdzenia

przekształcenia

dotychczasowego

trzyletniego

I

Liceum

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sanoku w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych w Sanoku wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji
w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
-

stwierdzenia

przekształcenia

dotychczasowego

trzyletniego

II

Liceum

Ogólnokształcącego w Sanoku w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Nr 1 w Sanoku.

Pozytywną opinię wyraziło

4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
-

stwierdzenia

przekształcenia

dotychczasowego

trzyletniego

III

Liceum

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sanoku w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące dla
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Dorosłych w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku. Pozytywną opinię
wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pozytywną opinię wyrażono do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia
zgody na używanie herbu Powiatu Sanockiego przez Sanockie Stowarzyszenie Modelarzy
Lotniczych w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę 12/2019 w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety
Kokoszki dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
Powiatu w zakresie uczestnictwa Placówki w programie Erasmus+. Uchwałę podjęto 4 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę 13/2019 zarządu w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety
Kokoszki dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
Powiatu w zakresie uczestnictwa Placówki w programie Erasmus+. Uchwałę podjęto 4 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu na prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Sanoku wyraził zgodę na zatrudnienie pomocy pedagogicznej w klasie I Szkoły
Przysposabiającej do Pracy. Zgodę wyrażono 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju
o wprowadzenie do budżetu na 2019 rok środków finansowych na wypłatę dotacji dla
Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku wynikającej z ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych. Pani Skarbnik dodała, że o temacie jest poinformowana, i nie ma potrzeby
wprowadzania dodatkowych środków do budżetu Powiatu.

Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę dyrektora Muzeum Historycznego
w Sanoku udzielając wsparcia finansowego w wysokości 3.000 zł na organizację

XIV
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Międzynarodowego Kolokwium Bronioznawczego im. Profesora Andrzeja Nadolskiego.
Zgodę na udzielenie dofinansowania wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.3. Sprawy z zakresu zatrudnienia i rynku pracy.
Poniższe sprawy omówiła pani Iwona Ryniak pracownik Powiatowego Urzędu Pracy
w Sanoku.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu (nabór nr
POWR.01.01.02 – IP.21-18-008/19) pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w Powiecie Sanockim (IV) – projekt pozakonkursowy, współfinansowany ze środków
specjalnej linii budżetowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim,
Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja
osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim (V)” – projekt
pozakonkursowy, współfinansowany 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 Poprawa sytuacji osób
bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP. Pozytywną opinię wyraziło 4
Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4. Wnioski i zapytania.
Zarząd Powiatu podjął decyzję, o przygotowaniu zmian do uchwał o upoważnieniu
kierowników jednostek organizacyjnych

Powiatu Sanockiego w zakresie możliwości

użyczenia nieruchomości będących w trwałym zarządzie jednostek.
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Pani Sekretarz poinformowała, iż do Zarządu Powiatu trafiła skarga rodziców

na

działalność dyrektora I LO w Sanoku. Jednakże właściwym organem do rozpatrzenia skargi
jest Rada Powiatu Sanockiego. Zarząd Powiat polecił, aby skargę przekazać do rozpatrzenia
według właściwości.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Stanisław Chęć…………………………….......
2. Janusz Cecuła …………...................................
3. Damian Biskup ………………………………...
4. Andrzej Chrobak……………………………….
5. Krzysztof Strzyż……………………………….

7

