Protokół Nr 51/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 17 listopada 2015 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

•

Marian Kunc

•

Piotr Mazur – pracownik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju

•

Michał Cyran- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

•

Leszek Gocek - Informatyk

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Pan Starosta
przedstawił porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, i zawnioskował o uzupełnienie porządku
posiedzenia Zarządu Powiatu o:
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2015 rok.
Zgodę na wprowadzenie dodatkowego punktu wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się było.
Wobec powyższego porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Omówienie materiałów dotyczących Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego
2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) podjęcie decyzji w sprawie wykonania instalacji elektrycznej do zasilania komputerów oraz
instalacji logicznej dla II piętra budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy
ul. Jagiellońska 22
b) informacja informatyka dot. rozbudowy sieci teleinformatycznej Starostwa Powiatowego
w Sanoku

c) podjęcie decyzji w sprawie wyboru szkół do projektu „Poprawa jakości kształcenia
zawodowego”
3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu, turystyki oraz oświaty
na 2016 rok.
4. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie likwidacji mienia ruchomego w Starostwie Powiatowym
w Sanoku
5. Rozważenie możliwości dofinansowania uroczystości związanej z wydaniem książki
6. Informacja dyrektora SPZOZ w Sanoku o przeprowadzeniu prac malarskich w Oddziale
Urazowo – Ortopedycznym.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2015 rok
8. Wolne wnioski i zapytania.

Ad. 1. Omówienie materiałów dotyczących Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego.
Pan Piotr Mazur w materiałach przedstawił analizę SWOT, misję Powiatu oraz cele
strategiczne, operacyjne i zadania podzielone według czterech domen tematycznych: turystyka
i kultura, gospodarka lokalna, infrastruktura techniczna i ochrona środowiska, zasoby ludzkie
i infrastruktura społeczna. Dodał, że misja Powiatu nie została zmieniona w stosunku do
poprzedniej strategii, ponieważ w opinii osób, które dyskutowały na jej temat jest w pełni
aktualna. Poinformował, że część przygotowanych materiałów jest wynikiem konsultacji
przeprowadzonej z pracownikami Starostwa i jednostek Powiatu. Członkowie Zarządu wspólnie
z Panem Mazurem przedyskutowali projekt Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego. Pan Piotr
Mazur zaproponował, aby Członkowie Zarządu przesłali swoje sugestie i uwagi odnośnie
strategii, które opracuje i ujmie w dokumencie strategicznym.
Ad. 2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Pan Michał Cyran poinformował, że z firmą Galileo Komputery w Sanoku zostanie
zawarta umowa na świadczenie usług dostępu do internetu dla Starostwa Powiatowego w Sanoku
w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 z klauzulą jednostronnego rozwiązania umowy
z siedmiodniowym terminem wypowiedzeniem. Zarząd zaakceptował propozycję Naczelnika.
Następnie Pan Michał Cyran poinformował, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na
wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania komputerów oraz instalacji logicznej dla II pietra
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budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Jagiellońska 22 wpłynęły 2 oferty. Zarząd
Powiatu zapoznał się z przedłożonymi ofertami i dokonał wyboru oferty, której cena była
najniższa – firma „Osławka” Bober Wojciech Zagórz. Pan Michał Cyran dodał, że w tym
budynku należałoby zamontować również domofon – propozycja została zaakceptowana przez
Zarząd Powiatu. Ponadto Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
poinformował, że uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku oraz Regionalnego Centrum Rozwoju
Edukacji w Sanoku mogliby uczestniczyć (w ramach zajęć praktycznych) w realizacji zadania budowa sieci zasilającej komputery w budynku przy ul. Jagiellońskiej w Sanoku tylko
w ograniczonym zakresie.
Dodatkowo Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych poinformował
o zakończeniu procesu analizy zapotrzebowania oraz kosztów zakupu gazu ziemnego dla
jednostek Powiatu Sanockiego. Przedstawiono raport z audytu, w którym określono możliwe do
osiągnięcia, poprzez konsolidację zakupów, oszczędności na poziomie 63.696,09 zł
w okresie 2 lat. Zaproponowano, aby postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone
wspólnie z Gminą Miasta Sanoka, co pozwoli na zwiększenie wolumenu zakup, a co za tym idzie
uzyskanie korzystniejszych stawek. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie
konsolidacji zamówień w zakresie dostawy gazu ziemnego dla Starostwa i jednostek Powiatu
Sanockiego wspólnie z Gminą Miasta Sanoka. Zaproponowano, aby liderem w tym działaniu
była Gmina Miasta Sanoka.
Pani Alicja Wosik zaproponowała, aby zawrzeć porozumienia z innymi samorządami
w zakresie współpracy na dostawę nie tylko gazu ziemnego, ale także innych usług.
Pan Wicestarosta przedstawił temat dotyczący naboru wniosków w ramach RPO WP na lata
2014 – 2020, działanie 9.4 Poprawa Jakości Kształcenia Zawodowego. Jednym z kryteriów
uzyskania dodatkowych punktów jest wynik egzaminu kwalifikacji zawodowych. Wkładem
własnym do projektu może być wkład niepieniężny. Zarząd Powiatu

zadecydował, aby

wszystkie szkoły zawodowe (od 1 do 5) oraz RCRE w Sanoku uczestniczyły w projekcie 9.4
Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Wniosek składa organ prowadzący.
Członkowie

Zarządu

zapoznali

się

z

informacją

dotyczącą

rozbudowy

sieci

teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Sanoku.
Ad. 3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 279/2015

w sprawie ogłoszenia otwartego

konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu,
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turystyki oraz oświaty na 2016 rok. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad. 4. Podjęto Uchwałę Nr 280/2015 w sprawie likwidacji mienia ruchomego w Starostwie
Powiatowym w Sanoku. Uchwałę podjęto

5 głosami „za”, głosów przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
Ad. 5. Członkowie Zarządu zdecydowali o przyznaniu dofinansowania w wysokości 1.000 zł
na zorganizowanie uroczystości związanej z wydaniem książki autorstwa pani Czesławy K.
Zgodę na przyznanie dofinansowania wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad. 6. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Sanoku o przeprowadzeniu prac malarskich w Oddziale Urazowo –
Ortopedycznym.
Ad. 7. Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. W IV kwartale 2015 roku szkoły i placówki
oświatowe odprowadziły na rachunek Powiatu Sanockiego dochody z najmu pomieszczeń
w kwocie 20.726 zł. Powyższe dochody przeznaczone zostaną na dofinansowanie ich
działalności statutowej, głównie na zakup energii i usług pozostałych. W uchwale zabezpiecza
się plan finansowy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń szkół i placówek oświatowych
oraz PUP w Sanoku, a także pokrycie niezbędnych wydatków związanych z bieżącą
działalnością szkół i placówek do końca 2015 roku. Na bieżącą działalność Domu Dziecka im.
Św. Józefa w Sanoku zostaną przekazane otrzymane darowizny w kwocie 200 zł. Członkowie
Zarządu 4 głosami „za” wyrazili pozytywną opinię do przedmiotowego projektu uchwały Rady
Powiatu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Zarządu przedstawił odpowiedz na wniosek Komisji Transportu
Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska odnośnie inwestycji
drogowych i mostowych zrealizowanych przez Powiat Sanocki w latach 2010 – 2014.
Pan Krzysztof Strzyż zgłosił wniosek o przeznaczenie środków finansowych na zakup
tarcicy na remont mostu w m. Trepcza. Zarząd Powiatu po przedyskutowaniu tematu wyraził
zgodę na przeznaczenie środków finansowych w wysokości 50.000 zł na zakup tarcicy
z przeznaczeniem na wykonanie remontu mostu (utrzymanie przejezdności) w miejscowości
Trepcza. Zgodę na powyższe wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 8. Wolne wnioski zapytania.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że pani Krystyna Chrząszcz złożyła z dniem
30 listopada 2015 roku rezygnację z pełnienia funkcji Skarbnika Powiatu Sanockiego.
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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