Protokół Nr 29/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 30 czerwca 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

• Marian Kunc
• Jolanta Weremińska - Naczelnik Wydziału Oświaty
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Pan
Starosta przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który przedstawia
się następująco:

1. Sprawy z zakresu oświaty:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora CDN
w Sanoku
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
Bursy Szkolnej w Sanoku
c) prośba dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku o zmianę zadań naboru polegająca na zwiększeniu 1
klasy technika mechanika i zmniejszenie 1 klasy technika elektryka
d) informacja o przeprowadzonym konkursie na dyr. ZS Nr 2 w Sanoku oraz ZS Nr 4
w Sanoku
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektorowi ZS Nr 2
w Sanoku
f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektorowi ZS Nr 4
w Sanoku
2. Sprawy z zakresu promocji i sportu:
a) prośba prezesa Fundacji Beksińskiego i dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku
o pomoc w organizacji koncertu „ Soundwalker na Sanockim Zamku”
3. Sprawy dotyczące PUP w Sanoku:

a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia dyr. PUP w Sanoku W. Wydrzyńskiego
do złożenia wniosku o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz realizacji projektu pod
nazwą „Integracja poprzez mobilność Edycja I”. Projekt w ramach programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój, Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej; Numer naboru
POWR.04.02.00- Iż.00-00-005/15, ogłoszonego przez MIiR
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia dyr. PUP w Sanoku W. Wydrzyńskiego
do złożenia wniosku o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz realizacji projektu na
przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwa „Aktywizacja osób
powyżej 29 r. ż pozostających bez pracy w powiecie sanockim”, współfinansowanym ze
środków Unii Europejskiej w ramach EFSRPO Woj. Podkarpackiego 2014 – 2020, Oś
priorytetowa VII Regionalny Rynek pracy Priorytet inwestycyjny 8i Dostęp do
zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale
bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz
zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji
osób bezrobotnych na rynku pracy
4. Sprawy zakresu inwestycji i dróg:
a) informacja o kosztach wprowadzenia dodatkowego pasa ruchu na wyjeździe z ul.
Stróżowskiej w ul. Lipińskiego.
5. Sprawy z zakresu pozyskiwania środków pomocowych
a) prośba o przeznaczenie środków finansowych na realizację projektu „Podkarpacie stawia
na zawodowców”
6. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku części nieruchomości (pomieszczenie w szpitalu)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku części nieruchomości (pomieszczenie w przychodni)
c) informacja dyr. SPZOZ w Sanoku
7. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2015 rok (30.000 zł)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2015 rok (199.232 zł)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2015 rok (łącznie 9.116,58 zł)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2015 rok (45.395 zł)
8. Wolne wnioski i zapytania.
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Ad. 1. Sprawy z zakresu oświaty.
Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
- Uchwała Nr 134/2015 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku. Przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektora CDN
w Sanoku na okres kolejnych 5 lat Pani Marcie Muszyńskiej. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 135/2015 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Bursy
Szkolnej w Sanoku. Przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej w Sanoku
na okres kolejnych 5 lat Pani Marii Pełechowicz. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 3
w Sanoku, wyrażając zgodę na zmianę zadań naboru polegającą na zwiększeniu 1 klasy
technika mechanika do 1,5 klasy i zmniejszenia 1 klasy technika elektryka do 0,5. Zgodę
wyraziło 4 członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Damian Biskup przedstawił informację o przeprowadzonym konkursie na dyrektora
Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.
Następnie pan Krzysztof Strzyż przedstawił informację o przeprowadzonym konkursie na
dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku.
W dalszej kolejności podjęto:
- Uchwała Nr 136/2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im.
Grzegorza z Sanoka w Sanoku. Powierzono pani Jowicie Nazarkiewicz z dniem 1 września
2015 r. stanowisko dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 137/2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im.
Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku. Powierzono pani Marzenie Niemczyk z dniem 1
września 2015 r. stanowisko dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
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Ad. 2. Sprawy z zakresu promocji i sportu.
Prośba prezesa Fundacji Beksińskiego i dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku
o pomoc w organizacji koncertu „ Soundwalker na Sanockim Zamku”, została przełożona do
rozpatrzenia na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 3. Sprawy dotyczące PUP w Sanoku.
Zarząd Powiatu podjął uchwały:
- Uchwała Nr 138/2015 w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Sanoku Wojciecha Wydrzyńskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie, zawarcia
umowy oraz realizacji projektu pod nazwą „Integracja poprzez mobilność Edycja I”. Projekt
w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój, Priorytet IV. Innowacje
społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej;
Numer

naboruPOWR.04.02.00-

Iż.00-00-005/15,

ogłoszonego

przez

Ministerstwo

Infrastruktury i Rozwoju. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

-Uchwał Nr 139/2015 w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Sanoku Wojciecha Wydrzyńskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie, zawarcia
umowy oraz realizacji projektu na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu
pod nazwa „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż pozostających bez pracy w powiecie sanockim”,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFSRPO Województwa
Podkarpackiego

2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek pracy Priorytet

inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych
zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez
lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działanie
7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Polecono, aby na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu zaprosić pana Wojciecha
Wydrzyńskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku.
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Ad. 4. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Członkowie Zarządu zapoznali się z analizą kosztów dotyczących wykonania
dokumentacji dla zadania polegającego na wprowadzeniu dodatkowego pasa ruchu na
wyjeździe z ulicy Stróżowskiej w ulicę Lipińskiego w Sanoku. Jednakże, że względu na brak
środków finansowych w budżecie Powiatu Sanockiego na realizację przedmiotowego zadania,
sprawę przełożono do analizy na kolejny rok budżetowy.

Ad. 5. Sprawy z zakresu pozyskiwania środków pomocowych.
W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu systemowego „Podkarpacie stawia
na zawodowców”, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie środków finansowych
w łącznej wysokości 45.395 zł dla Zespołu Szkół Nr 1, 2, 5 w Sanoku. W związku
z powyższym zostanie podjęta uchwała Zarządu Powiatu Sanockiego.

Ad. 6 Sprawy z zakresu służby zdrowia:
Podjęcie dwóch uchwał zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku części nieruchomości przełożono na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.
W dalszej kolejności Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku o unieważnieniu przez
Urząd Marszałkowski propozycji o charakterze

strategicznym w służbie zdrowia

województwa Podkarpackiego.
Ad. 7. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. Zabezpiecza się kwotę w wysokości
30.000 zł na adaptację pomieszczeń na szkolną pracownię gastronomiczną oraz na zaplecze
w/w pracowni przy ZS Nr 5 w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 5 członków zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W dalszej części posiedzenia podjęto następujące uchwały:
- Uchwała Nr 140/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 30.000 zł na adaptację pomieszczeń na szkolną
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pracownię gastronomiczną oraz na zaplecze w/w pracowni przy ZS Nr 5 w Sanoku. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 141/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. W związku z decyzją Wojewody zmniejsza się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
o kwotę 199.232 zł - jest to dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn
– Odrzechowa. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
- Uchwała Nr 142/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
o kwotę 3.616,73 zł oraz o 5.499,85 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją
statutowych zadań w Specjalnym Ośrodku szkolno – Wychowawczym w Sanoku. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 143/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. W związku z wytycznymi do projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” zmniejsza
się i zwiększa wydatki Powiatu o 45.395 zł z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań
w ZS Nr 1, 2, 3 w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania.
Zapoznano się z prośbą dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
o zabezpieczeni środków finansowych na wykonanie remontów obiektów mostowych
w miejscowościach Jaćmierz, Średnie Wielkie, Nadolany, Lalin.
Pan Krzysztof Strzyż zawnioskował, aby Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku wykonał
przegląd drewnianych obiektów mostowych.
Członkowie Zarządu zaproponowali, aby na kolejne posiedzenie zaprosić Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.
Dodatkowo Zarząd Powiatu zapoznał się z przekazanymi przez dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku informacjami o:
- ekonomicznej stronie funkcjonowania Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej
w Sanoku
- zakupie łóżka porodowego
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- zatrudnieniu lekarzy pracujących na podstawie umowy o pracę oraz na umowach
cywilnoprawnych
- włączeniu puli punktów „pakietu onkologicznego” do ogólnej wartości umowy na
leczenie szpitalne.
Następnie Przewodniczący Zarządu poprosił panią Jolantę Weremińska Naczelnika
Wydziału Oświaty, aby przygotowała pismo do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych,
o przedłożenie informacji dotyczącej rzeczywistego naboru do szkół, potwierdzonego
oryginałem świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej. Informacje należy przedłożyć
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2015 roku do godziny 900.
Ponadto, polecono przygotowanie i przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród
uczniów I klasy szkół ponadgimnazjalnych. W ankiecie należy ująć pytanie: dlaczego
zdecydowałaś/eś się na wybór tej szkoły. Pod pytaniem należy umieścić kilka wariantów
odpowiedzi np.: kadra nauczycielska, internat, itp. Ankietę powinni przeprowadzić pracownicy
Starostwa Powiatowego (Wydział Oświaty) na początku roku szkolnego – wrzesień 2015 rok.
Równocześnie poproszono o przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród uczniów klasy II
szkół ponadgimnazjalnych uwzględniając pytanie: czy twoje oczekiwania względem szkoły
zostały spełnione ?
Na koniec Pani Skarbnik przedstawiła podstawowe informację o budżecie Powiatu
Sanockiego, zaciągniętych kredytach i zadłużeniach.
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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