Protokół Nr 62/2016
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 12 stycznia 2016 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu

•

Grzegorz Kozak – dyrektor PCPR w Sanoku

•

Krystyna Kozak – pracownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

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

•

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

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Zarządu Pan Roman Konieczny. Na
wstępie Przewodniczący Zarządu przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia, który przedstawia się następująco:
1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie uchylenia Uchwały
Nr XVI/115/2015 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu korzystania z mieszkania chronionego przeznaczonego dla
usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu
przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek
wychowawczy oraz zakład dla nieletnich oraz szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sanoku
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z mieszkania
chronionego przeznaczonego dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających
pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej oraz wychowanków usamodzielnianych na podstawie ustawy o pomocy
społecznej
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przedstawienia sprawozdania Prezesowi Zarządu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba dyrektora RCRE w Sanoku o wyrażenie zgody na przekazanie biurka i krzesła do
PCOJO
b) prośba Podkarpackiego Okręgowego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa o
wsparcie finansowe ogólnopolskich zawodów łyżwiarskich dzieci
c) prośba Podkarpackiego Okręgowego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa
o przekazanie artykułów promujących region
d) prośba o umożliwienie przeprowadzenia zdjęć do filmu na odcinku drogi powiatowej
3. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Powiatu
Sanockiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ustalenia ceny wywoławczej
(Bursa Szkolna)
4. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok (47.120 zł - Starostwo)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok (400.000 zł Muzeum Historyczne)
5. Wolne wnioski i zapytania.

Ad. 1
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali przy 5 głosach za, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było, projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XVI/115/2015 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 29 X 2015r., w sprawie przyjęcia
regulaminu korzystania z mieszkania chronionego przeznaczonego dla usamodzielnianych
wychowanków opuszczających pieczą zastępczą w rozumieniu

przepisów o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy oraz zakład dla
nieletnich oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu
chronionym w Sanoku.

Następnie Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 7/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu
korzystania z mieszkania chronionego przeznaczonego dla usamodzielnianych wychowanków
opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielnianych na podstawie ustawy o pomocy
społecznej. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę

Nr 8/2016 w sprawie przedstawienia sprawozdania

Prezesowi Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 2
Członkowie Zarządu po omówieniu pisma dyrektora RCRE w Sanoku wyrazili zgodę
na przekazanie biurka komputerowego oraz krzesła obrotowego do Powiatowego Centrum
Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego. Zgodę wyrażono przy 5 głosach
„za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wsparcie finansowe w kwocie 500 zł na ogólnopolskie
zawody łyżwiarstwa dzieci, które odbędą się w dniach 20-21 luty 2016r. na torze lodowym
„Błonie” w Sanoku dla Podkarpackiego Okręgowego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego
i Wrotkarstwa w Sanoku. Zgodę wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przekazanie artykułów promujących region dla
Podkarpackiego Okręgowego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku,
w ramach możliwości Wydziału Oświaty i Promocji w związku z odbywającymi się
międzynarodowymi zawodami w dniach 15-17 stycznia 2016r. na obiekcie Arena Sanok
z cyklu Danubia Open Series w dyscyplinie short – track.

Po rozpatrzeniu pisma firmy LAVA FILMS Sp. z.o.o., która zwróciła się z prośbą
o umożliwienie zrealizowania zdjęć do filmu na drodze powiatowej nr 2207R między
m. Jędruszkowce, a m. Pielnia oraz na drodze w kierunku m. Dudyńce, odchodzącej od drogi
powiatowej nr 2207R, Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na powyższe. Jednocześnie zlecono
aby zawrzeć w umowie, iż warunkiem jest, aby na planszach końcowych był wymieniony
powiat sanocki. Natomiast organizację zdjęć, należy uzgodnić z PZD w Sanoku.

Ad. 3
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 9/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
nieruchomości Powiatu Sanockiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia
ceny wywoławczej. Nieruchomość powyższa położona jest w Sanoku obręb Śródmieście,
zabudowana obiektami bursy szkolnej. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było.
Ad. 4
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 10/2016 w sprawie zamiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 47.120 zł). Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciw i wstrzymujących się nie było.
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Następnie członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 11/2016 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok. Uchwała dotyczy 400.000 zł

w związku

z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa
Podkarpackiego w roku 2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności
statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciw i wstrzymujących się nie było.

Ad. 5
Pan Piotr Mazur przedstawił wstępnie Strategię Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2016
– 2022. Poinformował, iż w dniu 20 stycznia br. w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku
odbędą się warsztaty i konsultacje w sprawie opracowania powyższej Strategii powiatu.

Członkowie Zarządu zdecydowali o przeprowadzeniu w najbliższym czasie konkursów na
wakujące stanowiska w Starostwie Powiatowym tj. stanowisko informatyka, stanowisko
Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, oraz dyrektora PZD w Sanoku. Decyzję
podjęto przy 5 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu zobligował Pana Wojciecha Naparła p.o. dyrektora PZD w Sanoku do
działań oszczędnościowych w ramach jego jednostki. Pierwszy etap oszczędności ma polegać
na redukcji dwóch etatów w brygadzie remontowej. Decyzję podjęto przy 5 głosach „za”,
głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Joanna Jankowska

Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny……………………………
2. Wacław Krawczyk ………….........................
3. Damian Biskup………………………………
4. Krzysztof Strzyż………………………………
5. Alicja Wosik ………………………………….
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