Protokół Nr 7/19
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 16 stycznia 2019 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
• Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu
• Damian Biskup - Członek Zarządu
• Andrzej Chrobak - Członek Zarządu
• Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu
• Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu
• Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu
• Bogusława Hniłka - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
• Zofia Kijowska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju
• Piotr Mazur – pracownik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju
• Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
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 SOSW w Sanoku o udostepnienie pomieszczeń w budynku
przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku
b) podjęcie decyzji odnośnie gospodarowania działkami nr 58/158 i 58/159
2. Rozpatrzenie

prośby

prezesa

Sanockiego

Stowarzyszenia

na

Rzecz

Osób

Niepełnosprawnych Intelektualnie o użyczenie lokalu na prowadzenie biura.
3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie nadania statutu Muzeum Historycznego
w Sanoku
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia pana Krzysztofa Futymy dyrektora ZS
Nr 3 w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu

w zakresie uczestnictwa Placówki w programie Erasmus +
c) rozpatrzenie prośby PTTK w Sanoku o objęcie Honorowym Patronatem IX
Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych oraz o wsparcie organizacyjne
i finansowe
d) rozpatrzenie prośby Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury w Sanoku o dofinansowanie
XIV Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” 2019
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Sanocki.
f) rozpatrzenie prośby dyr. RCRE w Sanoku o wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji
Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego
4. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) prośba o zabezpieczenie w budżecie na 2019 rok kwoty 2.000 zł na budowę chodnika
w m. Trepcza
5. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) rozpatrzenie prośby dotyczącej wprowadzenia do budżetu kwoty 5.000 zł na weryfikację
aktualizacji dokumentacji na zad. „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi
powiatowej Mrzygłód - Tyrawa Wołoska”
6. Sprawy budżetowe:
a) prośba o podjęcie decyzji dotyczącej poniesionych nakładów na inwestycje, które nie są
kontynuowane, a figurują w ewidencji księgowej.
b) podjęcie decyzji o umorzeniu należności pieniężnych ze środków PFRON (PCPR)
7. Wnioski i zapytania.

Ad. 1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła sprawy z przedmiotowego zakresu.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego w Sanoku wyrażając zgodę na udostępnienie kolejnych pomieszczeń ( nr 7
o pow. 37,73m2 , nr 9 o pow. 42,94 m2, nr 11 o pow. 41,96 m2) w budynku przy ul. Jagiellońskiej
22 w Sanoku na prowadzenie zajęć WWR przez SOSW w Sanoku.
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Pani Naczelnik poinformowała, że w zasobie nieruchomości Powiatu Sanockiego znajdują
się między innymi działki nr 58/158 o powierzchni 0,1500 ha i 58/159 o pow. 0,1605 ha
położone w obrębie Olchowce m. Sanok. Działki te były dwukrotnie wyceniane. Pierwsza
wycena miała miejsce w lipcu 2014 roku. Wycena ta się zdezaktualizowała, dlatego w grudniu
2015 roku wykonano ponowną wycenę tych nieruchomości, kolejną aktualizację wyceny
dokonano w grudniu 2016 roku. Pani Naczelnik dodała, że wycena z 2015 roku nie może być
już kolejny raz aktualizowana, dlatego należy zlecić ponowną wycenę tych nieruchomości,
w celu określenia wartości rynkowej w/w nieruchomości. Członkowie Zarządu po omówieniu
tematu podjęli decyzję o zleceniu wykonania wyceny nieruchomości Powiatu - działki nr
58/158 i 58/159 położone w obrębie Olchowce m. Sanok. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Ad.2. Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Prezesa Sanockiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie o użyczenie lokalu na prowadzenie biura.
Prośba zostanie rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu Zarządu. Zarząd rozważa udostepnienie
pomieszczenia w budynku Powiatu przy ul. Szopena 5 (siedziba PCPR w Sanoku).

Ad.3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Sprawy z zakresu oświaty promocji, kultury i rozwoju omówiła pani Zofia Kijowska
Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju wraz z Panem Piotrem Mazurem
pracownikiem tego wydziału.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
nadania statutu Muzeum Historycznego w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków
Zarządu, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.

Podjęto Uchwałę Nr 5/2019 w sprawie upoważnienia pana Krzysztofa Futymy dyrektora
Zespołu Szkół Nr 3 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.
Prośba Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Sanoku o objęcie
Honorowym Patronatem IX Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych oraz
o wsparcie organizacyjne i finansowe zostanie omówiona na jednym z kolejnych posiedzeń
zarządu, po zatwierdzeniu budżetu Powiatu Sanockiego na 2019 rok.
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Po szczegółowym omówieniu tematu Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył prośbę
Podkarpackiej

Fundacji

Rozwoju

Kultury

w

Sanoku

o

dofinansowanie

XIV

Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” 2019. Za negatywnym
rozpatrzeniem w/w tematu głosowało 3 Członków Zarządu, 1 Członek Zarządu głosował
przeciw, głosów wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 6/2019 w sprawie przedłożenia sprawozdania
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sanocki. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pani Zofia Kijowska poinformowała, iż otrzymała wniosek z Komisji Oświaty, Sportu
i Rynku Pracy odnośnie pozyskiwania środków zewnętrznych na promocję Powiatu
Sanockiego. Pani Naczelnik wyjaśniła, iż z dofinansowania mogą korzystać Organizacje
pozarządowe, stowarzyszenia i inne tego typu instytucje, a nie Powiaty.

Dodatkowo Pani Naczelnik przedstawiła prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku
o wstępne zaopiniowanie wprowadzenia do oferty szkoły nowego zawodu – technik robót
wykończeniowych w budownictwie w 5 – letnim technikum od roku szkolnego 2019/20. Po
omówieniu tematu Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali powyższą prośbę dyrektora
szkoły.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że od 1 stycznia 2019 roku zostanie wypłacony
dodatek motywacyjny dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Dyrektorzy I LO , II LO,
SOSW i RCRE otrzymają dodatek w wysokości 300 zł, CDN, PPP – 200 zł natomiast ZS Nr
1,2,3,5 po 400 zł. dodatek będzie wypłacany do 30 czerwca i od 1 września 2019.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie realizacji Kwalifikacyjnego Kursu
Zawodowego – MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających przez Regionalne Centrum
Rozwoju Edukacji w Sanoku. Zgodę wyrażono jednogłośnie.

Ad. 4. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Wyrażono zgodę na zabezpieczenie w budżecie Powiatu Sanockiego na 2019 rok kwoty
2.000 zł na realizację (przez Gminę Sanok) zadania dot. „Przebudowy drogi Nr 2217 R Jurowce
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– Trepcza w km. 4+005 do km 4+176 w miejscowości Trepcza polegającej na budowie
chodnika po prawej stronie”. Zgodę wyrażono 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.5. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Członkowie Zarządu wspólnie z panem Michałem Cyranem Naczelnikiem Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych omówili temat dotyczący wprowadzenia do budżetu
Powiatu Sanockiego kwoty 5.000 zł na weryfikację aktualizacji dokumentacji na zadanie pn.
„Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2220R Mrzygłód - Tyrawa
Wołoska w km 1+616”. Temat zostanie dokładnie sprawdzony przez pana Michała Cyrana oraz
będą prowadzone rozmowy z samorządami (Gminy Tyrawa Wołoska oraz do Gminy Sanok)
odnośnie partycypacji w realizacji w/w zadania.
Ad.6. Sprawy budżetowe:
Wyrażono zgodę na wyksięgowanie z ewidencji księgowej inwestycji, które nie dały
efektu gospodarczego i odstąpiono od ich kontynuacji. Za powyższą decyzją głosowało
4 Członków Zarządu.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na umorzenie należności pieniężnych dłużnikowi Pani (…)
na kwotę 518,05 zł z tytułu pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej uzyskanej ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Ad.7. Wnioski i zapytania.
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo

Posła na Sejm Piotra Uruskiego

o dofinansowanie pobytu oraz koszty wyżywienia reprezentantów Polski i Ukrainy w hokeju
na lodzie i na zgrupowaniu w Sanoku. Zarząd Powiatu przeznaczył na powyższy cel kwotę
w wysokości 3.500 zł. Zgodę wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Pan Starosta poinformował, że Radny pan Stanisław Lewicki zwrócił się w sprawie
przejścia dla pieszych w m. Trepcza przy cmentarzu. Pan Andrzej Chrobak poinformował, że
temat ten był już omawiany. Pan Starosta zaproponował, aby rozważyć możliwość
zaprojektowania przejścia dla pieszych w innym miejscu ponieważ zaprojektowanie chodnika
we wskazanym przez wnioskodawcę miejscu jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa.
Pani Skarbnik przedstawiła prośbę dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
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o wyrażenie zgody na zakup dwóch samozaładowczych posypywarek mieszanki piaskowo –
solnej oraz jednego pługa do odśnieżania, zaproponowała, aby w/w zakup został pokryty ze
środków jednostki. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższy zakup.

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……………………………….
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