Protokół Nr 16/19
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 13 marca 2019 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
• Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu
• Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
• Andrzej Chrobak - Członek Zarządu
• Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu
• Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu
• Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu
• Krzysztof Futyma – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku
• Robert Dudek – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sanoku
• 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 dotyczące zarządzania drogami powiatowymi:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora PZD w Sanoku o rozważenie możliwości powierzenia
w zarząd gminom przystanków komunikacyjnych
2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) zajęcie stanowiska w sprawie budowy chodnika i ciągu pieszo – jezdnego w m. Besko
b) prośba o wprowadzenie do budżetu powiatu zadania pn. „Wykonanie dokumentacji
geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową
drogi powiatowej Sanok – Dobra w m. Dębna w km od 11+330 do 11+600”
c) zaopiniowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa mostu przez potok Pielnica w m. Zarszyn
w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 259 + 722, wraz z budową i rozbiórką
objazdu tymczasowego”
3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora RCRE w Sanoku o wyrażenie zgody na likwidację środka

trwałego – samochód osobowy Fiat Stilo Multi Wagon
b) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku o wyrażenie zgody na przyznanie godzin
ponadwymiarowych
c) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku o wyrażenie zgody na zatrudnienie
drugiego sekretarza szkoły
d) rozpatrzenie prośby dyrektora SOSW w Sanoku o wyrażenie zgody na zwiększenie planu
wykonawczego o kwotę 15.000 zł (remont pomieszczeń przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku)
e) rozpatrzenie prośby dyrektora SOSW w Sanoku o objęcie patronatem oraz wsparcie
finansowe X Podkarpackich Mistrzostw Szkół Specjalnych w pływaniu
f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań
publicznych z zakresu kultury, sportu, turystyki oraz oświaty zleconych przez Powiat
organizacjom pozarządowym w 2019 roku
g) rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia Samuraj Sanok o wsparcie finansowe „Mistrzostw
Polski juniorów i seniorów w Kickboxingu w formule K1-Rules”
h) rozpatrzenie prośby prezesa Automobilklubu Małopolskiego Krosno o objęcie patronatem
oraz udzielenie wsparcia finansowego na organizację 45 Bieszczadzkiego Wyścigu
Górskiego
i) wyrażenie opinii w sprawie petycji Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w zakresie
powołania komisji do opracowania zasad udostępniania mieszkańcom obiektów sportowych
znajdujących się w zasobach powiatu
4. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (80.000 zł)
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (114 zł)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2019 rok (400 zł)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2019 rok (2.722 zł)
e) zapoznanie się ze sprawozdaniem CIS w Sanoku za 2018 rok
5. Wnioski i zapytania.
Pani Skarbnik poprosiła o wprowadzenie do porządku posiedzenia następujących
punktów:
- prośba o wyrażenie zgody na wprowadzenie do budżetu Powiatu kwoty 54.858 zł na realizację
zadania pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego
pn.: „Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn –
Odrzechowa w km. 0+046 w m. Zarszyn.
- prośba o wyrażenie zgody na wprowadzenie do budżetu Powiatu kwoty 56.000 zł na realizację
zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu na działkach
nr 1577/3, 1577/5 przy budynku Poradni Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego w Sanoku.
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi punktami został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 1. Sprawy dotyczące zarządzania drogami powiatowymi.
Prośba dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku o rozważenie możliwości
powierzenia w zarząd gminom przystanków komunikacyjnych została przełożona na kolejne
posiedzenie Zarządu Powiatu.
Ad. 2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Temat dotyczący zajęcia stanowiska w sprawie budowy chodnika i ciągu pieszo –
jezdnego w m. Besko zostanie omówiony na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego
zadania pn. „Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.
„Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Sanok – Dobra w m. Dębna w km
od 11+330 do 11+600”. Zgodę wyrażono jednogłośnie.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował materiały do wniosku o uzyskanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa mostu przez potok
Pielnica w m. Zarszyn w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 259 + 722, wraz
z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego”. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.

Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę dyrektora Regionalnego Centrum
Rozwoju Edukacji w Sanoku wyrażając zgodę na likwidację środka trwałego – samochodu
osobowego Fiat Stilo Multi Wagon 1,6 16VACTIVE RSA U500. Samochód został uszkodzony
i znacznie skorodowany, a koszt części zamiennych i naprawy samochodu znacznie przewyższa
wartość pojazdu. Zgodę na likwidację w/w środka trwałego wyraziło 4 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie w roku szkolnym 2019/2020, godzin
ponadwymiarowych dyrektorowi i wicedyrektorom Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku. Zgodę
wyrażono jednogłośnie.

3

Na posiedzenie Zarządu poproszono pana Krzysztofa Futymę Dyrektora Zespołu Szkół
Nr 3 w Sanoku celem uzasadnienia prośby o wyrażenie zgody na zatrudnienie drugiego
sekretarza szkoły. Pan Dyrektor wyjaśnił, iż prośba podyktowana jest między innymi
podwójnym

naborem, co wiąże się ze zwiększeniem zadań w szkole. Wypisywaniem

zaświadczeń, zgłaszaniem uczniów do

egzaminów maturalnych i zawodowych, obsługą

systemu SIO oraz innych czynności. Wydłuży się również czas pracy szkoły do godzin
popołudniowych. Po wysłuchaniu wyjaśnień i rozważeniu wszystkich możliwości Zarząd
Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zatrudnienie drugiego sekretarza w Zespole Szkół Nr 3
w Sanoku od dnia 1 sierpnia 2019 roku na okres 5 lat.
Następnie poproszono pana Roberta Dudka Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolono
Wychowawczego w Sanoku.
Dyrektor SOSW w Sanoku zwrócił się z prośbą o objęcie patronatem oraz udzieleniem
dofinansowania w wysokości 1.000 zł na organizację X Podkarpackich Mistrzostw Szkół
Specjalnych w Pływaniu. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył w/w prośby.
Kolejna sprawa z jaką zwrócił się Pana Robert Dudek to prośba o zwiększenie planu
wykonawczego o kwotę 15.000 zł na wykonanie remontu w klasach zlokalizowanych
w budynku Powiatu Sanockiego przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku. Po omówieniu tematu
Zarząd Powiatu 4 głosami „za” wyraził zgodę na wykonanie remontu ze środków
zabezpieczonych w planie finansowym jednostki.
Pan Andrzej Chrobak poprosił pana dyrektora o porównanie stanu budynków SOSW
zlokalizowanych przy ul. Konarskiego w Sanoku oraz przy ul. Lipińskiego w Sanoku. Pan
dyrektor odpowiedział, że jeżeli chodzi o stan zewnętrzny, to elewacja i dach jest w lepszym
stanie na budynku przy ul. Lipińskiego w Sanoku, natomiast ściany w tym budynku są
w gorszym stanie ponieważ jest tam duże zawilgocenie i zagrzybienie.
Pan Andrzej Chrobak zapytał, z którego z budynków dyrektor chciałby przenieść
uczniów. Dyrektor odpowiedział, że przeniósłby dzieci z budynku przy ul. Lipińskiego
w Sanoku.
Kolejne sprawy przedstawił pan Piotr Mazur pracownik Wydziału Oświaty, Promocji
Kultury i Rozwoju.
W pierwszej kolejności przedstawił podmioty (wyłonione w ramach konkursu), których
oferty wybrano do udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego
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w zakresie kultury, sportu, turystyki oraz oświaty i zaproponował wysokość przyznania dotacji.
Po omówieniu tematu Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 49/2019 w sprawie wyboru
ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu, turystyki
oraz oświaty zleconych przez Powiat organizacjom pozarządowym w 2019 roku. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu udzielił wsparcia finansowego w wysokości 1.000 zł na organizację przez
Stowarzyszenie Samuraj Sanok „Mistrzostw Polski juniorów i seniorów w Kickboxingu
w formie K-1Rules”. Zgodę na udzielenie wsparcia finansowego wyraziło 4 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Negatywnie rozpatrzono prośbę złożoną przez prezesa Automobilklub Małopolski
Krosno o udzielenie wsparcia finansowego na organizacje „45 Bieszczadzkiego Wyścigu
Górskiego”. Za negatywnym rozpatrzeniem w/w wniosku głosowało 4 Członków Zarządu.

Zarząd Powiatu omówił wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o wyrażenie opinii
w sprawie petycji Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w zakresie powołania komisji do
opracowania zasad udostępniania mieszkańcom obiektów sportowych znajdujących się
w zasobach Powiatu. Zdaniem Członków Zarządu charakter pracy szkoły nie pozwala, aby
organizować zajęcia sportowe i zabezpieczać sale gimnastyczne na potrzeby mieszkańców.
Należałoby wówczas zmienić umowy pracownikom obsługi, którzy przychodziliby w soboty
do szkół i prowadzili tam dozór. Zarząd Powiatu negatywnie opowiedział się do petycji
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” odnoście powołania przez Radę Powiatu specjalnej
komisji, której zadaniem byłoby opracowanie zasad udostępniania mieszkańcom obiektów
sportowych znajdujących się w zasobach Powiatu Sanockiego z uwzględnieniem odpłatności
i współfinansowania przez Starostwo oraz udostępniania tych informacji na stronie
internetowej.
Ad.4. Sprawy budżetowe.
Pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych poinformował,
że Powiat otrzyma dofinansowanie do realizacji dwóch zadań (które znalazły się na liście
podstawowej), tj. przebudowa

ul. Traugutta oraz przebudowa drogi Tarnawa – Kalnica

w m. Tarnawa Górna. Zgodnie z nowymi przepisami pojawiła się możliwość realizacji zadania
w terminie 12 miesięcy od jego rozpoczęcia. Ponadto poinformował, iż planowane są dwa
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terminy naboru wniosków w miesiącach marzec i sierpień, wówczas będzie możliwość złożenia
wniosku na dofinansowanie odbudowy mostu w Tyrawie Solnej jako zadania wieloletniego .

Dodatkowo Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych zwrócił się z prośbą
o wprowadzenie do budżetu Powiatu kwoty 54.858 zł na realizację zadania pn.: Opracowanie
dokumentacji technicznej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu
wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn – Odrzechowa w km. 0+046
w m. Zarszyn”. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie w/w kwoty.
Wobec powyższego pozytywnie zaopiniowano projekt Uchwały Rady Powiatu Sanockiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok. Zabezpiecza się
kwotę 54.858 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej dla zadania
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2059R
Zarszyn – Odrzechowa w km. 0+046 w m. Zarszyn”. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków
Zarządu, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.

Następnie pan Michał Cyran wystąpił z prośbą o wprowadzenie do budżetu Powiatu kwoty
56.000 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na
utwardzeniu terenu na działkach nr 1577/3, 1577/5 przy budynku Poradni Specjalistycznej przy
ul. Lipińskiego w Sanoku. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie w/w kwoty.
Wobec powyższego pozytywnie zaopiniowano projekt Uchwały Rady Powiatu Sanockiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok. Zabezpiecza się
kwotę 56.000 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na
utwardzeniu terenu na działkach nr 1577/3, 1577/5 przy budynku Poradni Specjalistycznej przy
ul. Lipińskiego w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, 1 Członek Zarządu
wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.

W dalszej kolejności Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady
Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok.
W projekcie proponuje się zabezpieczenie łącznej kwoty w wysokości 80.000 zł na wykonanie
dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz
z odbudową drogi powiatowej nr 2235R Sanok – Dobra w m. Dębna w km. od 11+330 do
11+600”. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, 1 Członek Zarządu wstrzymał się
od głosu, głosów przeciwnych nie było.
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Pani Skarbnik zwróciła się z prośbą do Członków Zarządu Powiatu o wystąpienie z prośbą
do Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego o wycofanie projektu uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 74 zł)
zaopiniowanej na posiedzeniu Zarządu w dniu 6 marca 2019 roku z uwagi na fakt, iż
w poprzedniej uchwale nie została ujęta kwota zwrotu dotacji dla Powiatu Krośnieńskiego za
nauczanie religii zielonoświątkowej w 2018r.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady
Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok.
W projekcie uchwały zabezpiecza się łączną kwotę w wysokości 114 zł na zwrot dotacji na
nauczanie religii zielonoświątkowej dla Gminy Rymanów i Powiatu Krośnieńskiego.
Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 50/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2019 rok. Zmniejsza się i zwiększa wydatki Powiatu Sanockiego
o kwotę 400 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Zespole do spraw orzekania
o niepełnosprawności. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.

Podjęto Uchwałę Nr 51/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2019 rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 745 zł na wydatki związane z realizacją
statutowych zadań przez Starostwo Powiatowe w Sanoku oraz kwotę w wysokości 1.977 zł
jako dotację na zadania bieżące dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Członkowie Zarządu zapoznali się z przedstawionym przez Panią Skarbnik
sprawozdaniem Centrum Integracji Społecznej za rok 2018. Pani Skarbnik dodała, że sytuacja
CIS w Sanoku jest „trudna”.
Ad.5. Wnioski i zapytania.
Pani Skarbnik poinformowała, iż otrzymała informację o zmniejszeniu subwencji
oświatowej o kwotę 62.481 zł.

7

Pan Andrzej Chrobak zapytał, czy foldery promujące szkoły Powiatu Sanockiego są już
przygotowane. Pan Starosta odpowiedział, że w przyszłym tygodniu będą gotowe do
rozesłania.
Pani Skarbnik poinformowała obecnych, iż umowy użyczenia pomieszczeń w budynku
Powiatu

przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku zawarte z jednostkami powiatowymi nie

pozwalają na zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłat za bieżące utrzymanie. W związku
z powyższym MDK w Sanoku pomimo wcześniejszej decyzji Zarządu Powiatu o zwolnieniu
z w/w opłat zostanie obciążone kosztami od 15.11.2018r. – dodała pani Edyta Szałankiewicz.
Pani Sekretarz dodała, taką samą umowę dzierżawy ma PCOJOPS w Sanoku i w takiej sytuacji
również należy obciążyć kosztami PCOJOPS.

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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