Protokół Nr 30/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 6 lipca 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

• Jowita Nazarkiewicz – nowo wybrany dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku
• Marzena Niemczyk - nowo wybrany dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku
• Bogusława Hniłka – naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
• Kazimierz Dwornik – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
• Wojciech Wydrzyński – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku
• Bożena Pietruszka – pełnomocnik do spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej
• Michał Cyran – naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg
• Monika Starejki – kierownik Biura do spraw Pozyskiwania Środków Pomocowych
• 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) prośba Grona Pedagogicznego II LO w Sanoku o utworzenie dodatkowego oddziału klasy
pierwszej na rok szkolny 2015/16
b) prośba dyrektora ZS Nr 1 o wyrażenie zgody na utworzenie dodatkowej klasy w zawodzie
technik żywienia i usług gastronomicznych
c) prośba dyrektora ZS Nr 5 o włączenie grupy ślusarzy do klasy wielozawodowej oraz
utworzenie w klasie wielozawodowej grupy fryzjer

d) prośba dyrektora ZS Nr 4 o zmianę zadań naboru likwidacja ½ oddziału w zawodzie
murarz tynkarz, a utworzenie dodatkowego ½ oddziału w zawodzie monter zabudowy
(w przypadku braku potwierdzenia podjęcia nauki)
e) wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki o przedstawienie informacji odnośnie
podjęcia działań po przeprowadzonej kontroli UKS
2. Sprawy z zakresu geodezji:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z Województwem Podkarpackim porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania
i realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP)
b) prośba pana Witolda Wójtowicza w sprawie kupna lub dzierżawy części działek nr 2070/1
i 2070/3
c) informacja o zbyciu działek przy ul. Kościelnej; zaproponowanie ceny odkupu działki
3. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) prośba dyrektora PZD w Sanoku o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie
remontu obiektów mostowych
4. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia części drogi
powiatowej nr 2278 Berezka- Bereżnica Wyżna – Górzanka od km. 7+260 do 10+486 km
kategorii drogi publicznej
5. Spotkanie z dyrektorem PUP w Sanoku
6. Sprawy z zakresu promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba prezesa Fundacji Beksińskiego i dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku
o pomoc w organizacji koncertu „ Soundwalker na Sanockim Zamku”
7. 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)
8. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2015 rok (zwrot dochodów)

W posiedzeniu zarządu uczestniczyła pani Jowita Nazarkiewicz wybrana na dyrektora
Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku oraz pani Marzena Niemczyk wybrana na dyrektora Zespołu
Szkół Nr 4 w Sanoku. Nowo wybrane panie dyrektor przedstawiły koncepcję pracy szkół.

Ad. 2. Sprawy z zakresu geodezji.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Podkarpackim porozumienia o współpracy
w zakresie przygotowania i realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”
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(PSIP).

Pozytywną

opinię

wyraziło
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członków

zarządu,

głosów

przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
Następnie pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami wraz z panem Kazimierzem Dwornikiem dyrektorem Powiatowego
Zarządu Dróg w Sanoku przedstawili prośbę pana Witolda Wójtowicza w sprawie kupna lub
dzierżawy części działek nr 2070/1 i 2070/3. Zarząd Powiatu poprosił dyrektora PZD w Sanoku
o przygotowanie informacji dotyczącej ustalenia celowości dzierżawy, bądź kupna w/w części
działek przez pana Wójtowicza, lub ewentualnego przekazania przedmiotowych działek na
rzecz Gminy Miasta Sanoka. Decyzja w powyższym temacie zostanie podjęta na jednym
z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu, po ustaleniu szczegółów.
W dalszej kolejności pani Naczelnik Bogusława Hniłka poinformowała, że działki nr
2177/1 i 2177/2 położone w Sanoku obręb Posada, przy ul. Kościelnej zostały zbyte na rzecz
pana Kazimierza Wiśniowskiego zam. w Sanoku. Podczas rozmowy w sprawie sprzedaży na
rzecz Powiatu sanockiego części działek Nr 2177/1 i 2177/2 z przeznaczeniem na poszerzenie
chodnika w ciągu ul. Kościelnej, pan Wiśniewski oświadczył, że oczekuje w tej sprawie
propozycji ze strony Zarządu Powiatu, a dotyczącej powierzchni, którą Powiat chciałby nabyć
i proponowanej ceny. Zarząd oświadczył, że zainteresowany jest wykupem obszaru o pow.
44 m2 części działek nr 2177/1 i 2177/2, natomiast co do ceny podtrzymuje propozycję Zarządu
Powiatu z poprzedniej kadencji tj. za kwotę 6.000 zł brutto.
Członkowie zarządu podjęli Uchwałę Nr 144/2015 w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny
sprzedaży. Przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość Powiatu
sanockiego, położoną w Tyrawie Wołoskiej działka nr 617/7 o pow. 0,0031 ha na rzecz
właścicieli nieruchomości przyległej. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ponadto pani Naczelnik poinformował, że wpłynęło pismo z Gminy Miasta Sanoka
w sprawie wykupu działki nr 1108 przy Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku.
Ad. 3. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Obecny na posiedzeniu zarządu pan Kazimierz Dwornik dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg w Sanoku poinformował, że jak co roku wykonany został przegląd obiektów mostowych,
który wykazał odcinkowe złamanie dyliny dolnej i pojedynczych poprzecznic na obiektach
mostowych w ciągu dróg powiatowych w m. Jaćmierz, Średnie Wielkie, Nadolany i Lalin.
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Szacunkowy koszt zakupu tarcicy w ilości 150 m2 wynosi 120.000 zł brutto natomiast koszt
wykonania remontu pomostów drewnianych wynosi 66.000 zł brutto. Dyrektor poinformował,
że w ramach pozyskanej tarcicy z wycinki drzew rosnących w pasach dróg powiatowych
naprawione zostały obiekty mostowe w Jaćmierzu i Nadolanach. Jeżeli chodzi o most
w Średnim Wielkim dyrektor zaproponował jego całkowitą przebudowę. Zarząd Powiatu
zaproponował, aby Wydział Inwestycji i Dróg

wystąpił do Nadleśnictwa Lesko oraz

Nadleśnictwa Baligród o udzielenie dofinansowania do przebudowy obiektu mostowego
w Średnim Wielkim. Decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie podjęta na kolejnym
posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że otrzymał propozycję ze Starostwa
Powiatowego w Brzozowie, Gminy Dydnia, oraz Nadleśnictwa Brzozów, udziału we
wspólnym finansowaniu remontu odcinka drogi powiatowej Końskie – Raczkowa. Remont
drogi polegałby na ułożeniu płyt. W związku z powyższym poproszono dyrektora PZD
w Sanoku o przeanalizowanie szacunkowego kosztu remontu odcinka drogi Końskie –
Raczkowa na terenie Powiatu Sanockiego (ułożenia nawierzchni z płyt betonowych, lub innej
wersji).
Ad. 4. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 145/2015 w sprawie wyrażenia opinii
w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej nr 2278 Berezka - Bereżnica Wyżna –
Górzanka od km. 7+260 do 10+486 km kategorii drogi publicznej. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 5. Spotkanie z dyrektorem PUP w Sanoku.
Obecny na posiedzeniu zarządu pan Wojciech Wydrzyński dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Sanoku poinformował, że liczba bezrobotnych spada, na koniec maja stopa
bezrobocia wynosiła 11%. Pani Alicja Wosik zapytała dyrektora, jak ocenia działalność
Powiatowego Urzędu Pracy po wprowadzeniu reformy. Dyrektor odpowiedział, że po
nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia wprowadzono premiowanie Urzędu Pracy za
efektywność polegającą na wyższym wskaźniku zatrudnieniowym (kierowanie bezrobotnych
do pracodawców), oraz za niskie koszty zatrudnienia bezrobotnego. Pani Wosik dodała, że
ważnym dla Powiatu Sanockiego jest udział PUP w tworzeniu klastra przemysłowo
edukacyjnego. Chcielibyśmy, aby to był klaser, który łączy miejscowe zakłady pracy z naszymi
szkołami ponadgimnazjalnymi. Potrzebny jest udział PUP w proponowaniu kierunków
kształcenia, wiedzy czy inflacja w danym zawodzie spowodowana jest okresowym spadkiem
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inwestycji, ponieważ jest przerwa w perspektywach finansowych, jest to przejściowa
koniunktura, czy jest to dłuższe zjawisko - są to bardzo istotne informacje. Dyrektor
Wydrzyński odpowiedział, że na rynku jest duża dynamika w zapotrzebowaniu na zawody,
wiec trudno jest określić jakie kierunki należy utworzyć w szkołach, aby później był na nie
popyt. Część pracodawców potrzebuje pracowników z uprawnieniami i doświadczeniem. Na
dzień dzisiejszy potrzebni są kierowcy mechanicy, operatorzy sprzętu budowlanego np.
koparek, operatorzy CNC. Pani Wosik dodała, że ważną informacją jest ilość osób jaka zdobyła
zatrudnienie w Powiecie Sanockim, a ile osób wyjeżdża. Dyrektor odpowiedział, że trudno jest
to określić, gdyż Urząd nie posiada szczegółowych informacji na temat osób, które
wyrejestrowują się, a nie korzystają ze wsparcia Urzędu Pracy.
Ad. 6. Sprawy z zakresu promocji, kultury i rozwoju.
Pan Piotr Mazur Naczelnik Wydziału Rozwoju Promocji i Sportu przedstawił prośbę
prezesa Fundacji Beksińskiego i dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku o pomoc
w organizacji koncertu „Soundwalker na Sanockim Zamku”. Decyzja w tej sprawie zostanie
podjęta po sprawdzeniu możliwości finansowych Powiatu.
Ad. 7. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Pani Bożena Pietruszka Pełnomocnik do spraw Zdrowi i Pomocy Społecznej przedstawiła
Uchwałę Nr 146/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ w Sanoku części
nieruchomości. Wyrażono zgodę na wynajem przez SPZOZ w Sanoku 5 m2 powierzchni
pomieszczenia znajdującego się w budynku Szpitala. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 147/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez
SPZOZ w Sanoku części nieruchomości. Wyrażono zgodę na wynajem przez SPZOZ w Sanoku
12,74 m2 powierzchni pomieszczenia znajdującego się w Przychodni Specjalistycznej przy
ul. Lipińskiego w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad. 8. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projektu uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. W uchwale
zabezpiecza się środki na zwrot odprowadzonych dochodów z następujących tytułów: opłaty
za legitymacje, duplikaty legitymacji - 219 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń
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szkolnych 41.498 zł. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania.
Pan Alicja Wosik zapytała na jakim etapie jest opracowanie „Strategii Rozwoju Powiatu
Sanockiego na lata 2015-2022”. Na powyższe pytanie po części odpowiedział Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Dróg, natomiast szczegóły wyjaśni Sekretarz Powiatu.
Pani Wosik zapytała na jakim etapie jest tworzenie klastra edukacyjno - przemysłowego.
Przewodniczący zarządu odpowiedział, że w tej sprawie odbyły się spotkania z dyrektorem
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku, dyrektorem Regionalnego Centrum Rozwoju
Edukacji w Sanoku, dyrektorem Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku, i zaproponowano,
aby do współpracy włączyć Państwowa Wyższą Szkołę Zawodową w Sanoku.
Ad. 1. Sprawy z zakresu oświaty.
Członkowie Zarządu zapoznali się z wnioskiem Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki
zgłoszonym na posiedzeniu w dniu 01 lipca 2015 roku, o przedstawienie informacji na temat
działań po przeprowadzonej kontroli przez Urzędu Kontroli Skarbowej dot. naliczania
subwencji oświatowej za 2011 rok.

Zarząd Powiatu poinformował, iż podjął działania

zmierzające do ustalenia stopnia odpowiedzialności dyrektorów kontrolowanych szkół
i placówek, za zaistniałą sytuację.
Z uwagi na niewykonanie założonego naboru na rok szkolny 2015/2016 Zarząd Powiatu
negatywnie rozpatrzył prośbę Grona Pedagogicznego II Liceum Ogólnokształcącego
w Sanoku o utworzenie dodatkowego oddziału klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016.
Również z uwagi na niewykonanie założonego naboru na rok szkolny 2015/2016
Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku
o wyrażenie zgody na utworzenie dodatkowej klasy w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę, aby w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku włączyć grupę
ślusarzy do klasy wielozawodowej, oraz utworzyć w klasie wielozawodowej grupę fryzjer
w roku szkolnym 2015/2016.
Członkowie zarządu pozytywnie odnieśli się do propozycji dyrektora Zespołu Szkół Nr
4 w Sanoku aby: w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 4 zlikwidować ½ oddziału w zawodzie
murarz tynkarz, a utworzyć dodatkowo ½ oddziału w zawodzie monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie (łącznie 1 oddział).
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Członkowie Zarządu polecili, Naczelnikowi Wydziału Oświaty

przygotowanie

informacji odnośnie możliwości prawnych do wystosowania konsekwencji w stosunku do
dyrektorów po przeprowadzonej kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej, dotyczącej naliczania
subwencji oświatowej za 2011 rok.
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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