Protokół Nr 5/19
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 2 stycznia 2019 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
• Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu
• Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego 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
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) omówienie tematu dotyczącego propozycji mieszkańców m. Strachocina w sprawie
nieodpłatnego przekazania nieruchomości pod budowę parkingu przy cmentarzu
w m. Strachocina
2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) rozpatrzenie prośby firmy ADR Polska o uruchomienie w ZS Nr 2 w Sanoku kierunku
kształcenia – technik automatyk
b) prośba dyrektora ZS Nr 1 w Sanoku o zaakceptowanie ceny obiadu abonamentowego
c) rozpatrzenie wniosku pana Łukasza Łagożnego o objęcie Patronatem Honorowym oraz
dofinansowanie wyprawy wysokogórskiej
d) rozpatrzenie prośby prezesa Akademii Piłkarskiej Sanok o wsparcie organizacji II
Memoriału Jerzego Pietrzkiewicza w Piłce Nożnej
e) rozpatrzenie prośby Towarzystwa Sportowego VOLLEYBALL o udostępnienie sali
sportowej
f) rozpatrzenie wniosku Sanockiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych o przyznanie
prawa do bezpłatnego używania herbu Powiatu Sanockiego
g) podjęcie decyzji w sprawie wprowadzenia do budżetu Powiatu Sanockiego na 2019 rok
kwoty 134.150,32 zł

h) rozpatrzenie prośby dyrektora SPZOZ w Sanoku o nieodpłatne przekazanie urządzeń
gastronomicznych dla SPZOZ w Sanoku
3. Wnioski radnych:
a) omówienie wniosku dotyczącego rozwiązania problemów lokalowo – organizacyjnych
w SOSW w Sanoku
4. Zapoznanie się z decyzją Starosty Sanockiego w sprawie ustalenia odszkodowania za
nieruchomości położone w obrębie m. Siemuszowa
5. Wnioski i zapytania.
Pani Skarbnik zwróciła się z prośbą o rozszerzenie porządku posiedzenia o kolejny punkt
sprawy budżetowe:
- podjęcie uchwały w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego do CIS w Sanoku
- podjęcie uchwały w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego do ZS Nr 1 w Sanoku.
Zarząd Powiatu 5 głosami „za” przyjął zaproponowany porządek posiedzenia oraz
wyraził zgodę na wprowadzenie dodatkowego punktu.

Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.

Obecna na posiedzeniu Zarządu pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła propozycję właścicieli nieruchomości
położonych w m. Strachocina oznaczonych jako działki nr 1787, 1788, 1789,1790 odnośnie
przekazania części w/w nieruchomości pod budowę parkingu przy cmentarzu.
Po omówieniu tematu Zarząd Powiatu zlecił, aby wykonać wznowienie znaków granicznych
pasa drogi powiatowej z działkami Nr 1787, 1788, 1789,1790 położonymi w m. Strachocina.

Ad.4. Zapoznanie się z decyzją Starosty Sanockiego w sprawie ustalenia odszkodowania
za nieruchomości położone w obrębie m. Siemuszowa.

Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją Starosty Sanockiego w sprawie ustalenia
odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Siemuszowa, Gmina Tyrawa Wołoska
powstałą z podziału działki nr 89/4 oznaczoną jako działka nr 89/5, która stała się własnością
Powiatu Sanockiego.
Pani Skarbnik poinformowała, że wpłynęła kolejna decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania
za nieruchomości położone w obrębie Siemuszowa, Gmina Tyrawa Wołoska

powstała

z podziału działki nr 151 oznaczoną jako działka nr 151/1, która stała się własnością Powiatu
Sanockiego.
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Ad.2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Członkowie Zarządu zapoznali się z prośbą firmy ADR Polska w Zagórzu o uruchomienie
w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku kierunku kształcenia – technik automatyk od roku szkolnego
2019/2020.
Zarząd Powiatu zaakceptował zaproponowaną przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 1
w Sanoku cenę obiadu abonamentowego w wysokości 10,50 zł. Zgodę wyrażono jednogłośnie.

Omówiono wniosek pana Łukasza Łagożnego o objęcie Patronatem Honorowym oraz
dofinansowanie

wyprawy wysokogórskiej.

Wniosek zostanie rozpatrzony na jednym

z kolejnych posiedzeń po zatwierdzeniu budżetu Powiatu Sanockiego na 2019 rok.

Rozpatrzono prośbę prezesa Akademii Piłkarskiej Sanok o wsparcie organizacji
II Memoriału Jerzego Pietrzkiewicza w Piłce Nożnej. Zarząd Powiatu postanowił, aby na
powyższy cel zakupić trzy puchary do kwoty 400 zł. Zgodę wyrażono jednogłośnie.

Następnie rozpatrzono prośbę Towarzystwa Sportowego VOLLEYBALL w Sanoku
o udostępnienie sali sportowej dla potrzeb rozgrywek Sanockiej Ligi Siatkówki organizowanej
wspólnie przez Klub TSV Sanok i MOSiR Sanok. Polecono, aby Naczelnik Wydziału Oświaty,
Promocji, Kultury i Rozwoju w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku
ustaliła możliwość udostępnienia sali sportowej w piątkowe popołudnia. Zarząd Powiatu
akceptuje prośbę pod warunkiem udzielenia pozytywnej opinii przez dyrektora szkoły.

Pozytywnie rozpatrzono wniosek Sanockiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych
w Sanoku o przyznanie prawa do bezpłatnego używania herbu Powiatu Sanockiego. Zarząd
wyrażając zgodę polecił przygotowanie wyczerpującej informacji pod obrady Rady Powiatu
(propozycja udziału przedstawiciela Stowarzyszenia w Sesji Rady Powiatu)

Temat dotyczący wprowadzenia do budżetu Powiatu Sanockiego na 2019 rok kwoty
134.150,32 zł wynikającej z wniosków złożonych przez organ prowadzący tj. Casus sp. z o.o.
oraz p. Ewę Piechowską zostanie omówiony na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu
Powiatu.
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Zarząd Powiatu 5 głosami „za” wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie urządzeń
gastronomicznych będących w posiadaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sanoku,
a wcześniej użytkowanych przez Bursę Szkolną przy ul. Szopena 5 w Sanoku, na rzecz
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

Ad.3. Wnioski radnych.
Członkowie Zarządu omówili wniosek Pana Stanisława Lewickiego Radnego Powiatu
Sanockiego

dotyczący

rozwiązania

problemów

lokalowo

–

organizacyjnych

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sanoku. Przewodniczący Zarządu
poinformował, iż rozmawiał z rodzicami oraz członami Stowarzyszenia działającego przy
SOSW w Sanoku w tej sprawie. Zarząd Powiatu udzieli informacji na wniosek Radnego po
zakończeniu I kwartału 2019 roku.

Ad.5. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 1/2019 w sprawie przekazania pozostałego środka
trwałego do Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku. Przekazuje się nieodpłatnie kasę fiskalną do ZS
Nr 1 w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 2/2019 w sprawie przekazania pozostałego środka
trwałego do Centrum Integracji Społecznej w Sanoku. Przekazuje się nieodpłatnie kasę fiskalną
do CIS w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Ad. 6. Wnioski i zapytania.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu
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