Protokół Nr 15/19
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 6 marca 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
• Wojciech Naparła – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
• Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
• Bogusława Hniłka - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
• Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
• Zofia Kijowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju
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 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie zwiększenia dotacji celowej
na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie w/w gminy
2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych:
Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2236R ul. 800-lecia w km od 0+000 do 0+531
oraz drogi powiatowej nr 2238 R ul. Konarskiego w km od 0+241 do 1+400,
Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko w km od 0+230 do
1+268 oraz od 1+440 do 2+654,

Zadanie 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż - Strachocina km od 0+000
do 5+285,
Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2045R Turze Pole – Zarszyn polegająca na
budowie chodnika w km od 5+165 do 5+785 strona prawa i od 5+660 do 5+785 strona
lewa oraz od km 8+075 do 9+740 wraz z budową chodnika w km od 9+400 do 9+740,
Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km od 3+776
do 6+250,
Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Poraż – Zagórz polegająca na budowie
chodnika w km od 1+535 do 2+180 oraz od 5+970 do 6+340
3. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie złożenia informacji Radzie Powiatu Sanockiego
o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego ( dz. nr 58/158)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie złożenia informacji Radzie Powiatu Sanockiego
o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego ( dz. nr 58/159)
4. Sprawy dotyczące pomocy społecznej:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora PCPR w Sanoku o zabezpieczenie dodatkowych środków
finansowych na dofinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości
środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2019 roku
5. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie
prawa jazdy
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie
dowodu rejestracyjnego
c) rozpatrzenie wniosku radnego w sprawie przywrócenia komunikacji publicznej na trasie
Sanok - Załuż - Lesko
d) zapoznanie się z informacją o podjęciu rozmów dot. budowy nowego przystanku
kolejowego przy Autosanie w Sanoku
6. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zatwierdzenia diagnozy sytuacji szkoły w celu
przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX:
Jakość edukacji i kompetencji w regionie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego
b) rozpatrzenie prośby dyrektora CDN w Sanoku o wyrażenie zgody na przekazanie sprzętu
do RCRE w Sanoku
c) omówienie prośby dyrektora MDK w Sanoku o wyasygnowanie środków finansowych na
konserwację dachu
7. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2019 rok (5.362, 25zł - ZN)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
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2019 rok (15.828 zł)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2019 rok (4 zł)
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2019 rok (73 zł)
8. Wnioski i zapytania.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1. Sprawy dotyczące zarządzania drogami powiatowymi.
Poproszony na posiedzenie Zarządu Powiatu pan Wojciech Naparła Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku poinformował, że Wójt Gminy Tyrawa Wołoska zwrócił
się o zwiększenie dotacji celowej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie w/w
gminy. Po wyjaśnieniach pana dyrektora Członkowie Zarządu zdecydowali, iż z podjęciem
decyzji w w/w sprawie należy zaczekać do zakończenia okresu zimowego utrzymania dróg.
Powyższą decyzję przyjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Wojciech Naparła poinformował, iż w uzgodnieniu z sąsiednimi powiatami od dnia
6 marca 2019r. wprowadzone zostaje ograniczenie tonażowe na wszystkich drogach
powiatowych na terenie Powiatu Sanockiego.

Ad. 3. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Podczas omawiania spraw z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami obecna
była Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 42/2019 w sprawie złożenia informacji Radzie
Powiatu Sanockiego o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego. Proponuje się
przeznaczyć do zbycia działkę nr 58/158 o pow. 0,1500 ha położoną w Sanoku. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 43/2019 w sprawie złożenia informacji Radzie Powiatu
Sanockiego o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego. Proponuje się przeznaczyć
do zbycia działkę nr 58/159 o pow. 0,1605 ha położona w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
poinformował, że jest 6 zadań, które zostały wprowadzone do budżetu Powiatu jesienią
ubiegłego roku. Kwota 124.000 zł zabezpieczona w budżecie na realizację tych zadań nie
pokrywa się z szacunkową wartością zamówienia, która wynosi ok 200.000 zł. Naczelnik
zaproponował, aby ogłosić jedno postępowanie z możliwością składania ofert częściowych.
Po przetargu okaże się, które z tych zadań będzie możliwe do realizacji.

Pan Damian Biskup zwracając się do pana Naczelnika powiedział, że na ul. 800 – lecia
w Sanoku przy szpitalu brakuje zatoki autobusowej. Zaproponowano, aby Naczelnik wystąpił
do Gminy Miasta Sanoka o wydzielenie części działki z przeznaczeniem na budowę zatoki
autobusowej.

Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 44/2019 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych:
Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2236R ul. 800-lecia w km od 0+000 do 0+531
oraz drogi powiatowej nr 2238 R ul. Konarskiego w km od 0+241 do 1+400,
Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko w km od 0+230 do 1+268
oraz od 1+440 do 2+654,
Zadanie 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż - Strachocina km od 0+000 do
5+285,
Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2045R Turze Pole – Zarszyn polegająca na
budowie chodnika w km od 5+165 do 5+785 strona prawa i od 5+660 do 5+785 strona lewa
oraz od km 8+075 do 9+740 wraz z budową chodnika w km od 9+400 do 9+740,
Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km od 3+776 do
6+250,
Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Poraż – Zagórz polegająca na budowie
chodnika w km od 1+535 do 2+180 oraz od 5+970 do 6+340. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Damian Biskup zapytał o budowę chodnika przy ul. Kościelnej w Sanoku. Pan Michał
Cyran powiedział, że przygotowany został projekt Uchwały Rady Powiatu zabezpieczający
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środki finansowe na budowę chodnika.

Ad. 4. Sprawy dotyczące pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
mając na względzie pismo PCPR w Brzozowie dot. zwiększenia ilości osób pochodzących
z terenu Powiatu Sanockiego uczestniczących w terapii prowadzonej przez Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Haczowie, zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie dodatkowych środków
finansowych w wysokości 1.977,61 zł na dofinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych. Zarząd Powiatu 4 głosami „za”, wyraził zgodę na zabezpieczenie
w/w kwoty.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań
i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2019 roku. Pozytywną opinię
wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 5. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.

Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy. Proponuje się zmniejszenie opłaty w związku ze
zmianami administracyjnymi polegającymi na wprowadzeniu nazw ulic w miejscowości
Jaćmierz. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego. Proponuje się zmniejszenie opłaty
w związku ze zmianami administracyjnymi polegającymi na wprowadzeniu nazw ulic
w miejscowości Jaćmierz. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem radnego pana Tomasza Gankiewicza w sprawie
przywrócenia komunikacji publicznej na trasie Sanok - Załuż – Lesko oraz z udzieloną przez
Naczelnika Wydziału odpowiedzią i poczynionymi działaniami w przedmiotowej sprawie.
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Zapoznano się również z informacją Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
o podjęciu rozmów dot. budowy nowego przystanku kolejowego w okolicy „strefy
przemysłowej Autosan w Sanoku”, w tym z notatką służbową zawierającą niezbędne ustalenia
w przedmiotowej sprawie.

Ad. 6. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.

Na posiedzenie zarządu dołączył pan Janusz Cecuła Wicestarosta Powiatu Sanockiego.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 45/2019 w sprawie zatwierdzenia diagnozy
sytuacji szkoły w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś
Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie 9.4: Poprawa jakości kształcenia
zawodowego. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

Pozytywnie rozpatrzono prośbę dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku
wyrażając zgodę na przekazanie sprzętu – projektora do Regionalnego Centrum Rozwoju
Edukacji w Sanoku. Zgodę wyrażono jednogłośnie.

Członkowie Zarządu omówili prośbę dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku
o wyasygnowanie środków finansowych na konserwację dachu MDK w Sanoku.
Zdecydowano, aby Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych rozważył
możliwości pozyskania środków zewnętrznych (od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)
na konserwację w/w dachu.

Pani Zofia Kijowska poinformowała, że upływa termin pełnienia funkcji dyrektora
w niektórych szkołach i placówkach Powiatu Sanockiego. Zarząd Powiatu zlecił przygotowanie
niezbędnych dokumentów w powyższej sprawie.

Ad. 7. Sprawy budżetowe.
Podjęto następujące uchwały:
- Uchwała Nr 46/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa dochody i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę
5.362,25 zł na realizację zadań statutowych przez Zespół do spraw orzekania
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o niepełnosprawności. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
- Uchwała Nr 47/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019
rok. W związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego zmniejsza się dochody w dziale 600 –
rozdział, 60095 - pozostała działalność o kwotę 15.828 zł, zwiększa się dochody w dziale 754,
rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 334.450 zł,
zmniejsza się dochody w dziale 851 rozdział, 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 16.700 zł,
zwiększa się dochody w dziale 855, rozdziale 85504 – wsparcie rodzin o kwotę 500 zł,
zmniejsza się dochody w dziale 855, rozdziale 85508 - rodziny zastępcze o kwotę 10.900 zł.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 48/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019
rok. Z „rezerwy ogólnej” przeznacza się 1 zł na wydatki związane z realizacją statutowych
zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną, oraz 3 zł na „rodziny zastępcze”. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok. Zabezpiecza się kwotę w wysokości 73
zł na zwrot dotacji na nauczanie religii zielonoświątkowej. Pozytywną opinię wyraziło 5
Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 8. Wnioski i zapytania.
Pan Damian Biskup złożył wniosek o zorganizowanie spotkania z grupą osób, która na
terenie Powiatu Sanockiego chciałaby zorganizować szlaki turystyki rowerowej.
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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