Protokół Nr 41/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 1 września 2015 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Marian Kunc

•

Wacław Żuchowski – Dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku

•

Bogusław Połdiak – Dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku

•

Jolanta Weremińska – Naczelnik Wydziału Oświaty

•

Wiesław Banach – Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku

•

Piotr Mazur – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju

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. Ponadto
zaproponował, aby do punktu nr 3 dopisać podpunkt c) sprawy bieżące. Porządek posiedzenia
po zmianach przedstawia się następująco:
1. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) omówienie sprawy dotyczącej klastra edukacyjno – przemysłowego
b) prośba dyrektora Bursy Szkolnej w Sanoku o ustalenie stawek opłat za zakwaterowanie
i wyżywienie
c) prośba nowo wybranego dyrektora ZS Nr 2 o utrzymanie stanowiska wicedyrektora
d) prośba dyrektora ZS Nr 4 w Sanoku o przyznanie dodatkowych 28/30 godzin tygodniowo
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
SOSW w Sanoku
f) prośba Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego o pomoc w organizacji widowiska
historycznego pn.”Odwojowanie Galicji”

2. Sprawy z zakresu geodezji:
a) informacja na temat braku zainteresowania przejęcia części działek nr 2070/1 i 2070/3
przez Gminę Miasta Sanoka
3. Sprawy różne:
a) prośba przedstawiciela Ruchu Narodowego o przeprowadzenie ankiety wśród uczniów
szkół średnich na temat powołania „Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka”
b) wniosek Radnego złożony na XIV sesji Rady Powiatu
c) sprawy bieżące
4. Wolne wnioski i zapytania.

Ad.1. Sprawy z zakresu oświaty.
Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu pan Bogusław Połdiak Dyrektor Regionalnej
Izby Gospodarczej w Sanoku, oraz pan Wacław Żuchowski Dyrektor Regionalnego Centrum
Rozwoju Edukacji w Sanoku wspólnie z Członkami Zarządu omawiali temat dotyczący
utworzenia klastra. Pan Bogusław Połdiak zaproponował, aby instytucją koordynującą było
RCRE w Sanoku. Po przedyskutowaniu tematu ustalono, aby tworzyć klaster przemysłowo naukowy ukierunkowany głównie w branży motoryzacyjnej. Postanowiono, aby Dyrektor
RCRE w Sanoku wraz z Dyrektorem RIG w Sanoku do 10 września br. przygotowali stosowne
dokumenty, oraz przedstawili propozycję udziału w klastrze zakładom przemysłowym i innym
instytucjom.
Pani Jolanta Weremińska Naczelnik Wydziału Oświaty przedstawiła prośbę dyrektora
Bursy Szkolnej w Sanoku o ustalenie stawek opłat za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie
osób innych niż wychowankowie; tj. za zakwaterowanie – 30 zł /doba, wyżywienie całodzienne
35 zł. Ponadto pani Dyrektor zwróciła się z prośbą o ustalenie dodatkowej stawki kwoty dla
osób np. studentów, którzy będą przebywać w placówce dłużej niż 2 tygodnie. Dla takich osób
zaproponowała stawkę 15 zł za dobę. Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Dyrektora
Bursy Szkolnej w Sanoku. Ponadto poproszono, aby na kolejne posiedzenie zarządu zaprosić
panią Dyrektor w celu poinformowania o sposobie opieki nad wychowankami.
Następnie poproszono pana Wiesława Banacha Dyrektora Muzeum Historycznego
w Sanoku w sprawie wyjaśnienia artykułu, który pojawił się w regionalnych mediach,
a dotyczącego sytuacji finansowej w jednostce.
Członkowie Zarządu przedyskutowali prośbę pani Jowity Nazarkiewicz o utrzymanie
stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku. W związku z tym zaproponowano,
aby pani Naczelnik Wydziału Oświaty na kolejne posiedzenie zarządu przygotowała stosowny
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projekt uchwały Rady Powiatu (dokonać zmiany dotychczasowej uchwały Rady Powiatu
Sanockiego).
Następie zapoznano się z pismem dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku o przyznanie
w internacie dodatkowych 28/30 godzin tygodniowo zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla
grupy. Członkowie Zarządu zaproponowali, aby na kolejne posiedzenie zarządu zaprosić
dyrektora szkoły w celu przedstawienia szczegółowych informacji – wówczas zostanie podjęta
decyzja.
Podpunkt „e” jest nieaktualny- decyzja została podjęta na poprzednim posiedzeniu
Zarządu Powiatu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Ruchu Narodowego oraz Kongresu Nowej
Prawicy

o przeprowadzenie ankiety wśród uczniów szkół średnich na temat powołania

Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka. Polecono, aby pani Naczelnik Wydziału Oświaty
uzgodniła treść ankiety z Radcą Prawnym, jeżeli Radca Prawny nie wniesie zastrzeżeń to
Zarząd Powiatu wyraża zgodę na przeprowadzenie ankiety.
Pan Piotr Mazur Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju przedstawił prośbę
Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego o pomoc w organizacji widowiska historycznego
pn.: „Odwojowanie Galicji”, Członkowie Zarządu na powyższy cel przeznaczyli kwotę
w wysokości 500 zł.
Ad. 2. Sprawy z zakresu geodezji.
Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją, iż Gmina Miasta Sanoka nie jest
zainteresowana przejęciem części działki nr 2070/1 i 2070/3 położonych w Sanoku obręb
Posada, wchodzących w szlak drogi powiatowej nr 2244R – ul. Robotnicza. Sprawa została
odłożona na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.
Ad. 3. Sprawy różne.
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem złożonym przez Radnego na XIV sesji Rady
Powiatu sanockiego o rozważenie powoływania w skład komisji konkursowych przedstawicieli
z Rady Powiatu. Obecnie Zarząd Powiatu powołuje wszystkie komisje konkursowe zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, jednakże weźmie pod uwagę możliwość rozszerzenia
składu komisji konkursowej o przedstawiciela spośród Radnych Rady Powiatu.
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Przewodniczący Zarządu poinformował, że wynikiem negatywnym zakończył się
przetarg na sprzedaż nieruchomości Powiatu Sanockiego położonej w Sanoku przy
ul. Sienkiewicza 5.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na stanowisko naczelnika nowo
utworzonych wydziałów Starostwa Powiatowego w Sanoku.
Następnie Członkowie Zarządu przychylili się do propozycji Prezesa Sanockiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. dotyczącej oczyszczenia i pomalowania
rury spustowej na budynku przy ul. Kościuszki 36, sąsiadującej z budynkiem przy
ul. Kościuszki 34. Jednocześnie wyrażając zgodę na zapłatę za wykonanie usługi przez SPGM
w Sanoku.
W związku z utworzeniem powiatowej jednostki organizacyjnej o nazwie Powiatowe
Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego Zarząd Powiatu Sanockiego
upoważnił Pana Romana Koniecznego Starostę Sanockiego do podjęcia działań zmierzających
do przygotowania zmian organizacyjno – kadrowych niezbędnych do przejęcia przez w/w
jednostkę obsługi administracyjno – kadrowej oraz finansowo – księgowej jednostek
organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Sanocki. Zgodę na powyższe wyrażono
jednogłośnie.
W dalszej kolejności Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 196/2015 w sprawie rozwiązania stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron
z Panem Kazimierzem Dwornikiem Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 197/2015 w sprawie upoważnienia Pana Roberta Dudek p.o. Dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sanoku do składania oświadczeń woli.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 198/2015 w sprawie: zatrudnienia Pana Grzegorza Kozaka na stanowisku
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała 199/2015 w sprawie upoważnienia Pana Grzegorza Kozaka Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku do składania oświadczeń woli. Uchwałę podjęto 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwała Nr 200/2015 w sprawie upoważnienia Pana Grzegorza Kozaka Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku do realizacji projektu systemowego
„Program aktywizacji społecznej w powiecie sanockim” na lata 2013- 2015 w ramach
programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „ Promocja Integracji
Społecznej”. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2.
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W związku z opublikowaniem w lokalnych mediach artykułów, w których zawarte są
nieprawdziwe informacje dotyczące bieżącej działalności Powiatu Sanockiego, Zarząd Powiatu
zlecił Radcy Prawnemu Starostwa określenie możliwości skierowania na drogę sądową
wydawcy tych artykułów.
Ponadto Zarząd Powiatu upoważnił Starostę Sanockiego do podjęcia działań
zmierzających do umieszczenia w lokalnych mediach artykułu, który byłby sprostowaniem
wszelkich

nieprawdziwych

informacji,

dotyczących

bieżącej

działalności

Powiatu,

podawanych w lokalnych mediach.
Ad. 4. Wolne wnioski i zapytania.
Pan Damian Biskup poinformował, że w ciągu ul. Konopnickiej w Sanoku tuż przez
nową nakładką wykonano dwa przekopy, które spowodowały nierówności w jezdni.
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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