Protokół Nr 45/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 29 września 2015 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Wojciech Naparła – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Pan
Starosta przedstawił porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który przedstawia się
następująco:
1. Sprawy z zakresu geodezji:
a) prośba p. G. Borek oraz p. S. Miklicza o nieodpłatne udostepnienie miejsca na baner
wyborczy
b) prośba pana J. Kowalewskiego o wyrażenie zgody na kontynuowanie najmu lokalu
garażowego
2. Sprawy z zakresu oświaty:
a) prośba dyrektora I LO w Sanoku o przyznanie środków na organizację obchodów 135 –
lecia szkoły
b) opinia dotycząca powierzenia stanowiska wicedyrektora
c) informacja dyrektora Bursy Szkolnej o braku środków w planie finansowym jednostki
3. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) podjęcie uchwały zarządu w
sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadań pn.: „Przebudowa
drogi powiatowej Milcza – Besko polegająca na budowie chodnika w m. Besko w km. od
4+874 do km. 4+961”, „Przebudowa drogi powiatowej Czerteż – Strachocina od km.
3+213 do 3+ 406 polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Kostarowce”,
„Przebudowa drogi powiatowej Tarnawa Kalnica w m. Tarnawa Górna polegająca na
budowie chodnika od km. 0+740m do km 0+920” oraz „Przebudowa drogi powiatowej

Tarnawa – Huzele polegająca na budowie utwardzonego pobocza strona lewa od km.
0+004 do km 0+058 w m. Tarnawa Górna”
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej Sanok-Bukowsko polegająca na budowie chodnika o długości 200 metrów
w m. Sanoczek
c) sprawa dotycząca przekazania modułów GPS do PZD w Sanoku
4. Sprawy z zakresu pozyskiwania środków pomocowych:
a) podjęcie decyzji w zakresie aplikowania o środki unijne na poprawę jakości kształcenia
zawodowego
5. Sprawy z zakresu promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba dyrektora Dom Dziecka o wsparcie XII Mistrzostw Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych w pływaniu”
6. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2015 rok (15.000 zł – PINB)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2015 rok (3.727 zł - I LO, zł – 2.359 zł)
7. Sprawy kadrowe:
a) informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum
Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego
b) przesłuchanie kandydatów na stanowisko naczelników dwóch wydziałów Starostwa
8. Wolne wnioski i zapytania.

Ad. 1. Sprawy z zakresu geodezji.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę pani Grażyny Borek oraz Pana Sławomira
Miklicza wyrażając zgodę na

nieodpłatne udostepnienie miejsca na baner wyborczy.

Głosowanie w powyższej sprawie przebiegało następująco: „za” głosowało 3 Członków
Zarządu, 1 Członek Zarządu był przeciw, głosów wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę panu J. Kowalewskiemu na kontynuowanie najmu lokalu
garażowego, mieszczącego się w budynku garażowym, posadowionym na działkach nr 1106/1
i nr 1107, położonych w Sanoku obręb Śródmieście, na okres do końca marca 2016 roku. Zgodę
wyrażono 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 2. Sprawy z zakresu oświaty:
Omówiono prośbę dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku o przyznanie
środków finansowych na organizację obchodów 135 – lecia szkoły. Głosowanie w powyższej
sprawie przebiegało następująco „za” – 0, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 4.
Dofinansowania nie przyznano.
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Zarząd

Powiatu wydał pozytywną opinię w sprawie powierzenia stanowiska

wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sanoku osobie wskazanej
przez p.o. dyrektora,

w okresie pełnienia przez Pana Roberta Dudka obowiązków p.o.

dyrektora SOSW w Sanoku.
Zapoznano się z informacją dyrektora Bursy Szkolnej w Sanoku o braku środków w planie
finansowym jednostki. Decyzja w powyższej sprawie zostanie podjęta wraz z dokonaniem
przesunięć we wszystkich innych jednostkach oświatowych.

Ad. 3. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 223/2015 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadań pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej Milcza – Besko polegająca na budowie chodnika w m. Besko
w km. od 4+874 do km. 4+961”, „Przebudowa drogi powiatowej Czerteż – Strachocina od km.
3+213 do 3+ 406 polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Kostarowce”,
„Przebudowa drogi powiatowej Tarnawa - Kalnica w m. Tarnawa Górna polegająca na budowie
chodnika od km. 0+740m do km 0+920” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Tarnawa –
Huzele polegająca na budowie utwardzonego pobocza strona lewa od km. 0+004 do km 0+058
w m. Tarnawa Górna”. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 224/2015 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej Sanok-Bukowsko polegająca na budowie chodnika o długości
200 metrów w m. Sanoczek.

Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
Następnie Pan Wojciech Naparła kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
poinformował o możliwości bezpłatnego przejęcia 12 sztuk modułów GPS wraz
z okablowaniem, służących do monitorowania prac sprzętu pracującego przy zimowym
utrzymaniu dróg. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyjęcie w/w urządzeń, oraz polecił, aby
przygotować informację o kosztach montażu i utrzymania modułów GPS.
Pani Alicja Wosik zwracając się do Pana Wojciecha Naparły poprosiła o przycinkę konarów
drzew przysłaniających pionowe znaki drogowe w ciągu ulicy Chrobrego w Sanoku w obrębie
mostu drogowego.
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Dodatkowo Członkowie Zarządu wspólnie z kierownikiem PZD w Sanoku omówili stan
obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych. W związku z powyższym poproszono
o przygotowanie wykazu obiektów mostowych, ich stanu technicznego oraz pilności
wykonania remontu, ponadto poproszono o sporządzenie wykazu sieci dróg powiatowych.
Ad. 4. Sprawy z zakresu pozyskiwania środków pomocowych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na aplikowanie o środki unijne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa
IX jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.4 poprawa jakości kształcenia
zawodowego.
Ad. 5. Sprawy z zakresu promocji, kultury i rozwoju:
Zarząd Powiatu przychylił się do prośby dyrektora Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku
wyrażając zgodę na wsparcie XII Mistrzostw Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
w pływaniu”. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Ad. 6. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 225/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. W związku z decyzją Wojewody wprowadza się kwotę w wysokości 15.000 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 226/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 3.727 zł na wydatki związane z realizacją statutowych
zadań w I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku, oraz kwotę w wysokości 2.359 zł na wydatki
związane z realizacją statutowych zadań w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji
w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
- Uchwała Nr 227/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. W związku z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu przez Gminę
Miasta Sanoka zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 50.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego
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w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 228/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sanoku o kwotę
57.706 zł z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań – projekt „Wspomaganie szkół
i przedszkoli w Powiecie Sanockim”. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 229/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. W związku z realizacją projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społecznej
w Powiecie Sanockim zmniejsza się i zwiększa wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 8.000 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Dodatkowo Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie podjęcia z Gminą Rymanów wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki
religii zielonoświątkowej. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
własnej Nr XXXVII/414/2013 z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa
Wołoska zadania zarzadzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym
przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach
administracyjnych Gminy Tyrawa Wołoska. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 7. Sprawy kadrowe.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Komisja rekrutacyjna do rozstrzygnięcia naboru
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi
Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku zaniechała przeprowadzenia
egzaminu ustnego. Zarząd Powiatu podtrzymał stanowisko Komisji.
Wobec powyższego postanowiono, aby ponownie ogłosić konkurs na stanowisko urzędnicze
dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego
w Sanoku.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 230/2015 dotyczącą wszczęcia procedury naboru na
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stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu
Sanockiego. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

Następnie dokonano przesłuchania kandydatów na dwa wolne stanowiska kierownicze
Naczelnika Wydziału, w obecności wszystkich Członków Zarządu.

Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania.
Zarząd Powiatu upoważnił panią Alicję Wosik do

prac przy

tworzeniu Klastra

Przemysłowo - Naukowego „Ziemi Sanockiej”.
Równocześnie Zarząd Powiatu upoważnił pana Damiana Biskupa

do prac przy

powołaniu Klastra Turystycznego, którego celem będzie stworzenie lokalnej marki
turystycznej.
Dodatkowo podjęto Uchwałę Nr 231/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2015 rok. W uchwale dokonuje się przesunięć w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 7.500 zł oraz w rozdziale 92105 –
Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 3.000 zł, w/w kwoty przeznaczone zostaną na
wydatki związane z realizacją statutowych zadań w Starostwie Powiatowym w Sanoku.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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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