Protokół Nr 190/18
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 7 sierpnia 2018 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
• Roman Konieczny - Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego
• Wacław Krawczyk - Wicestarosta Powiatu Sanockiego
• Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
• Renata Ryniak - Główna Księgowa Starostwa Powiatowego w Sanoku
• Bogusława Hniłka - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
• Zofia Kijowska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju
• Anna Ciuk - Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sanoku
• Marzena Jachińska - Pracownik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
• Wojciech Naparła - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
• Jan Wydrzyński - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
• Grzegorz Kozak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny. Przewodniczący
Zarządu Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia.

1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) omówienie tematu dotyczącego nieruchomości Powiatu Sanockiego zajmowanych przez
RIG w Sanoku
b) rozpatrzenie prośby pana (…) o przeprowadzenie remontu dachu na budynku garażowym
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie uchylenia Uchwały Nr 119/2018 z dnia 24 maja
2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Powiatu Sanockiego
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny wywoławczej (obiekt nr 1
w Nowosielcach)
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny wywoławczej (obiekt nr 2
w Nowosielcach)
2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:

a) rozpatrzenie zapytania Radnego dot. remontu ul. Traugutta w Sanoku
b) rozpatrzenie wniosków Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa
i Ochrony Środowiska z dnia 19.07.2018r.
c) prośba dyrektora PZD w Sanoku o zabezpieczenie w budżecie Powiatu środków
finansowych na zimowe utrzymanie dróg
d) omówienie pisma Rady Dzielnicy Posada w sprawie budowy parkingu przy Przychodni
Zdrowia przy ul. Lipińskiego 10 w Sanoku.
3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przyznania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
Powiatu Sanockiego
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian
wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury (p. Z. Kijowska)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian
wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury (p. E. Rajchel)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Kokoszki dyrektora
Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
Powiatu w zakresie uczestnictwa Placówki w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój (POWER)
e) prośba dyrektora SOSW w Sanoku o zaopiniowanie osoby na stanowisko II
Wicedyrektora
f) rozpatrzenie prośby dyrektora SOSW w Sanoku o wyrażenie zgody na zatrudnienie
drugiego psychologa w jednostce
g) rozpatrzenie prośby dyrektora PPP w Sanoku o wyrażenie zgody na dokonanie zmian
w arkuszu organizacyjnym
h) rozpatrzenie prośby BKPZ „Weteran” o dofinansowanie XX jubileuszowego rajdu
pojazdów zabytkowych militarnych i klasycznych
i) podjęcie decyzji odnośnie rekomendacji audytora w sprawie kontroli szkół
niepublicznych
4. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany Uchwały
Nr LI/411/2018 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 26 maja 2018r. w sprawie określenia
zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2018 roku.
5. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2018 rok (26.800 zł – ZN)
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2018 rok. (400.000 zł – PZD)
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2018 rok. (4.500 zł – PUP)
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2018 rok. (139.000 zł ŚDS w Zagórzu)
6. Wolne wnioski i zapytania.
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić następujące
sprawy:
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- podpisanie porozumienia w zakresie współpracy związanej z korzystaniem z dróg
powiatowych.
- zabezpieczenie środków na regulację płac dla pracowników Starostwa
- informacja o koncepcji budowy SOSW w Sanoku
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi sprawami został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Temat dotyczący nieruchomości Powiatu Sanockiego zajmowanych przez Regionalną Izbę
Gospodarczą w Sanoku zostanie omówiony w terminie późniejszym.

Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła prośbę pana (…) o przeprowadzenie remontu dachu na budynku garażowym,
który wynajmowany jest przez wnioskodawcę na podstawie umowy najmu. Pani Naczelnik
poinformowała iż w w/w pomieszczeniu odpadł z sufitu tynk. Wówczas przeprowadzono wizję
lokalną podczas, której stwierdzono również, iż rynna dachowa jest skorodowana, dziurawa i
podczas opadów deszczu przecieka, przez to zamakają fundamenty budynku. Wobec
powyższego Zarząd Powiatu polecił, aby Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych określił
możliwość remontu dachu i przygotował wycenę w/w prac.

Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 186/2018 z w sprawie uchylenia Uchwały Nr 119/2018 z dnia 24 maja 2018r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Powiatu Sanockiego w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 187/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny wywoławczej. Ogłasza się drugi przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości

Powiatu

Sanockiego,

położonej

w Nowosielcach tworzącej obiekt Nr 1, który obejmuje: działki Nr 586/15, 586/12, 586/17.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwała Nr 188/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny wywoławczej. Ogłasza się drugi przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości

Powiatu

Sanockiego,

położonej

w Nowosielcach tworzącej obiekt Nr 2, który obejmuje: działki Nr 586/16, 586/12, 586/17.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pani

Naczelnik

poinformowała,

iż

Marszałek

Województwa

Podkarpackiego

zaproponował sprzedaż na rzecz Powiatu Sanockiego lokali w budynku przy ul. Piłsudskiego
w Sanoku. Zarząd Powiatu zastanowi się nad propozycją Marszałka.

Następnie Członkowie Zarządu zapoznali się z przekazanym przez Wydział Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sanoku zawiadomieniem o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: docieplenie budynku
szpitala i budynku RTG przy ul. Konarskiego w Sanoku.

Ad. 2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Odnośnie wniosku Radnego pana Bogdana Strusia o udzielenie odpowiedzi, czy będzie
podjęty (i ewentualnie kiedy) remont ulicy Traugutta w Sanoku z montażem finansowym
60.000 zł zaangażowanym przez miasto. Pan Starosta udzielił odpowiedzi na powyższe
pytanie na ostatniej sesji. Poinformował, iż jeżeli będzie ogłoszony jakikolwiek nabór
w pierwszej kolejności będzie realizowana inwestycja polegająca na przebudowie drogi
powiatowej ul. Traugutta w Sanoku. Obecnie zlecono aktualizację dokumentacji dotyczącej
odcinka ul. Traugutta od skrzyżowania z ul. Staszica do ul. Białogórskiej oraz
doprojektowanie odcinka ul. Traugutta od ul. Żwirki i Wigury do ul. Staszica w Sanoku.

Członkowie Zarządu rozpatrzyli następujące wnioski Komisji Transportu, Gospodarki
Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 19.07.2018r.
- Wniosek Komisji o zwrócenie się do Burmistrza Rymanowa w celu zwiększenia
dofinansowania do kwoty 83.000 zł na zadanie dot. Puław. Pan Wicestarosta poinformował, iż
podczas rozmowy Burmistrz Rymanowa oznajmił, że nie posiada więcej środków finansowych
i nie jest wstanie udzielić większego dofinansowania.
- Wniosek o podjęcie rozmów z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych odnośnie mostów
Zarszyn – Odrzechowa i Nadolany (czy istnieje możliwość wykonania mostów metodą
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„tubosidera”). Obecny na posiedzeniu Pana Wojciech Naparła dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg w Sanoku odpowiedział, iż odnośnie budowy mostów metodą „tubosider” prawo wodne
precyzuje, że na rzekach górskich nie stosuje się budowy takich obiektów, ponieważ przy
dużych opadach obiekty mogą zostać uszkodzone. Jednakże podczas projektowania kolejnych
obiektów mostowych będzie brana pod uwagę możliwości wykonania obiektów mostowych
w formie „tubosidera”
- Wniosek o bezwzględny zakup samochodu przystosowanego również do odśnieżania dla
PZD. Na przedmiotowy zakup zostały zabezpieczone środki finansowe.

Następnie Pan Wojciech Naparła poinformował, że Gmina Besko zrezygnowała
z utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019 na terenie Gminy Besko, wobec tego PZD
w Sanoku nie ujmie drogi na terenie Gminy Besko do przetargu. Gmina Tyrawa Wołoska
wyraziła wolę przystąpienia do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym
2018/2019

na warunkach takich jak w

ubiegłym roku. Szacunkowy koszt zimowego

utrzymania dróg wynosi ok 978.000 zł brutto. Jednocześnie dyrektor poprosił o zabezpieczenie
w/w kwoty na zimowe utrzymanie dróg. Zarząd Powiatu przyjął powyższe do wiadomości.

Zarząd Powiatu omówił pismo Rady Dzielnicy Posada w sprawie budowy parkingu przy
Przychodni Zdrowia przy ul. Lipińskiego 10 w Sanoku. Polecono, aby Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych przygotował pismo do wnioskodawcy o partycypacje w kosztach
ewentualnej budowy parkingu.

Ad.2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Podczas omawiania spraw z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju obecna była
pani Zofia Kijowska Naczelnik Wydziału

Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
- Uchwała Nr 189/2018 w sprawie przyznania stypendiów dla uzdolnionych uczniów Powiatu
Sanockiego. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
- Uchwała Nr 190/2018 w sprawie upoważnienia pani Zofii Kijowskiej do dokonywania
wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury, dla których
organem jest Powiat Sanocki. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwała Nr 191/2018 w sprawie upoważnienia pani Eweliny Rajchel do dokonywania
wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury, dla których
organem jest Powiat Sanocki. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 192/2018 w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Kokoszki dyrektora Zespołu
Szkół Nr 5 w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu
w zakresie uczestnictwa Placówki w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój
(POWER). Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Na posiedzenie Zarządu poproszono Panią Annę Ciuk Wicedyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sanoku.
W pierwszej kolejności omówiono prośbę dyrektora SOSW w Sanoku o zaopiniowanie
osoby na stanowisko II Wicedyrektora szkoły. Pani Anna Ciuk poinformowała, że kandydatura
pani Doroty Zoszak została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną i pokrótce
przedstawiła historię pracy pani Zoszak. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powierzenie
stanowiska II Wicedyrektora SOSW w Sanoku Pani Dorocie Zoszak.

Następnie pani Wicedyrektor SOSW w Sanoku przedstawiła zasadność zatrudnienia
drugiego psychologa w jednostce. Od kilku lat systematycznie wzrasta liczba tzw. „trudnych”
uczniów, którzy potrzebują pomocy psychologa. Dzieci objęte Wczesnym Wspomaganiem
Rozwoju to już ponad 100 podopiecznych, często wykazujące duże zaburzenia w sferze
zachowania i rozwoju. Takim dzieciom należy udzielić wsparcia w formie długotrwałej
i trudnej terapii. Należy te dzieci przygotować od strony psychologicznej do gotowości
podjęcia obowiązku szkolnego. Rodzice takiego dziecka w wielu przypadkach potrzebują
i oczekują wsparcia od specjalisty. Po przeanalizowaniu tematu Zarząd Powiatu 3 głosami „za”
wyraził zgodę na zatrudnienie drugiego psychologa w

Specjalnym Ośrodku Szkolno

Wychowawczego w Sanoku.

Członkowie Zarządu po wcześniejszej rozmowie z dyrektorem Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej w Sanoku i szczegółowym omówieniu tematu wyrazili zgodę na dokonanie
zmian w Arkuszu organizacyjnym pracy PPP w Sanoku na nowy rok szkolny 2018/2019
w formie Aneksu, polegających na utworzeniu pełnego etatu dla psychoterapeuty oraz na
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przydzielenie puli stałych godzin ponadwymiarowych dla pracowników pedagogicznych
Poradni (w sumie 40 godzin tygodniowo). Zgodę wyrażono jednogłośnie.

Przychylono się do prośby Bieszczadzkiego Klubu Pojazdów Zabytkowych „Weteran”
w Zagórzu udzielając dofinansowania w wysokości 1.000 zł na organizację XX jubileuszowego
rajdu pojazdów zabytkowych, militarnych i klasycznych, który odbedzie się w dniach 10-12.
08. 2018 r z bazą rajdu Zagórz kompleks sportów zimowych „Zakucie”.

(…)

Ad.4. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
poinformował, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje
samorządom powiatowym środki na realizację zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych. PFRON przyznał na 2018 rok środki w wysokości 2.085.208 zł w tym
1.410.660 zł na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Wobec powyższego Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projektu uchwały Rady
Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/411/2018 Rady Powiatu Sanockiego
z dnia 26 marca 2018r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON
przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w 2018 roku. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Sprawy dodatkowe.
Pan Jan Wydrzyński Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu przedstawił projekt
porozumienia w zakresie współpracy związanej z korzystaniem z dróg powiatowych.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt porozumienia w zakresie współpracy
związanej z korzystaniem z dróg powiatowych przez NDI Energy Sp. z o.o. oraz NDI S.A.
podczas realizacji inwestycji pn. : „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji
Strachocina - Podgórska – Wola wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi” .
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Ad.5. Sprawy budżetowe.
Sprawy budżetowe omówiła pani Renata Ryniak główny Księgowy Starostwa
Powiatowego w Sanoku.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 193/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2018 rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody
i wydatki Powiatu Sanockiego o 26.800 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją
statutowych zadań realizowanych przez Zespół do spraw orzekania o stopniu
niepełnoprawności, oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Uchwałę podjęto
3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. Proponuje się zabezpieczenie kwoty
w wysokości 400.000 zł na zakup samochodu ciężarowego dla Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2018 rok. Zabezpiecza się kwotę w wysokości 4.500 zł na wydatki
związane z realizacją statutowych zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. Pozytywną
opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. W związku z uzyskaniem dofinansowania
w kwocie 80.000 zł w ramach środków PFRON na zakup minibusa dostosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Zagórzu, proponuje się wprowadzenie zadania
do budżetu oraz zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 59.000 zł. Szacunkowa wartość
nowego pojazdu wynosi 139.000 zł. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pan Starosta dodał, iż w związku z tym, że dzisiaj odbyło się spotkanie z projektantem,
który opracowuje wstępną koncepcję funkcjonalno – przestrzenną i zagospodarowania terenu
dla budowy SOSW w Sanoku, taką koncepcję należy przedłożyć na sesję Rady Powiatu
Sanockiego celem zaakceptowania.
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Przewodniczący Zarządu polecił, aby na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu
przygotować projekt uchwały Rady Powiatu zabezpieczający środki finansowe w wysokości
150.000 zł na regulację płac w Starostwie Powiatowym w Sanoku.

Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania.
Pan Andrzej Chrobak zawnioskował o przyznanie dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli oraz o przygotowanie podziękowań (grawerton) dla Księdza Proboszcza Andrzeja
Skiby w związku z przejściem na emeryturę.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny……………………………...
2. Wacław Krawczyk ………….............................
3. Andrzej Chrobak ………………………………
4. Krzysztof Strzyż ……………………………….
5. Alicja Wosik …………………………………..
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