Protokół Nr 61/16

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 7 stycznia 2016 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Marian Kunc

•

Zofia Kijowska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju

•

Jolanta Weremińska - pracownik Wydziału Finansowego

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Pan Starosta
zaproponował, aby rozszerzyć porządek obrad dzisiejszego posiedzenia o:
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016r. (47.120 zł – zadania inwestycyjne)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia pana Macieja Drwięgi dyrektora PPP do
zawarcia umowy dotyczącej dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek
oświatowych na terenie miasta Sanoka
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia pani Bożenie Pietruszce
pracownikowi Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Ponadto Pan Starosta zaproponował, aby w pierwszej kolejności zaopiniować projekty uchwał
Rady Powiatu.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na powyższe.
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu po zmianach przedstawia się następująco:
1. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie
nowego dowodu rejestracyjnego

b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie
nowego prawa jazdy
2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku o uwzględnienie finansowania w planie finansowym
środków na realizację projektu „Praktyka zawodowa…”
3. Podjęcie uchwał zarządu w sprawie:
a) upoważnienia dyrektora PUP w Sanoku Wojciecha Wydrzyńskiego do składania
oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu w zakresie złożenia wniosku
o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz realizacji projektu pod nazwa „Czas na
aktywność zawodową”, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00 – IP.01 – 18 003/15 RPOWP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII „Regionalny Rynek Pracy”,
Działanie 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy” – projekty
konkursowe
b) upoważnienia dyrektora PUP w Sanoku Wojciecha Wydrzyńskiego do składania
oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu w zakresie zawiązania partnerstwa
z podkarpacką Agencją Konsultingowo – Doradczą SP. z o.o., z siedzibą przy ul. 17
stycznia 18, 38 – 200 Jasło w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00 – IP.01-18 – 003/15
ogłoszonego przez WUP w Rzeszowie w ramach działania 7.1 „Poprawa sytuacji osób
bezrobotnych na rynku pracy” – projekty konkursowe
- upoważnienia dyrektora PUP w Sanoku W. Wydrzyńskiego do składania oświadczeń
woli w sprawach majątku Powiatu w zakresie złożenia wnioski o dofinansowanie, zawarcia
umowy oraz realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa szansą na rynku pracy
dla osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach powyżej 29 roku życia z terenu Powiatu
Sanockiego”, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00- IP.01 – 18 – 003/15
ogłoszonego przez WUP w Rzeszowie w ramach działania 7.1 „Poprawa sytuacji osób
bezrobotnych na rynku pracy” - projektu konkursowe.
4. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz wielkości dochodów
związanych z realizacją tych zadań objętych budżetem Powiatu Sanockiego na 2016 rok.
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2016 rok (179.838 zł - pomoc prawna)
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (59.946 zł - pomoc prawna)
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d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016r. (47.120 zł – zadania inwestycyjne)
5. Sprawy różne:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia pana Macieja Drwięgi dyrektora PPP
do zawarcia umowy dotyczącej dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek
oświatowych na terenie miasta Sanoka
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia pani Bożenie Pietruszce
pracownikowi Starostwa Powiatowego w Sanoku.
6. Wolne wnioski i zapytania.
Zmieniony porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
W związku z wprowadzeniem nazewnictwa ulic w miejscowości Długie Wójt Gminy
Zarszyn zwrócił się z prośba o obniżenie wartości opłaty za wymianę samochodowych
dowodów rejestracyjnych i praw jazdy. Zarząd Powiatu przychylił się do w/w

prośby.

Pozytywnie zaopiniowano następujące projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego:
- projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie
nowego dowodu rejestracyjnego. Zmniejsza się opłatę za wydanie dowodu rejestracyjnego do
kwoty stanowiącej cenę dokumentu, którą Powiat Sanocki zobowiązany jest zapłacić
producentowi

dokumentów, tj. Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A

w Warszawie. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego prawa
jazdy. Zmniejsza się opłatę za wydanie nowego prawa jazdy do kwoty stanowiącej cenę
dokumentu, którą Powiat Sanocki zobowiązany jest zapłacić producentowi dokumentów, tj.
Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A w Warszawie. Pozytywną opinię
wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie Członkowie Zarządu przeszli do zaopiniowana projektów uchwał Rady
Powiatu Sanockiego z zakresu spraw budżetowych.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok. Zabezpiecza się kwotę w wysokości
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59.946 zł

- jest to dotacja dla Stowarzyszenia Wspieranie Zasobów Ludzkich „Nowy

Horyzont” na zadanie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Pozytywną opinię
wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu wyrazili pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie zamiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok.
W związku z realizacją zadań inwestycyjnych w 2015 roku, a terminem zapłaty w 2016 roku,
zabezpiecza się kwotę w wysokości 47.120 zł wprowadzając do budżetu poniższe zadania
inwestycyjne:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa - Kalnica od km 0+041 do km 1+352, od
km 1+433 do km 1+556 od km 1+589 do km 2+800
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż - Strachocina w km 5+285 do 6+464
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej
w budynku ZS Nr 4 przy ul. Sadowej 21 w Sanoku
- Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury
szkolnictwa zawodowego Powiatu Sanockiego”. Pozytywną opinię wyraziło 5 członków
zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu zdecydował, aby w/w projekt uchwał Rady Powiatu Sanockiego przekazać
wnioskiem pilności na posiedzenie najbliższej sesji Rady Powiatu Sanockiego.

Dalszą część posiedzenia Zarządu Powiatu Sanockiego prowadził pan Wicestarosta
Wacław Krawczyk.
Ad. 2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Zarząd Powiatu po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Zofii Kijowskiej Naczelnika Wydziału
Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju pozytywnie odniósł się do prośby dyrektora Zespołu
Szkół Nr 5 w Sanoku o uwzględnienie finansowania realizacji projektu nr 2015-1-PL01-KA102
– 015867 „Praktyka zawodowa na Litwie gwarancją sukcesu na europejskim rynku pracy”
w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Ad. 3. Podjęcie uchwał zarządu w sprawie.
Członkowie Zarządu podjęli następująco:
- Uchwałę Nr 1/2016 w sprawie

upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędy Pracy

w Sanoku Wojciecha Wydrzyńskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
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Powiatu w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz realizacji
projektu pod nazwa „Czas na aktywność zawodową”, złożonego w ramach konkursu nr
RPPK.07.01.00 – IP.01 – 18 -003/15 RPOWP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII
„Regionalny Rynek Pracy”, Działanie 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku
pracy” – projekty konkursowe. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 2/2016 w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku
Wojciecha Wydrzyńskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu
w zakresie zawiązania partnerstwa z Podkarpacką Agencją Konsultingowo – Doradczą SP
z o.o., z siedzibą przy ul. 17 stycznia 18, 38 – 200 Jasło w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00
– IP.01-18 – 003/15 ogłoszonego przez WUP w Rzeszowie w ramach działania 7.1 „Poprawa
sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy” – projekty konkursowe
- upoważnienia dyrektora PUP w Sanoku W. Wydrzyńskiego do składania oświadczeń woli
w sprawach majątku Powiatu w zakresie złożenia wnioski o dofinansowanie, zawarcia umowy
oraz realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa szansą na rynku pracy dla osób
bezrobotnych o niskich kwalifikacjach powyżej 29 roku życia z terenu Powiatu Sanockiego”,
złożonego w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00- IP.01 – 18 – 003/15 ogłoszonego przez WUP
w Rzeszowie w ramach działania 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy” projektu konkursowe. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Ad. 4. Sprawy budżetowe.
Podjęto Uchwałę Nr 3/2016 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz wielkości dochodów związanych
z realizacją tych zadań objętych budżetem Powiatu Sanockiego na 2016 rok. Uchwałę podjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 4/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2016 rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego
w Sanoku przeznaczając kwotę 179.838 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań
związanych z nieodpłatna pomocą prawną. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 5. Sprawy różne.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 5/2016 w sprawie upoważnienia pana Macieja
Drwięgi Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej do zawarcia umowy dotyczącej
dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych na terenie miasta Sanoka.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie były.
Pan Damian Biskup zawnioskował, aby Dyrektor PPP w Sanoku przedłożył do wglądu
projekt umowy w sprawie dowozu dzieci.
W następnej kolejności podjęto Uchwałę Nr 6/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia
pani Bożenie Pietruszce pracownikowi Starostwa Powiatowego w Sanoku. Jest to
upoważnienie do sprawowania kontroli, o której mowa w mowa w art. 38b ust.1 z dnia 9
czerwca 2011r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej nad organizatorem rodzinnej
pieczy zastępczej w Powiecie Sanockim, rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinne
domy dziecka, którym realizacje tego zadania zlecił Starosta Sanocki oraz placówkami
opiekuńczo – wychowawczymi Powiatu Sanockiego. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie były.
Zarząd Powiatu udzielił panu Damianowi Biskupowi pełnomocnictwa do załatwiania
spraw związanych z koleją w imieniu Powiaty Sanockiego, „za” udzieleniem pełnomocnictwa
głosowało 3 Członków Zarządu, jedna osoba wstrzymała się od głosu, głosów przeciwnych nie
było. Z głosowania wyłączony został pan Damian Biskup.
Ad. 5. Wolne wnioski i zapytania.
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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