Protokół Nr 147/14

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 11 kwietnia 2014 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Sebastian Niżnik

•

Wacław Krawczyk

•

Grażyna Borek

•

Jan Chowaniec

•

Waldemar Och

•

Marian Kunc

•

Krystyna Chrząszcz

•

Krzysztof Dżugan - Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku

•

Grzegorz Matyniak - Komendant Komendy Powiatowej Policji w Sanoku

•

Jerzy Górecki - Komenda Powiatowej Policji w Sanoku

•

Stanisław Kaczor - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sanoku

•

Stanisław Kwolek - Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Sanoku

•

Roman Zapotoczny – Straż Graniczna w Sanoku

•

Adam Drozd - Radny Rady Powiatu w Sanoku

•

Marian Futyma - Radny Rady Powiatu w Sanoku

•

Stanisław Fal- Radny Rady Powiatu w Sanoku

•

Roman Konieczny - Radny Rady Powiatu w Sanoku

•

Jan Cyran - Radny Rady Powiatu w Sanoku

•

Paweł Czech - Radny Rady Powiatu w Sanoku

•

Jadwiga Warchoł - Urząd Miasta w Sanoku

•

Maria Pełechowicz - Dyrektor Bursy Szkolnej w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Sebastian Niżnik. Na wstępie Pan Starosta
przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który przedstawia się
następująco:

I część posiedzenia
1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań KP PSP w Sanoku za 2013 rok
2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań KPP w Sanoku za 2013 rok
3. Ocena stanu sanitarno – higienicznego Powiatu Sanockiego za 2013 rok
II Część posiedzenia
1. Sprawy z zakresu oświaty:
a) prośba dyrektora I LO w Sanoku o utworzenie dodatkowej klasy pierwszej
b) prośba dyrektora ZS Nr 2 o ujęcie w zadaniach naboru na rok szkolny 2014/2015 klas
dwuzawodowych
c) prośba dyrektora ZS Nr 4 o możliwość podziału w ramach przydzielonych zadań naboru
na rok szkolny 2014/2015 dwóch oddziałów na dwa zawody
d) prośba dyrektora ZS Nr 5 o umożliwienie naboru do dwóch dwuzawodowy klas technikum
i ZSZ w roku szkolnym 2014/2015
e) prośba komendanta OHP o rozważenie możliwości utworzenia klasy dwuzawodowej w ZS
Nr 3 w Sanoku na rok szkolny 2014/2015
f) prośba dyr. ZS Nr 5 o zwrot dochodów wg. stanu na 31.03.2014r
g) prośba dyrektora Bursy Szkolnej o:
- akceptację wysokości opłat wychowanków Bursy
- zwrot kwoty 12.745 zł wpłaty wychowanków za pobyt w Bursie
h) wniosek Komisji Oświaty Kultury i Turystyki o przedstawienie programu naprawczego
i) wniosek Komisji Oświaty Kultury i Turystyki o przedstawienie wartości wynagrodzeń
pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych
j) stanowisko Kuratorium Oświaty w sprawie przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora
SOSW
k) pismo Caritas Archidiecezji Przemyskiej dotyczące organizacji wypoczynku wakacyjnego
dzieci z Ukrainy
l) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji zleconych przez Powiat organizacjom
pozarządowym w 2014 roku oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji
m) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
RCRE w Sanoku
2. Sprawy z zakresu geodezji:
a) sprawa dotycząca wycięcia 8 drzew na działce 1108 w Sanoku
3. Sprawy z zakresu ochrony środowiska:
a) wniosek Muzeum Historycznego w Sanoku o udzielenie dotacji na dofinansowane
nasadzeń na wzgórzu zamkowym
4. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2014 rok (60.000 zł KPPSP)
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2014 rok (25.800 zł PZD)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Muzeum Historycznego w Sanoku za 2013 rok
5. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania trzech sztuk parkometrów Simens
Sity 5.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wystąpienia Powiatu
Sanockiego ze Stowarzyszenia na rzecz Euroregionu Karpackiego Euro – Karpaty.
7. Wolne wnioski i zapytania.
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I Część posiedzenia.
Na początku posiedzenia Pan Starosta powitał wszystkich zgromadzonych uczestników
posiedzenia.
Pan Stanisław Kaczor Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował, iż na terenie
Powiatu Sanockiego w 2013 roku zanotowano jeden przypadek wścieklizny u bydła
wypasanego wolno na pastwisku. W tym roku wiosenne szczepienie lisów opóźniono
o 2 tygodnie i odbędzie się po dniu 6 maja 2014 roku.
Następnie Pan Roman Zapotoczny przedstawiciel Bieszczadzkiego Oddziału Straży
Granicznej w Sanoku przedstawił wyjaśnienie Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży
Granicznej odnośnie likwidacji placówki Straży Granicznej w Sanoku.

Pan Zapotoczny

oświadczył, że obecnie nie prowadzi się żadnych prac zmierzających do likwidacji placówki
w Sanoku.
W dalszej części posiedzenia Członkowie Zarządu wspólnie z Komisją Bezpieczeństwa
i Porządku przy Staroście Sanockim, oraz zaproszeni goście zapoznali się ze sprawozdaniami
przygotowanymi przez: Inspektora Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sanoku,
Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, Komendanta Powiatowego
Policji w Sanoku za rok 2013r.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Stanisław Kwolek Powiatowy Państwowy Inspektor
Sanitarny w Sanoku przedstawił stan sanitarno – higieniczny Powiatu Sanockiego za rok 2013r.
Powyższy raport został przyjęty jednogłośnie, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Raport stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Dżugan Komendant Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Sanoku przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań Komendy za 2013 rok
- sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Sprawozdanie z działalności
KPPSP w Sanoku przyjęto jednogłośnie, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W dalszej części posiedzenia Pan Grzegorz Matyniak

Komendant Komendy

Powiatowej Policji w Sanoku przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań Komendy za 2013
rok. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
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II Część posiedzenia
Ad. 1. Sprawy z zakresu oświaty.
Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył prośbę dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
w Sanoku nie wyrażając zgody na utworzenie dodatkowej klasy pierwszej o profilu siatkarskim
w roku szkolnym 2014/2015. Głosowanie: za przychyleniem się do prośby dyrektora
o utworzenie dodatkowej klasy głosował 1 członek zarządu, głosów przeciwnych było 4
wstrzymujących się 0.
Zarząd Powiatu omówił i pozytywnie odniósł się do następujących próśb dyrektorów:
- Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku o ujęcie w zadaniach naboru na rok szkolny 2014/2015 klas
dwuzawodowych w technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej.
- Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku wyrażając zgodę na podział w ramach przydzielonych zadań
naboru na rok szkolny 2014/2015 dwóch oddziałów na dwa zawody.
- Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku do dwóch dwuzawodowy klas technikum w roku szkolnym
2014/2015.
Również pozytywnie została rozpatrzona prośba komendanta Ochotniczego Hufca Pracy
o utworzenie klasy dwuzawodowej w Zespole Szkół Nr 3 w Sanoku na rok szkolny 2014/2015.
Zgodę na powyższe wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na zwrot dochodów w kwocie 2.188 zł
odprowadzonych przez Zespół Szkół Nr 5 w Sanoku. Zwrócone do szkoły środki należy
przeznaczyć na zabezpieczenie niezbędnych wydatków w zakresie wynagrodzeń i wydatków
statutowych. Powyższe ustalenia przegłosowano 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Zaakceptowano przedstawioną przez dyrektora Bursy Szkolnej wysokość opłat
wychowanków Bursy od września 2014 rok tj.:
- wysokość opłat za wyżywienie – stawka dzienna 11 zł
- wysokość opłaty za zakwaterowanie 52 zł miesięcznie
Powyższe przyjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd wyraził zgodę na zwrot odprowadzonych przez Bursę Szkolną dochodów - wpłaty
wychowanków za pobyt w Bursie Szkolnej 12.745 zł. Zwrócone środki należy przeznaczyć na
zabezpieczenie niezbędnych wydatków w zakresie wynagrodzeń i wydatków statutowych.
Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił wniosek Komisji Oświaty, Kultury
i Turystyki złożony na posiedzeniu w dniu 26 marca 2014 roku dotyczący sytuacji finansowej
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w oświacie.
Zarząd Powiatu poinformował, iż od początku kadencji pracuje nad ustabilizowaniem sytuacji
finansowej w oświacie w różnej formie, starając się nie narażać szkół na uszczerbek pod
względem jakości nauki oraz minimalnego ograniczenia stanu zatrudnienia, zważając na trudną
sytuację jaką jest zdobycie pracy na terenie Powiatu Sanockiego. Jednakże zwraca uwagę
Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Rady Powiatu, iż Komisja również może wystąpić
z własną propozycją wprowadzenia programu naprawczego w oświacie. Pamiętając o tym, że
jeżeli Radni będą starali się szukać środków, oszczędności czy formułować program naprawczy
muszą mieć na względzie dobro innych dziedzin, którymi Powiat ma obowiązek się zajmować,
miedzy innymi: szpital, pomoc społeczna, bezpieczeństwo na drodze itd.
Drugi wniosek przedłożony przez Komisję Oświaty Kultury i Turystyki dotyczył
przedstawienia wartości wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych szkół i placówek
oświatowych. Wnioskowane dane zostaną przekazane Przewodniczącemu Komisji Oświaty
Kultury i Turystyki Rady Powiatu w Sanoku.
Zapoznano się ze stanowiskiem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w sprawie przedłużenia
powierzenia funkcji dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sanoku.
Pismo Caritas Archidiecezji Przemyskiej dotyczące wsparcia organizacji wypoczynku
wakacyjnego dzieci z Ukrainy postanowiono przekazać Radnym Rady Powiatu w Sanoku.
Członkowie zarządu podjęli Uchwałę Nr 81/2014 w sprawie powołania komisji
konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji
zleconych przez Powiat organizacjom pozarządowym w 2014r oraz przyjęcia regulaminu pracy
komisji. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę Nr 82/2014 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
RCRE w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

Ad. 2. Sprawy z zakresu geodezji.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie 8 drzew rosnących na nieruchomości
Powiatu Sanockiego działka nr 1108 w Sanoku. Jednocześnie zaznacza, iż w pierwszej
kolejności należy podpisać umowę z „Galerią Sanok” o przekazaniu środków finansowych na
rzecz Powiatu, wówczas Powiat dokona wycinki wnioskowanych drzew. Powyższe ustalenia
przyjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

5

Ad. 3. Sprawy z zakresu ochrony środowiska.
Pozytywnie rozpatrzono wniosek dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku udzielając
dotacji celowej z budżetu Powiatu Sanockiego w wysokości 11.000 zł na dofinansowanie zadania
pn.: „Pielęgnacja zieleni oraz dokonanie nasadzeń na wzgórzu zamkowym w Sanoku.”. Zgodę na
udzielenie dotacji wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 4. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu zdecydował o wycofaniu podpunktu „b” z porządku posiedzenia zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2014 rok.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 83/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2014 rok. Przeznaczono kwotę w wysokości 60.000 zł na wydatki
związane z realizacją statutowych zadań Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 84/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Muzeum Historycznego w Sanoku za 2013 rok. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 5. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 85/2014 w sprawie przekazania trzech sztuk
parkometrów Simens Sity 5 do Centrum Integracji Społecznej w Sanoku. Uchwałę podjęto 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 6. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wystąpienia
Powiatu Sanockiego ze Stowarzyszenia na rzecz Euroregionu Karpackiego Euro – Karpaty.
Pozytywną opinię wyrażono 2 głosami „za”, 3 członków zarządu wstrzymało się od głosu,
głosów przeciwnych nie było.

Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania.
Dodatkowo podjęto Uchwałę Nr 86/2014 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na
realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności zleconych przez powiat
organizacjom pozarządowym w 2014 roku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia
współpracy partnerskiej z Powiatem Żydaczewskim (Ukraina). Pozytywną opinię wyrażono 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie zarządu wyrazili zgodę na przystąpienie Starostwa Powiatowego wraz
z jednostkami podległymi do Grupy Zakupowej celem przeprowadzenia wspólnego
postepowania przetargowego na zakup energii elektrycznej na okres 12 miesięcy. Zgodę
wyrażono jednogłośnie.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak - Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Sebastian Niżnik……………………………
2. Wacław Krawczyk ………….........................
3. Grażyna Borek………………………………
4. Jan Chowaniec………………………………
5. Waldemar Och ………………………………
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