Protokół Nr 67/16

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 24 lutego 2016 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Piotr Mazur – pracownik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju

•

Joanna Leszczyńska – Skubel – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zagórzu

•

Edward Olejko – Zastępca Burmistrza Miasta Sanoka

•

Konrad Białas – pracownik Urzędu Miasta w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Przewodniczący
Zarządu przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) wniosek gminy Miasta Sanoka w sprawie

wyrażenia zgody na wejście w teren

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego
b) informacja MSWiA o przesunięciu terminu zakończenia sprawy
2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury, i rozwoju:
a) przyjęcie programu obchodów 130 rocznicy urodzin premiera Kazimierza Świtalskiego
b) prośba dyrektora SOSW w Sanoku o objęcie patronatem oraz o rozważenie możliwości
dofinansowania VIII Podkarpackich Mistrzostw Szkół Specjalnych w Pływaniu
3. Wnioski Radnych:
a) wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki o udzielenie odpowiedzi na pismo z ZS
Nr 4 w Sanoku
b) wniosek Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej o udzielenie informacji o sytuacji
Oddziału Położniczo – Ginekologicznego w SPZOZ w Sanoku

4. Sprawy z zakresu zdrowia i pomocy społecznej:
a) zapoznanie się ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności ŚDS w Zagórzu na rok
budżetowy 2015
5. Wolne wnioski i zapytania.
Następnie Pan Starosta zaproponował, aby rozszerzyć porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia o:
- rozpatrzenie prośby Urzędu Miasta w Sanoku o wyrażenie zgody na wykorzystanie fragmentu
filmu promocyjnego Powiat Sanocki.
- omówienie sprawy dotyczącej współpracy z Ukrainą
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia dyrektora PUP w Sanoku pana Wojciecha
Wydrzyńskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu w zakresie
złożenia wniosku o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz realizacji projektu „Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (II)” w ramach Osi Priorytetowej
I „Osoby młode na rynku pracy”, programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój;

Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
- projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych”
- podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2212
R Sanok – Bukowsko w km od 6 + 180 do 6+673 oraz od 12 + 000 do 13+090
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok (57.240 zł )
- informacja CIS w Sanoku odnośnie wykorzystania drewna
- informacja PZD w Sanoku dotycząca wymaganych remontów dróg w obrębie Nadleśnictwa
Brzozów
- zajęcie stanowiska w sprawie wniosku firmy Polkomtel
Za wprowadzeniem dodatkowych spraw głosowało 4 członków zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Członkowie Zarządu wspólnie z panią Bogusławą Hniłką Naczelnikiem Wydziału
geodezji i Gospodarki Nieruchomościami omówili wniosek złożony przez Gminę Miasta
Sanoka w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Sanockiego, oznaczonych działkami nr 773/17, 773/9, 773/25, 773/27, 773/28, 773/29,
773/22, 773/23, 773/20, 715/3 i 350 położonych w Sanoku, w związku z planowanym
zagospodarowaniem terenów brzegów rzeki San. Zdaniem pani naczelnik wskazanym byłoby,
aby użyczyć w/w działki, ponieważ Gmina Miasta Sanoka planuje wykonanie nasadzeń
nowych drzew i krzewów oraz montaż ławek z koszami. Ponadto działki nr 773/17 i nr 773/9
znajdują się w granicach podejścia śmigłowców ratowniczych na lotnisko SANOK – BAZA.
Ze względu na wymogi bezpieczeństwa ruchu lotniczego, wszelkie nasadzenia drzewa
i krzewów w tym rejonie powinny być uzgadniane z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
Natomiast działki 715/3 i nr 350 stanowią drogę powiatową – ul. Biała Góra wobec tego opinię
w sprawie sposobu ich wykorzystania winien wyrazić ich zarządca czyli Powiatowy Zarząd
Dróg w Sanoku. W celu wyjaśnienia szczegółów poproszono pana Edwarda Olejko Zastępcę
Burmistrza Miasta Sanoka oraz pana Konrada Białasa pracownika Urzędu Miasta Sanoka. Po
omówieniu tematu Zarząd Powiatu Sanockiego wyraził zgodę na użyczenie Gminie Miasta
Sanoka nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sanockiego, oznaczonych działkami nr
773/17, 773/9, 773/25, 773/27, 773/28, 773/29, 773/22, 773/23, 773/20, 715/3 i 350 położonych
w Sanoku. Zgodę na powyższe wyraziło 4 członków zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Członkowie

Zarządu

zapoznali

się

z

zawiadomieniem

Ministerstwa

Spraw

Wewnętrznych i Administracji w Warszawie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia sprawy
stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody krośnieńskiego z 1991 roku

znak GP-II-

GG.8223/2221/91.

Ad. 2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Pan Piotr Mazur po rozmowie z panem Robertem Rybką Dyrektorem I

Liceum

Ogólnokształcącego w Sanoku zaproponował, aby obchody 130 rocznicy urodzin Kazimierza
Świtalskiego - premiera RP i absolwenta Gimnazjum Męskiego w Sanoku rozpocząć od
ogłoszenia konkursu historycznego dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Natomiast 14 kwietnia nastąpiłoby uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Kazimierzowi
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Świtalskiemu. Koszt tablicy wynosi ok 2.000 zł. Zarząd Powiatu 4 głosami „za” wyraził zgodę
na podjęcie działań związanych z organizacją obchodów 130 rocznicy urodzin Kazimierza
Świtalskiego.

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na objęcie patronatem organizowanych przez
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sanoku VIII Podkarpackich Mistrzostw Szkół
Specjalnych w Pływaniu, ponadto udzielono dofinansowania w wysokości 500 zł na zakup
pamiątkowych medali, pucharów, nagród oraz zapewnienie wyżywienia uczestnikom
zawodów.

Zgodę wyrażono jednogłośnie.

Dodatkowo Pan Piotr Mazur poinformował, że Urząd Miasta w Sanoku zwrócił się
o wyrażenie zgody na wykorzystanie fragmentu filmu promującego Powiat Sanocki
„Niezwykły zakątek”. Są to fragmenty przedstawiające ikony oraz prace malarskie Zdzisława
Beksińskiego, bez wykorzystania ścieżki dźwiękowej. Zarząd Powiatu 4 głosami „za” wyraził
zgodę na wykorzystanie przez Urząd Miasta Sanoka fragmentu filmu „Niezwykły zakątek”.
Pan Wicestarosta poinformował, że odbyło się spotkanie z delegatami ze Starego
Sambora i Truskawca odnośnie nawiązania współpracy przy

realizacji projektów

inwestycyjnych oraz z zakresu dziedzictwa kulturowego. Zarząd Powiatu upoważnił
pracowników Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju do podjęcia działań
polegających na nawiązaniu współpracy i ustaleniu warunków tej współpracy z Ukrainą
(Truskawiec, Stary Sambor) oraz ze Słowacją (Medzilaborce, Świdnik) w zakresie wspólnej
realizacji projektów. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Ad. 3. Wnioski Radnych.
Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i Rozwoju do
udzielenia odpowiedzi na wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki w sprawie Zespołu
Szkół Nr 4 w Sanoku.
Omówiono wniosek Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej odnośnie udzielenia
informacji o sytuacji Oddziału

Położniczo – Ginekologicznego w SPZOZ w Sanoku.

Odpowiedz zostanie udzielona.
Ponadto polecono, aby na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Sanockiego zaprosić
dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanok w celu omówienia
sytuacji finansowej i ewentualnych zmian w SPZOZ w Sanoku.
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Ad. 4. Sprawy z zakresu zdrowia i pomocy społecznej.
Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu na rok budżetowy 2015.
Pani Joanna Leszczyńska – Skubel poinformowała, że Środowiskowy Dom Samopomocy
w Zagórzu planuje przystąpienie do programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach działalności i na rzecz integracji i reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym „W ogrodzie i w Teatrze, kreatywny
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzu”. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na
przystąpienie przez ŚDS w Zagórzu do realizacji projektu.
Dodatkowo podjęto uchwały i omówiono poniższe sprawy.
- Podjęto Uchwałę Nr 52/2016 w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Sanoku pana Wojciecha Wydrzyńskiego do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych powiatu w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz
realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim
(II)” w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”, Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój; Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie
udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Podjęto Uchwałę Nr 53/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej
nr 2212 R Sanok – Bukowsko w km od 6 + 180 do 6+673 oraz od 12 + 000 do 13+090. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Podjęto Uchwałę Nr 54/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok. Zwiększa się wydatki o kwotę: 20.200 zł w związku z realizacją statutowych zadań
w I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku - projekt „Rozwój zawodowy nauczycieli gwarancją
jakości pracy szkoły w zjednoczonej Europie”, 10.898 zł dla Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku na
realizację projektu „Innowacje w nauczaniu mechatroniki w sektorze samochodowym
zorientowane na praktykę zawodową INTEMPO”, 26.142 zł dla Zespołu Szkół Nr 5 na
realizację projektu „Praktyka zawodowa na Litwie gwarancją sukcesu na europejskim rynku
pracy”. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Pan Marcin Marcinkowski Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Sanoku
pismem z dnia 18 lutego 2016 roku poinformował , że zgodnie z decyzją Powiatowego Zarządu
Dróg w Sanoku, które nie jest zainteresowane pozyskaniem wyciętych drzew ze względu na
ich niską jakość, zostaną one wykorzystane przez Centrum jako opał. Informacje przyjęto do
wiadomości.
Przyjęto do wiadomości informacje przygotowaną przez Powiatowy Zarząd Dróg
w Sanoku o drogach wymagających remontu, które znajdują się w obrębie Nadleśnictwa
Brzozów.
Polecono, aby ustalić termin spotkania z firmą Polkomtel Sp. z o.o.

odnośnie

omówienia tematu związanego z przebudową i modernizacją stacji bazowej telefonii
komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku.
Ad. 5. Wolne wnioski i zapytania.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że otrzymała informacje od dyrektor PCOJO PS
w Sanoku odnośnie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za poprzednie lata 2014,
2015 i planach na rok 2016 oraz informację wyliczoną na dzień 31.01.2016r. o niedoborze na
paragrafie płacowym wynikającym z niewypracowania średnich przez szkoły.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Joanna Jankowska
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny………………………….
2. Wacław Krawczyk …………........................
3. Damian Biskup …………………………….
4. Krzysztof Strzyż ……………………………
5. Alicja Wosik ……………………………….
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