Protokół Nr 68/16

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 3 marca 2016 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Adam Siembab – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

•

Grzegorz Kozak – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

•

Krystyna Kozak – pracownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Zofia Kijowska – Naczelnik Wydziału Oświaty Promocji, Kultury i Rozwoju

•

Piotr Mazur – pracownik Wydziału Oświaty Promocji, Kultury i Rozwoju

•

Wojciech Skiba – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Przewodniczący
Zarządu przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
1. Spotkanie z dyrektorem SPZOZ w Sanoku
2. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) podjęcie decyzji w sprawie skierowania wychowanka Domu Dziecka do zawarcia
umowy najmu mieszkania chronionego - podjęcie uchwały
3. Sprawy z zakresu o oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) zapoznanie się z przebiegiem i wynikiem konsultacji społecznych do Strategii, oraz
zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2016 – 2022”
b) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o przyznanie środków finansowych na zakup szafy
chłodniczej
c) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o wyrażenia zgody na przekazanie sprzętu biurowego
do PCOJOPS w Sanoku
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie rozwiązania ZS Nr
4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku

e) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie likwidacji
Technikum Nr 4 w Sanoku
f) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie likwidacji
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Sanoku
g) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie likwidacji Bursy
Szkolnej w Sanoku
h) wniosek KH Podhale Nowy Targ o dofinansowanie Organizacji Mistrzostw Polski
4. Prośba firmy POLKOMTEL Sp. z o.o. o ponowne uzgodnienie modernizacji instalacji
zlokalizowanej na dachu budynku I LO w Sanoku
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie
utworzenia jednostki organizacyjnej pn. PCOJOPS w Sanoku
6. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na
nieruchomości Powiatu Sanockiego
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej części
nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Posada
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie złożenia informacji Radzie Powiatu Sanockiego
o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego (działka nr 58/153)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie złożenia informacji Radzie Powiatu Sanockiego
o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego (działka nr 58/158)
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie złożenia informacji Radzie Powiatu Sanockiego
o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego (działka nr 58/159)
7. Prośba Komendanta Powiatowej Policji w Sanoku o dofinansowanie w 2016 roku
zakupu policyjnego psa.
8. Podjęcie uchwał dot. PUP w Sanoku:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
w formie darowizny sprzętu komputerowego
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania sprzętu komputerowego
9. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2016 rok (10.000 zł - chodnik w m. Tarnawa Górna)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2016 rok (140.249 zł – rodziny zastępcze)
10. Wolne wnioski i zapytania.
Następnie Pan Starosta zaproponował, aby rozszerzyć porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia o:
- rozpatrzenie prośby dyrektora RCRE w Sanoku o wyrażenie opinii w sprawie powołania na
stanowisko wicedyrektora RCRE w Sanoku pana Mariusza Bąka
- rozważenie propozycji złożenia wniosku w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy
regionami”
Zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw wyrażono jednogłośnie.
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Ad.1. Spotkanie z dyrektorem SPZOZ w Sanoku.
Obecny na posiedzeniu Zarządu Powiatu Pan Adam Siembab dyrektor Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku poinformował o zmniejszonym stanie
kadrowym lekarzy i wynikających z tego zagrożeń na oddziale Ginekologiczno – Położniczym
w SPZOZ w Sanoku.
Omówiono przypadki niewłaściwego zachowania lekarzy wobec pacjentów

nagłośnione

w mediach. Dyrektor odpowiadał na pytania dotyczące zagrożenia funkcjonowania Sanockiego
Szpitala. Zarząd Powiatu polecił, aby dyrektor przygotował odpowiednie materiał w tej sprawie
i przedstawieniu je na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.

Ad.2. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
poinformował, że PCPR w Sanoku sprawuje nadzór nad mieszkaniami chronionymi. Obecnie
zwolniło się miejsce w jednym z mieszkań. Pracownicy socjalni przeprowadzając wywiad
środowiskowy rozpoznali sytuację materialno - bytową dwóch wychowanków. Wobec tego
zaproponowano, aby przyznać mieszkanie

usamodzielnianemu wychowankowi Domu

Dziecka.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 55/2016 w sprawie skierowania …
Wychowanka Domu Dziecka w Sanoku do zawarcia umowy najmu mieszkania chronionego
w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

Ad. 3. Sprawy z zakresu o oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Pan Piotr Mazur pracownik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju wspólnie
z panem Wojciechem Skibą Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa
i Leśnictwa przedstawili sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych nad opracowaniem
„Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2016 – 2022”. Po omówieniu wyników
konsultacji Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie
przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2016 – 2022” . Pozytywną opinię
wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Pani Zofia Kijowska Naczelnik Wydziału Oświaty Promocji, Kultury i Rozwoju omówiła
prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku o przyznanie środków finansowych na zakup
szafy chłodniczej na potrzeby szkoły. Pani Skarbnik poinformowała, że na dzień dzisiejszy
istnieje możliwość przeznaczenia środków finansowych z planu finansowego szkoły (wydatki
bieżące) na zakup szafy. Przewodniczący Zarządu polecił, aby sprawdzić czy Bursa Szkolna
w Sanoku posiada szafę, którą można byłoby w późniejszym czasie przeznaczyć na potrzeby
ZS Nr 2 w Sanoku. Jeżeli Bursa nie jest w posiadaniu szafy chłodniczej należy ją zakupić ze
środków własnych ZS Nr 2 w Sanoku.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przekazanie sprzętu biurowego w postaci biurka
komputerowego, trzech foteli obrotowych oraz kalkulatora z Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku na
rzecz Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego
w Sanoku. Zgodę na powyższe wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie
likwidacji Technikum Nr 4 w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wyrażono pozytywną opinię w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4
w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu

pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego

w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków
Zarządu, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Z uwagi na trudną sytuację finansową Powiatu Sanockiego, negatywnie rozpatrzono
prośbę Klubu Hokejowego Nowy Targ o dofinansowanie organizacji Mistrzostw Polski
w hokeju.
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Ad.4. Prośba firmy POLKOMTEL Sp. z o.o. o ponowne uzgodnienie modernizacji instalacji
anten zlokalizowanych na dachu II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku zostanie omówiona
wspólnie z jej przedstawicielami, dyrektorem II LO w Sanoku na kolejnym posiedzeniu
Zarządu Powiatu.
Następnie Pani Alicja Wosik poinformowała, że odbyło się spotkanie z dyrektorami
Szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Sanockiego w sprawie promocji szkół. Na
spotkaniu ustalono, że częścią integralną kampanii promocyjnej powinna być giełda zawodów.
Zaproponowano, aby giełdę szkół zorganizować w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Sanoku lub na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku „Arena Sanok”.
Ofertę głównie należy skierować do uczniów szkół Powiatu Bieszczadzkiego, Leskiego oraz
do południowych miejscowości Powiatu Brzozowskiego. Pani Wosik zwracając się do Pani
Zofii Kijowskiej poprosiła o ustalenie daty zorganizowania giełdy. Dobrze byłoby, aby
zorganizować dowóz młodzieży Bieszczadzkiej do Sanoka, oraz aby Burmistrz Miasta Sanoka
bezpłatnie udostępnił w tych dniach środki komunikacji miejskiej.

Należy przekonać dzieci

do sanockich szkół pokazując im Skansen, Muzeum, Arenę, zaprosić na bezpłatny seans
w kinie, itp. Pan Damian Biskup dodał, że niektóre szkoły posiadają samochody, którymi mogą
dowieźć młodzież.
Pan Starosta poinformował, że podczas giełdy zawodów swoją propozycję przedstawi Zespół
Szkół Leśnych z Leska oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.
Pan Wicestarosta zapytał o materiały promujące giełdę zawodów. Pani Alicja Wosik
powiedziała, że materiały będą w postaci ulotek, oraz informacji w mediach
społecznościowych.
Wobec powyższego wyrażono zgodę na rozpoczęcie działań związanych z promocją
szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Sanockiego.
Pani Alicja Wosik nadmieniła, iż w związku z tym, że na jednym z poprzednich
posiedzeń Zarządu

negatywnie rozpatrzono prośbę Fundacji Beksińskiego w Rzeszowie

o pomoc finansową przy organizacji premiery filmu pt. „Ostatnia rodzina”, co nie znaczy, że
nie chcemy wspierać promocji dzieł Beksińskiego. Radna poprosiła, aby Pani Naczelnik Zofia
Kijowska miała na uwadze promocję dzieł Zdzisława Beksińskiego.

Ponadto pani Wosik poprosiła, aby w raporcie oglądalności stron Starostwa Powiatowego
w Sanoku wprowadzić porównawczo ok 10 innych stron.
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Ad. 5. Członkowie Zarządu po wysłuchaniu wyjaśnień Przewodniczącego Zarządu
pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie
utworzenia

jednostki

organizacyjnej

pn.

Powiatowe

Centrum

Obsługi

Jednostek

Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pani Alicja Wosik zaproponowała, aby wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów
w szkołach i PCOJOPS w Sanoku.

Ad. 6. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Krystyna Kozak przedstawiła uchwały, które następnie zostały podjęte przez
Członków Zarządu.
- Uchwała Nr 56/2016 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu
Sanockiego. Obciąża się nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Sanockiego działki nr
1577/3, 1577/5 i 1577/9 położoną w Sanoku służebnością przesyłu dla infrastruktury
technicznej

na

rzecz

Województwa

Podkarpackiego

realizującego

Projekt

„Sieć

Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”. Uchwałę podjęto 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 57/2016 w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej części
nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Posada. Jest to część
nieruchomości Powiatu Sanockiego o pow. 0,0140 ha, położonej w Sanoku - działki nr 2070/1
i nr 2070/3. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Jednocześnie polecono, aby po ustaleniu szczegółów z dzierżawcą przedstawić projekt
umowy Członkom Zarządu.
- Uchwała Nr 58/2016 w sprawie złożenia informacji Radzie Powiatu Sanockiego
o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego położonej w Sanoku obręb Olchowce
działka Nr 58/153. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
- Uchwała Nr 59/2016 w sprawie złożenia informacji Radzie Powiatu Sanockiego
o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego położonej w Sanoku obręb Olchowce
działka Nr 58/158. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
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- Uchwała Nr 60/2016 w sprawie złożenia informacji Radzie Powiatu Sanockiego
o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego położonej w Sanoku obręb Olchowce
działka Nr 58/159. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Pan Krzysztof Strzyż zapytał jak wygląda postępowanie w sprawie zgłoszenia uwag
dotyczących modernizacji ewidencji gruntów na terenie Gminy Zagórz. Następnie poprosił
o udzielenie odpowiedzi skierowanej (poinformowania) do Gminy Zagórzu odnośnie
zgłoszonych przez mieszkańców uwag (w grudniu 2015r.) w sprawie ewidencji gruntów
i budynków na terenie m. Łukowe.
Następnie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż na prośbę jednego z Radnych pani
Bogusława Hniłka przygotowała informację dotyczącą

przeprowadzonej wcześniej

modernizacji gruntów i budynków z terenu gmin: Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok,
Zagórz, Zarszyn oraz procedurą wnoszenia zastrzeżeń do przeprowadzonych i zakończonych
prac modernizacyjnych. Członkowie Zarządu zaakceptowali przygotowaną przez naczelnika
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami informację w powyższym temacie.

Ad. 7. Zarząd Powiatu wstępnie zapoznał się z wnioskiem Komendanta Powiatowej Policji
w Sanoku o udzielenie dofinansowania w 2016 roku na zakupu psa policyjnego. Decyzja
w tym temacie zostanie podjęta po uzyskaniu szczegółowych informacji.

Ad. 8. Podjęcie uchwał dot. PUP w Sanoku.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 61/2016 w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne przekazanie w formie darowizny sprzętu komputerowego będącego na stanie
Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku oraz do
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 62/2016 w sprawie przekazania sprzętu komputerowego
stanowiącego wyposażenie Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku do Powiatowego Centrum
Obsługi Jednostek Organizacyjnych w Sanoku oraz do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
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Ad. 9. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 63/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2016 rok. W związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę
Zagórz wprowadza się kwotę wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi
powiatowej oraz budowę utwardzonego pobocza w m. Tarnawa Górna. Uchwałę podjęto 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Podjęto Uchwałę Nr 64/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2016 rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sanoku poprzez przeznaczenie łącznej kwoty w wysokości 140.249 zł na
utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Sanockiego przebywających w rodzinach zastępczych na
terenie innych Powiatów i Województw. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Sprawy dodatkowe
Przewodniczący

Zarządu poinformował, że

pan Stanisław Chęć dotychczasowy

wicedyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku został powołany na
stanowisko Wiceburmistrza Miasta Sanoka. Wobec tego dyrektor RCRE w Sanoku
z kompletem wymaganych dokumentów wystąpił z prośbą do Zarządu Powiatu Sanockiego
o wydanie opinii w sprawie powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Wicedyrektora
RCRE w Sanoku pana Mariusza Bąka na czas do 31.08.2016 r. Członkowie Zarządu po
zapoznaniu się z załączonymi opiniami przy 4 głosach „za”, 1 wstrzymującym się, 0 głosów
przeciwnych, wyrazili pozytywną opinię w sprawie powołania Pana Mariusza Bąka na
stanowisko p.o. Wicedyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych poinformował, iż Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami III”. Zgodnie z wykazem podmiotów kwalifikujących
się do uczestnictwa w 2016 r w programie wyrównywania różnic miedzy regionami III,
intensywność pomocy dla Powiatu Sanockiego została ustalona na poziomie 30% wydatków
kwalifikowanych. W związku z tym Pan Michał Cyran na podstawie posiadanej dokumentacji
technicznej zaproponował złożenie wniosku w ramach obszaru B na wykonanie robót
w zakresie likwidacji barier w budynku Starostwa przy ul. Jagiellońskiej 22 z możliwością
etapowania. Po omówieniu tematu Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie w/w wniosku do
PFRON.
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Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania.
Pan Damian Biskup przedstawił przygotowaną przez dyrektora Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej w Sanoku koncepcję adaptacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego
przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku.
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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