Protokół Nr 73/16

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 19 kwietnia 2016 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Edyta Szałankiewicz

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Wojciech Skiba - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

•

Wiesław Banach – Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku

•

Lucyna Strzałka – Główny Księgowy Muzeum Historycznego w Sanoku

•

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

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) prośba pani … o zezwolenie na wycięcie 4 klonów
b) podjęcie decyzji w sprawie sposobu przejęcia przez Parafię Rzymskokatolicką
w Łukowem części działki nr 2
2. Sprawy organizacyjne:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sanoku
3. Sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa:
a) wniosek dyrektora SPZOZ w Sanoku o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania
„Zmiana sposobu użytkowania wody do celów medycznych…”
4. Sprawy kadrowe:
a) informacja dyrektora Domu Dziecka w Sanoku o zamiarze dokonania podwyżki dla dwóch
pracowników

5. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań
publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności
zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym roku 2016
6. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba o wyznaczenie osób do komisji oceniającej poza cenowe kryteria oceny ofert na
wykonanie strony internetowej oraz BIP
b) zajęcie stanowiska w sprawie wyboru ofert na „Wykonanie połączenia światłowodowego
pomiędzy budynkami Starostwa”
c) zajecie stanowiska w sprawie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej
Krzemienna –Raczkowa – Jurowce w m. Raczkowa”
d) prośba o wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego zadania pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej Tarnawa - Hoczew w m. Olchowa”
e) podjęcie decyzji w sprawie możliwości współfinansowania budowy odcinka chodnika
w m. Trepcza
f) prośba wydziału IN o zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny do zadań:
„Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego Powiatu Sanockiego”, oraz
„Modernizacja energetyczna budynku ZS nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21”
7. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych jako części wkładu własnego na realizację projektu ”Modernizacja
infrastruktury szkolnictwa zawodowego Powiatu Sanockiego”
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych jako części wkładu własnego na realizację projektu ”Modernizacja
energetyczna budynku ZS Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21”
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (7.000 zł – przebudowa drogi w Olchowej)
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (832.957 zł - oświata)
e) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (96.274 zł - zwrot dochodów)
f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok (62.750 zł – oświata i wychowanie)
g) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok (38 zł - PCPR)
h) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok (280 zł – ZS Nr 5)
i) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok (26.000 zł - SPZOZ)
j) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok (65 zł - KPPSP)
k) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok (20.000 zł - II LO)
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l) podjęcie uchwały zarządu w sprawie uchylenia Uchwały Nr 45/2016 Zarządu Powiatu
Sanockiego z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2016 rok
m) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
MDK w Sanoku za 2015 rok
n) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Muzeum Historycznego w Sanoku za 2015 rok
8. Wolne wnioski i zapytania.
Następnie Pan Starosta zaproponował, aby rozszerzyć porządek obrad o następujące sprawy:
- informacja dotycząca sprzedaży nieruchomości na rzecz PWSZ
- prośba o wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego zadań:
- Wykonanie właściwych prac dla zadania „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej
Sanok – Dobra w m. Dębna”
- Wykonanie właściwych prac dla zadania „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej
Sanok – Liszna w m. Liszna”
- prośba o wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego zadania pn.: Przebudowa drogi
powiatowej Sanok – Liszna w m. Liszna i zwiększenie kwoty
- prośba dyrektora II LO w Sanoku o zwiększenie planu finansowego o kwotę 20.000 zł
- zaopiniowanie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok”
- zapoznanie się z uzasadnieniami w sprawie likwidacji: Bursy Szkolnej w Sanoku, ZSZ Nr 4
w Sanoku, technikum Nr 4 w Sanoku
- omówienie sprawy dotyczącej podpisania czterostronnej umowy pomiędzy Ukrainą
i Rymanowem
- omówienie tematu związanego z materiałami promocyjnymi szkół

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie w/w spraw do porządku
obrad dzisiejszego posiedzenia Zarządu Powiatu.

Ad. 1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelni Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła prośbę …

w sprawie zezwolenia na

wycięcie 4 klonów rosnących na

nieruchomości położonej w Sanoku przy ul. Sienkiewicza 5 na działce nr 487. Nieruchomość,
na której rosną klony stanowi własność Powiatu Sanockiego zabudowana jest budynkiem
administracyjnym (była siedziba policji), który został wpisany do rejestru zabytków
Województwa Podkarpackiego. Wpisanie obiektu do rejestru zabytków,
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spowodowało, że decyzja Zarządu w przedmiocie wycięcia drzew winna być
zaakceptowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. Ponadto jak
wynika z wizji w terenie drzewa są młode i nie posiadają oznak chorobowych. Wobec
powyższego prośba wnioskodawcy jest niezasadna.
Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do prośby Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP
Królowej Polski w Łukowem w sprawie

dokonania podziału działki

nr 2 położonej

w Łukowem stanowiącej drogę powiatową, która zabudowana jest dzwonnicą. Ustalono, że
koszty podziału pokryje Parafia. Po zatwierdzeniu podziału Parafia wystąpi z wnioskiem do
Wojewody o potwierdzenie w formie decyzji prawa własności na ich rzecz.
Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją o sporządzonym wykazie nieruchomości
Powiatu Sanockiego położonych w Sanoku przeznaczonych do zbycia w drodze
bezprzetargowej na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowe w Sanoku.
Zarząd Powiatu polecił, aby przeznaczyć do sprzedaży w II przetargu nieruchomość
Powiatu Sanockiego położoną w Sanoku budynek (po policji) przy ul. Sienkiewicza 5, oraz
wszystkie działki położone w Sanoku w obrębie ewidencyjnym Olchowce oraz Wójtowstwo.
Ad. 2. Sprawy organizacyjne.
Przewodniczący Zarządu przedstawił zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa
Powiatowego w Sanoku, następnie Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 84/2016
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad. 3. Sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
Pan Wojciech Skiba Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
przedstawił wniosek dyrektora SPZOZ w Sanoku o udzielenie dotacji na dofinansowanie
zadania „Zmiana sposobu użytkowania wody do celów medycznych z destylacji na
demineralizację i montaż pokrowców izolacyjnych na armaturze instalacji parowej w Szpitalu
Specjalistycznym w Sanoku. Po omówieniu tematu Zarząd Powiatu wyraził zgodę na
udzielenie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku dotacji
w wysokości 30.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zmiana sposobu uzyskiwania wody do
celów medycznych z destylacji na demineralizację i montaż pokrowców izolacyjnych na
armaturze instalacji parowej w Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku. Zgodę wyrażono
jednogłośnie.
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Ad. 4. Sprawy kadrowe.
Pan Starosta poinformował, że zostało wystosowane pismo do dyrektora Domu Dziecka
w Sanoku informujące, że w chwili obecnej z uwagi na sytuację finansową budżetu Powiatu
Sanockiego Zarząd Powiatu Sanockiego nie wyraża zgody na zaciągniecie przez dyrektora
zobowiązań długoterminowych w postaci podwyżek płac dla pracowników jednostek. Zarząd
Powiatu powróci do tematu na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.
Ad. 5. Sprawy z zakresu służby zdrowia
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 85/2016 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji
na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa
i ochrony ludności zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym roku 2016. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 6. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Prośba o wyznaczenie osób do komisji oceniającej poza cenowe kryteria oceny ofert na
wykonanie strony internetowej oraz BIP została przełożona do rozpatrzenia na kolejne
posiedzenie Zarządu Powiatu.
Zajęcie stanowiska w sprawie wyboru ofert na „Wykonanie połączenia światłowodowego
pomiędzy budynkami Starostwa na wniosek Radnego został przełożony na kolejne posiedzenie
Zarządu Powiatu.
Pan Michał Cyran poinformował, że otrzymał z Gminy Dydnia oraz z Powiatu
Brzozowskiego uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Łączna zadeklarowana
kwota pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2046R
Krzemienna – Raczkowa – Jurowce w km. od 12+229 do 12+829 w m. Raczkowa wynosi
120.000 zł. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 355.110.84 zł. Członkowie Zarządu
podjęli decyzję o rozpoczęciu procedury projektowej w/w zadania. Zgodę na powyższe
wyrażono jednogłośnie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego zadania
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2258 R Tarnawa - Hoczew w m. Olchowa”. W związku
z powyższym polecono, aby Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych przygotował
stosowne dokumenty. Zgodę na wprowadzenie w/w zadania wyrażono 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

5

Następnie omówiono pismo Gminy Sanok oraz Sołectwa Trepcza w sprawie budowy
odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Trepcza. Gmina Sanok w związku z podjętą
uchwałą budżetowa o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 100.000 zł ponowiła prośbę
o realizację zadania w bieżącym roku i rozważenie możliwości partycypacji w kosztach.
Obecnie Powiat Sanocki nie dysponuje środkami finansowymi, które mógłby przeznaczyć na
udział w realizacji w/w zadania. Jednakże zaproponowano realizację powyższego zadania za
kwotę, którą zadeklarowała Gmina Sanok.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na podjęcie uchwał intencyjnych o zabezpieczeniu
środków finansowych przeznaczonych na wkład własny Powiatu Sanockiego w następujących
projektach: „Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego Powiatu sanockiego”, oraz
„Modernizacja energetyczna budynku ZS nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21” .
Zarząd Powiatu w związku z pismem w sprawie podziału środków na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego zadań pn.:
- wykonanie właściwych prac dla zadania „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr
2235R Sanok – Dobra w m. Dębna w km 11+604 – 11 +641”
- wykonanie właściwych prac dla zadania „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr
2222R Sanok – Liszna w m. Liszna w km 5+285 – 5 +315”.
Również w związku z pismem w sprawie podziału środków na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu
Sanockiego zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Sanok – Liszna nr 2222R w km od
3+460 do 5+285 w miejscowości Liszna”.
Pan Damian Biskup poprosił, o zamontowanie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
lustra (na moście) na skrzyżowaniu ulicy Konarskiego z ulicą Wesołą w Sanoku.
Ponadto Radny zawnioskował o wypełnienie destruktem nierówności na jezdni wzdłuż
ulicy Konarskiego w Sanoku.
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Ad.7. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu zaopiniowali następujące projekty uchwał Rady Powiatu.
- projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych
jako części wkładu własnego na realizację projektu ”Modernizacja infrastruktury szkolnictwa
zawodowego Powiatu Sanockiego”. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych
jako części wkładu własnego na realizację projektu ”Modernizacja energetyczna budynku ZS
Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21”. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2016 rok. W związku umową z PGL LP Nadleśnictwo Lesko wprowadza się do
budżetu Powiatu kwotę w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi
powiatowej nr 2258R Tarnawa – Hoczew w miejscowości Olchowa”. Pozytywną opinię
wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2016 rok. Zabezpiecza się środki finansowe w łącznej kwocie 96.274 zł na zwrot
odprowadzonych dochodów przez szkoły i placówki oświatowe. Zwrócone środki zostaną
przeznaczone na wydatki bieżące jednostek, głównie na opłacenie energii elektrycznej, gazu
i wody. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2016 rok. Na podstawie pisma Ministra Finansów w sprawie ostatecznej kwoty
subwencji na 2016 rok w uchwale budżetowej Powiatu Sanockiego zwiększa się dochody
Powiatu o kwotę 832.957 zł w dziale – Różne rozliczenia, w rozdziale – część oświatowa
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące subwencje ogólne
z budżetu państwa, i zwiększa się wydatki o tą samą kwotę w dziale oświata i wychowanie,
w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy

dla

dzieci

i

młodzieży

w

szkołach

podstawowych,

gimnazjach,

liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
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artystycznych. Pozytywną opinię do w/w projektu uchwały wyraziło 5 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W dalszej kolejności Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 86/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016
rok. Zmniejsza się i zwiększa wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 62.750 zł w dziale –
oświata i wychowanie, w rozdziale – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, oraz w dziale
- edukacyjna opieka wychowawcza – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę
19.750zł. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 87/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016
rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 38 zł na wydatki związane z realizacją statutowych
zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 88/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016
rok. Dokonuje się przesunięć o kwotę 280 zł w rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne
oraz świadczenia osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zmniejsza się
wydatki Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku, a zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Nr 5
w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
- Uchwała Nr 89/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016
rok. W związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Zagórz zwiększa się dochody
i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 26.000 zł. Jest to dotacja dla SPZOZ w Sanoku
z przeznaczeniem na dofinansowania zakupu nowego ambulansu dla Stacji Pogotowia
Ratunkowego SPZOZ w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 90/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016
rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Sanoku o kwotę 65 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do prośby dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego w Sanoku wyrażając zgodę na zwiększenie planu finansowego szkoły
o kwotę w wysokości 20.000 zł. Wobec tego podjęto n/w uchwałę.
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- Uchwała Nr 91/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016
rok. Dokonuje się przesunięć pomiędzy działami: rozliczenia różne, a oświata i wychowanie
przeznaczając kwotę w wysokości 20.000 zł na wydatki związane z realizacją statutowych
zadań w II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 92/2016 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 45/2016 Zarządu Powiatu Sanockiego
z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016
rok. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 93/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku za 2015 rok. Uchwałę i sprawozdanie przyjęto 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Zarządu poprosił, aby na jedno z kolejnych posiedzeń zarządu zaprosić
dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku w celu przedstawienia bieżącej sytuacji
w jednostce.
Następnie pan Wiesław Banach dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku wraz z Panią
Lucyną Strzałką Główną Księgową przedstawili sprawozdanie finansowe Muzeum
Historycznego w Sanoku za 2015 rok, oraz omówili bieżącą sytuację Muzeum. Po omówieniu
tematu Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 94/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Muzeum Historycznego w Sanoku za 2015 rok. Uchwałę podjęto 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Dodatkowo Pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sanoku przedstawił „Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2015 rok”. Po zapoznaniu się ze
szczegółami Członkowie Zarządu 5 głosami „za” przyjęli przedstawioną „Ocenę zasobów
pomocy społecznej za 2015 rok”.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że na jednym z poprzednich posiedzeń zarządu
opiniowane były projekty uchwał Rady Powiatu Sanockiego w sprawie likwidacji Technikum
Nr 4 w Sanoku, w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Sanoku,
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku, oraz
w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej w Sanoku. Następnie zgodnie z ustawą o związkach
zawodowych przesłano powyższe projekty uchwał Rady Powiatu do trzech działających
związków zawodowych o wyrażenie opinii na temat likwidacji w/w szkół. Związki Zawodowe
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miały 30 dni na wyrażenie opinii. Po tym okresie wpłynęły opinie od dwóch związków
zawodowych.
Pan Starosta poinformował, że zostanie podpisana czterostronna umowa partnerska
Powiatu Sanockiego z miastem Truskawiec i Starym Samborem na Ukrainie oraz z Gminą
Rymanów. Działając na podstawie upoważnienia wynikającego z dwustronnych umów
partnerskich pomiędzy Powiatem Sanockim, a Powiatem Stary Sambor i miastem Truskawiec
oraz z ogólnych zasad współdziałania pomiędzy Polskimi samorządami.
Następnie Członkowie Zarządu wspólnie z panem Piotrem Mazurem omówili temat
związany z przygotowaniem materiałów promujących szkoły ponadgimnazjalne Powiatu
Sanockiego. Ustalono, aby przygotować informatory, w których oprócz promocji szkół
ponadgimnazjalnych ujęte zostaną informacje na temat Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Sanoku, stref ekonomicznych w Powiecie Sanockim oraz ogólne informacje
o Powiecie Sanockim. Wobec powyższego Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przygotowanie
i zlecenie wydruku informatorów oraz wyrażono

zgodę na

rozesłanie korespondencji

w ramach środków własnych Starostwa. Zgodę na powyższe wyrażono jednogłośnie.
Ponadto ustalono, aby Wydział Oświaty Promocji, Kultury i Rozwoju wystosował pismo do
Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie częściowej refundacji kosztów wydruku materiałów.
Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania.
Pani Edyta Szałankiewicz Skarbnik Powiatu poinformowała, że Regionalna Izba
Obrachunkowa w Rzeszowie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Powiatu Sanockiego za 2015 rok.
Przewodniczący zarządu poinformował, że w Wydziale Komunikacji i Transportu został
uruchomiony system automatycznych powiadomień klientów oczekujących na stały dowód
rejestracyjny i prawo jazdy.
Pan Starosta poinformował, że Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” zwrócił się o zwołanie sesji Rady Powiatu Sanockiego poświęconej sprawom
oświatowym. Dodał, że osobiście rozmawiał z przedstawicielami związków zawodowych w tej
sprawie.
Przekazano do wiadomości Członkom Zarządu postanowienie w sprawie zawieszenia
z urzędu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
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realizację zadania pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej ul. Kościelna polegająca na wykonaniu
chodnika dla pieszych w m. Sanok strona lewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.”
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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