Protokół Nr 94/16
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 20 września 2016 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Edyta Szałankiewicz

•

Magdalena Bednarz - Przedstawicie Rady Rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno
Wychowawczym w Sanoku

•

Ewa Jakubowska – Osenkowska - Przedstawicie Rady Rodziców przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sanoku

•

Zubik Daniel - Przedstawicie Rady Rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno
Wychowawczym w Sanoku

•

Tomasz Święch - Przedstawicie Rady Rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno
Wychowawczym w Sanoku

•

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

•

Krystyna Kozak – pracownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Wacław Krawczyk Wicestarosta Powiatu Sanockiego,
następnie przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
1. Spotkanie z Radą Rodziców oraz dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego w Sanoku w sprawie lokalizacji jednostki
2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) rozpatrzenie wniosków nauczycieli o udzielenie pomocy finansowej (pomoc zdrowotna)
b)

propozycja zgłodzenia filmu „Niezwykły zakątek Polski” do uczestnictwa w festiwalu

3. Informacja kierownika CIS odnośnie złożonych projektów.
4. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
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a) rozpatrzenie prośby pana S. Kowalewskiego w sprawie wynajmu garażu.
5. Wolne wnioski i zapytania.

Dodatkowo pan Wicestarosta zaproponował, aby do obrad dzisiejszego posiedzenia Zarządu
wprowadzić następujące sprawy:

- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia prawa do
używania herbu Powiatu Sanockiego
- wniosek Galerii Sanok w sprawie zakupu działki nr 1108
- informacja dotycząca szacunkowej wartości opracowania dokumentacji technicznej
i przetargowej dla obiektów mostowych
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok (29.336 zł - PZD)

Ad. 1. Spotkanie z Radą Rodziców oraz dyrektorem SOSW w Sanoku w sprawie
lokalizacji jednostki.

Pan Wicestarosta powitał zaproszonych gości, następnie poinformował, iż Pan Robert
Dudek dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nie będzie mógł brać udziału
w dzisiejszym spotkaniu.
Jako pierwsza głos zabrała Pani Ewa Jakubowska - Osenkowska członek Rady Rodziców
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sanoku uzasadniając wybór lokalizacji
SOSW tj. pozostawienie jednostki na ul. Konarskiego rezygnując z lokalizacji jednostki na ul.
Lipińskiego i przeniesienia jej do budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku. Rada Rodziców
uznała, że pozostawienie dzieci w budynku przy ul. Konarskiego jest lepszym rozwiązaniem
ponieważ daje w późniejszym etapie możliwość dobudowy, jest tam więcej miejsca, oraz
więcej klas.
Przedstawicielka Rady Rodziców powiedziała, że chcą dla swoich dzieci nowej szkoły
ponieważ coraz więcej dzieci rodzi się niepełnosprawnych, a proponowane rozwiązanie jest
chwilowe. Rada Rodziców postanowiła utworzyć stowarzyszenie, które będzie działać dla
dzieci i dla szkoły. Skoro planowane jest przeniesienie SOSW na ul. Jagiellońską to środki
z opuszczonego budynku można przeznaczyć na wkład własny na budowę nowego.
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Pan Dariusz Zubik dodał, że pomysł aby budynek na ul. Konarskiego oraz budynek przy
ul. Jagiellońskiej stanowił bazę dla SOSW w Sanoku wyszedł od dyrektora Dudka. Dyrektor
pomysł ten przedstawił rodzicom, rodzice pomysł zaaprobowali. Pan Zubik poinformował, że
dyrektor oprowadził członków Rady Rodziców

po obydwu budynkach przedstawiając

problemu z jakimi się boryka. Żaden z budynków nie jest idealny. Pan Dariusz Zubik
powtórzył, iż rodzice zdecydowali, że lepszą lokalizacją, w którym mają przebywać dzieci to
budynek przy ul. Konarskiego. Zwracając się do Członków Zarządu zapytał, są jakieś
wątpliwości co do tej propozycji.
Pan Wicestarosta odparł, iż pod koniec roku szkolnego koncepcja była taka , że przeniesiona
zostanie jednostka z ul. Konarskiego z uwagi na stan techniczny budynku. Wówczas, ani po
stronie rodziców, ani po stronie dyrektora nie było wątpliwości, uznano, że budynek ten jest
w gorszym stanie technicznym i taka była państwa i dyrektora akceptacja. Po pewnym czasie
pojawiło się pismo dyrektora, oczywiście Rada Rodziców nie wiedziała o tym i

była

zaskoczona decyzją dyrektora. Skoro wolą Rady Rodziców jest pozostawienie SOSW
w budynku przy ul. Konarskiego, a przeniesienie z ul. Lipińskiego to tak zrobimy. Wszyscy
rozumiemy państwa emocje. W chwili obecnej otrzymaliśmy decyzję z PFRON na
dofinansowanie budowy windy w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22, niestety środki jakie
przyznano są niewystarczające.
Pan Krzysztof Strzyż zapytał czy stanowisko Rady Rodziców jest zgodne ze stanowiskiem
dyrektora. Pani Ewa Jakubowska – Osenkowska potwierdziła, że stanowiska są zgodne. Pan
Strzyż dodał, że dużym zaskoczeniem było pismo, które wpłynęło na zarząd od pana dyrektora
zmieniające nasze wspólne wcześniejsze ustalenia. Jeżeli jest to wasze wspólne stanowisko
i doraźne wyjście z tej sytuacji, to jak najbardziej.
Pan Damian Biskup powiedział, że podczas wizytacji obiektów nikt nie pokazywał piwnic
w budynku SOSW przy ul. Lipińskiego, dużo innych pomieszczeń też nie widzieliśmy. Ze
swojej strony już wszystko powiedziałem na spotkaniach, wiec macie poparcie w tym zakresie.
Wasz pomysł odnośnie utworzenia stowarzyszenia, czy pismo do prezydenta na pewno się pod
tym podpiszę.
Zdaniem pani Ewy Jakubowskiej - Osenkowskiej Zarząd Powiatu powinien się przychylić
i zrobić wszystko co jest możliwe, bo to nie jest problem rodziców, problemem rodziców są
dzieci. Natomiast problemem rządzących są wszystkie dzieci niepełnosprawne, które są
pomijane.
3

Pan Wicestarosta odparł, iż w budynku na ul. Lipińskiego rozpoczęto od remontu dachu,
i pewien zakres prac został wykonany, więc nie można składać zarzutów pod adresem Powiatu,
że nic nie wykonano.
Zdaniem Pana Święcha faktem jest, że od lat Starostwo dyskryminuje dzieci z SOSW z tego
względu, że pieniędzmi, które powinny być przeznaczane na dzieci, łata się problemy Powiatu
Sanockiego - czy państwo się ze mną zgodzą.
Pan Wicestarosta odpowiedział, że nie zgodzi się z tym ponieważ pieniądze przeznaczane są
na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Dwa lata temu były manifestacje, więc
Ministerstwo specjalnie określiło przeznaczenie pieniędzy.
Pan Święch twierdził, że budynki nie były we właściwy sposób remontowane i utrzymywane
kosztem innych szkół. Uważa, iż dobrym rozwiązaniem jest, aby na przyszłość – każdego roku
ujawniać przeznaczenie pieniędzy. Na funkcjonowanie SOSW należy przeznaczyć budynek na
ul. Jagiellońskiej 22 i budynek na ul. Konarskiego. Budynek, w którym znajduje się Poradnia
zostanie wolny, więc Rada Rodziców postuluje by kapitał, z tego budynku przeznaczyć pod
budowę nowej lokalizacji SOSW w Sanoku i starać się o pozyskanie środków z zewnątrz.
Przedstawiciel Rady Rodziców zaproponował, aby nową siedzibę SOSW ulokować na
działkach za szpitalem.
Pan Wicestarosta powiedział, że problem zaczął się kilka lat temu, gdy zaczęło przebywać
dzieci w SOSW.
Pani Magdalena Bednarz zaznaczyła, że problemem jest brak miejsc w Warsztatach Terapii
Zajęciowych
Pan Świech poinformował, że w sprawie budowy ośrodka rozmawiał z Panem Posłem Piotrem
Uruskim, który powiedział, że jeżeli będzie decyzja o budowie to będzie wsparcie ze strony
Posła.
Pani Magdalena Bednarz stwierdziła, że cieszy się, że wszyscy rozumieją tą sytuację, ale
dlaczego to wszystko tak długo trwa. Pan Wicestarosta odparł, że problem powstał 5-7 lat temu,
ponieważ pojawiło się coraz więcej dzieci z orzeczeniami lekarskimi.
Pan Biskup zasugerował, aby pracownicy Starostwa pomogli w założeniu stowarzyszenia.
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Zdaniem pana Dariusza Zubika problemem w budynku przy ul. Konarskiego są drzwi,
najlepsze byłyby drzwi dzielone. Ponadto pracowników SOSW należy zmotywować
finansowo, wynagrodzić za zaangażowanie.
Pani Zofia Kijowska zaproponowała pomoc przy założeniu stowarzyszenia.
Pan Zubik zapytał jaki jest stan finansowy Starostwa i jaki jest plan przeniesienia dzieci.
Odnośnie przeniesienia jest procedura oświatowa, pani Skarbnik poinformował, że Powiat
stara się pozyskać środki na przeniesienie jednostki.
Pan Święch dodał, że ważnym jest, aby zwrócić się do wszystkich Gmin na terenie Powiatu
Sanockiego, aby współuczestniczyły finansowo we wkładzie finansowym na budowę nowego
ośrodka, ponieważ dzieci ze wszystkich Gmin korzystają z ośrodka.
Pan Wicestarosta odpowiedział, że wykonanie projektu technicznego trwa kilka miesięcy,
potrzeba na to czasu, na wszystkie uzgodnienia i inne potrzebne do tego dokumenty. Wniosek
o dofinansowanie składa się gdy mamy wszystkie uzgodnienia i dokumenty.
Pan Damian Biskup zaproponował, aby Rada Rodziców porozmawiała z dyrektorem
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku, ponieważ dyrektor ma doświadczenie
w tym temacie.
Na tym spotkanie zakończono. Pan Wicestarosta pożegnał zaproszonych gości.
Ad. 4. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomości.
Zarząd Powiatu rozpatrzył prośbę pana Stanisława Kowalewskiego w sprawie wynajmu
garażu przy ul. Jagiellońskiej. Po omówieniu tematu postanowiono, aby jedną cześć garażu
przeznaczyć na wynajem panu Stanisławowi Kowalewskiemu na okres 3 lat, natomiast druga
cześć tego garażu będzie przeznaczona na garażowanie samochodu służbowego marki łada
wykorzystywanego przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
– leśników.
Dodatkowo pani Krystyna Kozak przedstawiła wniosek skierowany przez Członka
Zarządu Galerii Sanok w Sanoku w sprawie zakupu działki nr 1108 położonej w Sanoku.
Jednakże podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie zgodnie z wnioskiem Członka Zarządu
przełożono na jedno z kolejnych posiedzeń zarządu - po uregulowaniu spraw związanych
z budynkiem przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku.
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Następnie pan Wicestarosta poinformował, że wspólnie z panią Skarbnik Panem
Damianem Biskupem prowadzili rozmowy odnośnie projektu Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej z Panem Sławomirem

Cynkarem dyrektorem Departamentu Społeczeństwa

Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Kolejny raz poinformowano
dyrektora, o tym, iż Powiat Sanocki nie ma możliwości finansowych uczestnictwa w projekcie.
Wobec powyższego dyrektor powiedział, że Powiat może zrezygnować z uczestnictwa
w projekcie, lub uczestniczyć w nim częściowo jako partner

bez wkładu finansowego

i rzeczowego. Uczestnictwo bez wkładu daje możliwość (w przypadku poprawy sytuacji
finansowej) przystąpienia w późniejszym czasie do projektu.
W wyniku dyskusji zdecydowano, iż Powiat Sanocki przystąpi do projektu Podkarpacki
System Informacji Przestrzennej jako partner bez wkładu finansowego i rzeczowego. Powyższa
decyzja została przyjęta 2 głosami „za”, 2 Członków Zarządu wstrzymało się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.

Ad. 2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zatwierdzenia prawa do używania herbu Powiatu Sanockiego. Pozytywną opinię wyraziło 4
Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było
Pani Zofia Krzanowska pracownik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju
przedstawiła wnioski nauczycieli o udzielenie pomocy zdrowotnej. W wyniku dyskusji
postanowiono o udzieleniu pomocy zdrowotnej panu Marianowi Bazylakowi w wysokości 250
zł oraz pani Marcie Sobolskiej – Magda w wysokości 200 zł, natomiast panu Wacławowi
Drwiędze nie przyznano dofinansowania.
Pan Damian Biskup złożył wniosek o zabezpieczenie transportu oraz materiałów
promocyjnych na Międzynarodowe spotkanie Polsko - Słowackie w Nowym Łupkowie
w sprawie reaktywowania linii kolejowej do m. Medzilaborce. Członkowie Zarządu przychylili
się do wniosku.
Następnie Pan Piotr Mazur poinformował, że Powiat Sanocki otrzymał zaproszenie
Fundation

Tourfilm

Academy

organizatora

Międzynarodowego

Festiwalu

Filmów

turystycznych, ekologicznych i artystycznych FilmAT do uczestnictwa w festiwalu. Uwagę
organizatora zwrócił film promocyjny Powiatu Sanockiego „Niezwykły zakątek Polski”. Cena
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zgłoszenia filmu po negocjacjach z organizatorem to kwota w wysokości 750 zł netto. Zarząd
Powiatu przyjął zaproszenie i wyraził zgodę na zgłoszenie filmu promującego Powiat Sanocki
na Międzynarodowy Festiwal Filmów. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Ad. 3. Informacja kierownika Centrum Integracji Społecznej odnośnie złożonych projektów
została przełożona na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiat.
Podjęto Uchwalę Nr 192/2016

w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu

Sanockiego na 2016 rok,. Przeznacza się kwotę w wysokości 29.336 zł na zakup przez
Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku głowicy tarczowej do cięcia gałęzi. Uchwałę podjęto 4
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu zapoznali się z przedłożoną przez Wydział Inwestycji i Zamówień
Publicznych

szacunkową wartością opracowania dokumentacji technicznej dla obiektów

mostowych w miejscowościach Dobra, Siemuszowa oraz Tarnawa Górna. Po szczegółowym
omówieniu tematu podjęto decyzję o ogłoszeniu przetargu na opracowanie dokumentacji
technicznej dla w/w obiektów mostowych. Decyzja o zleceniu wykonania zadania będzie
podjęta po ogłoszeniu wyników przetargu.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 193/2016 w sprawie sporządzenia wykazu jednostek
organizacyjnych Powiatu. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pani Skarbnik zwracając się do Członków Zarządu poprosiła o podjęcie decyzji odnośnie
zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku na 2017
rok. Pan Starosta poinformował, że wystosowano pismo do MDK w Sanoku o wpracowanie
oszczędności.
Ad. 5. Wolne wnioski i zapytania.
Pani Alicja Wosik zwróciła się z wnioskiem, aby Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku złożył informacje o przyczynach założenia dwóch barier osuwiskowych w m. Liszna
przy jednoczesnym braku protokołu.
Ponadto pani Radna zapytała, czy po niedzielnych ulewach wykonano objazd po drogach
powiatowych, ponieważ mieszkańcy Lisznej sygnalizują, że drogi uległy zniszczeniu. Jeżeli
nie było objazdu należy go wykonać i sporządzić odpowiednie dokumenty.
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Następnie Pan Damian Biskup zgłosił, że tego typu straty powstały na ulicy Konarskiego
w Sanoku i należy to sprawdzić.
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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