Protokół Nr 20/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 8 kwietnia 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

•

Marian Kunc

•

Grzegorz Kozak – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzie w Sanoku

•

Maryla Kopiec - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

•

Piotr Mazur – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Sportu

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Pan
Starosta przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, następnie
zaproponował wprowadzenie dodatkowych spraw. Porządek posiedzenia po zmianach
przedstawia się następująco:
1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) prośba o udzielenie upoważnienia do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi.
2. Sprawy z zakresu oświaty:
a) podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania zleconych
przez Powiat organizacjom pozarządowym oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji,
b) prośba Wojewódzkiego Komendanta OHP o utworzenie w roku szkolnym 2015/2016
oddziału wielozawodowej klasy pierwszej ZSZ w dwóch grupach,
c) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o ustalenie dwóch nowych zawodów,
d) propozycja dotycząca zaostrzenia kryteriów przyznawania stypendium dla uzdolnionych
uczniów Powiatu Sanockiego.
3. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) prośba Gminy Zagórz o nieodpłatne przekazania 25 sztuk uszkodzonych płyt drogowych,

4.

5.

6.

7.

b) prośba sołectwa Niebieszczany o przekazanie płyt chodnikowych.
Sprawy organizacyjne:
a) informacja dotycząca prenumeraty dwutygodnika „Wspólnota” ,
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania komisji doraźnej do
spraw ustalenia sieci szkół.
Sprawy różne:
a) informacja dotycząca kosztów odbudowy drogi w miejscowości Siemuszowa oraz
w miejscowości Hołuczków.
b) protokół przekazania uszkodzonych płyt chodnikowych.
c) prośba Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku o przekazanie używanych płyt
drogowych.
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup 3 kas fiskalnych
w ramach projektu systemowego
pn. Podkarpacie stawia na zawodowców,
dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL
priorytet IX, działanie 9.2”
e) prośba rodziców drużyny hokejowej Żak Starszy Klubu Hokejowego o wsparcie
finansowe wyjazdu na międzynarodowy turniej hokejowy.
f) prośba Orkiestry Jednej Góry Matragona o dofinansowanie wyjazdu
na
Międzynarodowy Festiwal w Szwajcarii.
g) prośba Komendy Powiatowej Policji w Sanoku o dofinansowanie szkolenia dla
negocjatorów policyjnych.
h) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Sanoku Wojciecha Wydrzyńskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie,
zawarcia umowy oraz realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie sanockim” w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”;
Priorytet inwestycyjny 8ii „Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych,
w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą, w tym ludzi
młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym ludzi młodych wywodzących się ze
środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrożenie gwarancji dla młodzieży”; Cel
szczegółów 8ii „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez
pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu;
działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
– projekty pozakonkursowe; Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie EFS” Poddziałanie 1.1.2
„Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
i) prośba dyrektor ZS Nr 5 w Sanoku o wyrażenie zgody na włączenie uczniów OHP
w Sanoku do klasy wielozawodowej ZSZ Nr 5.
j) informacja dyr. SPZOZ w Sanoku o uruchomieniu Skoncentrowanej Dyspozytorni
Medycznej
Wnioski Radnych:
a) wniosek Komisji Transportu, aby przy odbiorze inwestycji w komisji uczestniczyli
zarządcy poszczególnych kategorii dróg.
Wole wnioski i zapytania.
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Ad. 1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
wyjaśni temat dotyczący potrzeby wprowadzenia osoby upoważnionej do sprawowania
kontroli

nad

organizatorami

rodzinnej

pieczy

zastępczej,

rodzinami

zastępczymi,

prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi.
Decyzja w powyższej sprawie zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu zarządu.
Ad. 2. Sprawy z zakresu oświaty.
Projekt uchwały zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania zleconych
przez Powiat organizacjom pozarządowym oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji, zostanie
podjęty na kolejnym posiedzeniu zarządu, z uwagi na zmianę składu komisji konkursowej.
Przewodniczący zarządu zaproponował, aby prośba Wojewódzkiego Komendanta OHP
o utworzenie w roku szkolnym 2015/2016 oddziału wielozawodowej klasy pierwszej ZSZ
w dwóch grupach została omówiona w dalszej kolejności.
Omówiono prośbę dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o ustalenie dwóch nowych zawodów,
w których może kształcić szkoła w Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2.
Zarząd Powiatu upoważnił pana Wicestarostę do rozmowy z dyrektorem szkoły. Ustalono, aby
dyrektor szkoły określił czy posiada pełne zabezpieczenie, wyposażenie w pomoce naukowe
w całym cyklu kształcenia. Ewentualnych zmian może dokonać tylko w zamian za wybrany
już przez siebie kierunek, nie dodatkowo. Zmiana nie może generować dodatkowych kosztów.
Odnośnie tematu dotyczącego zaostrzenia kryteriów przyznawania stypendiów dla
uzdolnionych uczniów Powiatu Sanockiego członkowie zarządu ustalili, aby wprowadzić
następujące zmiany do uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania
stypendium:
- w podpunkcie a) finalista lub laureat olimpiad przedmiotowych i zawodowych na szczeblu
co najmniej wojewódzkim oraz finalista lub laureat konkursów organizowanych przez kuratora
oświaty na szczeblu co najmniej wojewódzkim i średnią ocen co najmniej 5.0
- w podpunkcie b) uczeń, który na koniec roku szkolnego w szkole ponadgimnazjalnej uzyskał
średnią ocen co najmniej 5.5 ze wszystkich nauczanych przedmiotów
- w punkcie 2) stypendium artystyczne - finalista lub laureat konkursów artystycznych na
szczeblu co najmniej wojewódzkim i średnią ocen 5.0
- w punkcie 3) stypendium sportowe – medalista zawodów na szczeblu co najmniej
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wojewódzkim ze średnią ocen co najmniej 5.0
Wysokość kwot stypendium nie ulega zmianie, pozostaje kwota 200 zł.
Powyższe ustalenia przyjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

Ad. 3. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Gmina Zagórz zwróciła się z prośbą o nieodpłatne przekazanie 25 sztuk uszkodzonych
płyt drogowych zdemontowanych z placu Bursy Szkolnej w Sanoku, a obecnie znajdujących
się na placu składowym Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku. Członkowie zarządu
zdecydowali o nieodpłatnym przekazaniu 20 sztuk płyt na rzecz Gminy Zagórz.

Pozytywnie rozpatrzono prośbę sołectwa Niebieszczany wyrażając zgodę na
nieodpłatne przekazanie 25 sztuk uszkodzonych

płytek chodnikowych, które pochodzą

z demontażu chodnika.

Ad. 4. Sprawy organizacyjne.
Członkowie zarządu podjęli decyzję o zaprenumerowaniu czasopisma „Wspólnota”
w wersji papierowej oraz elektronicznej.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania
Komisji doraźnej do spraw ustalenia sieci szkół. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 5. Sprawy różne.
Zapoznano się z informacją przygotowaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
o szacunkowym koszcie odbudowy drogi powiatowej Mrzygłód – Tyrawa Wołoska
w miejscowości Siemuszowa oraz w miejscowości Hołuczków.
Zapoznano

się

z

protokołem

przekazania

uszkodzonych

płyt

drogowych

zdemontowanych z placu Bursy Szkolnej w Sanoku.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie 5 sztuk używanych płyt
drogowych na potrzeby Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Zgodę na powyższe
wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Podjęto Uchwałę Nr 72/2015 w sprawie w powołania komisji do przeprowadzenia
postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup 3 kas fiskalnych
w ramach projektu systemowego pn.: Podkarpacie stawia na zawodowców, WND-POKL
09.02.00-001/12 dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach POKL priorytet

IX, działanie 9.2”. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Damian Biskup poprosił o sprawdzenie w jakim przypadku

wymagane

przeprowadzanie

nieograniczonych

postepowania

przetargowego

w

przetargach

jest

i ograniczonych, a kiedy wystarczy zapytanie ofertowe (należy odnieść się również do
powyższej uchwały).
Wniosek rodziców i dzieci drużyny hokejowej Żak Starszy

Klubu Hokejowego

w Sanoku o wsparcie finansowe wyjazdu na międzynarodowy turniej hokejowy został
oddalony z uwagi na brak rozliczenia poprzedniego dofinansowania ponadto wniosek został
złożony w niewłaściwej formie.
Pan Piotr Mazur Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju przedstawił prośbę
Orkiestry Jednej Góry Matragona o dofinansowanie wyjazdu na Międzynarodowy Festiwal
Kulturfest Rheinfelden 2015 w Szwajcarii. Decyzja w powyższej sprawie zostanie rozpatrzona
na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu.
Omówiono prośbę Komendy Powiatowej Policji w Sanoku o dofinansowanie szkolenia
dla negocjatorów policyjnych. Na powyższy cel przyznano kwotę w wysokości 800 zł płatną
z rozdziału 75421 – zarządzanie kryzysowe. Sposób wydatkowania przyznanych środków
winien ustalić Wydział Zarządzania Kryzysowego z wnioskodawcą. Zgodę na powyższe
wyraziło 5 członków zarządu.

Następnie podjęto Uchwałę Nr 73/2015 w sprawie upoważnienia dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku Wojciecha Wydrzyńskiego do złożenia wniosku
o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie sanockim” w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode
na rynku pracy”; Priorytet inwestycyjny 8ii „Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych,
w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą, w tym ludzi młodych
zagrożonych wykluczeniem społecznym ludzi młodych wywodzących się ze środowisk
marginalizowanych, także poprzez wdrożenie gwarancji dla młodzieży”; Cel szczegółów 8ii
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„Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym
w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu; działanie 1.1 „Wsparcie
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty
pozakonkursowe; Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie EFS” Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane
z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Omówiono wniosek Podkarpackiego Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczego Hufca
Pracy w Rzeszowie o wyrażenie zgody na utworzenie w roku szkolnym 2015/2016 oddziału
wielozawodowej klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w dwóch grupach ślusarz
oraz operator obrabiarek skrawających w Zespole Szkół Nr 3 w Sanoku. Równocześnie
omówiono prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku o wyrażenie zgody na włączenie
uczniów OHP w Sanoku do klasy wielozawodowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeniesieniu z Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku Ochotniczego
Hufca Pracy do Zespołu Szkół Nr 5 Sanoku. Nie zwiększa się ilości oddziałów. W ramach
naboru w ZS Nr 5 - 0,5 oddziału będzie z zawodzie ślusarz z wyszczególnieniem OHP,
natomiast druga połowa będzie wielozawodowa (bez zmian). Ilość oddziałów przyznanych dla
ZS Nr 5 nie ulega zmianie. Powyższe ustalenia przyjęto jednogłośnie.

Zapoznano się z informacją dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Sanoku o uruchomieniu Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej PRM
w Sanoku dla powiatów sanocki brzozowskiego, bieszczadzkiego i leskiego.
Ad. 6. Wnioski Radnych.
Przyjęto do wiadomości wniosek Komisji Transportu Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, aby przy odbiorze inwestycji realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej „Budowa sieci szerokopasmowej
Województwa Podkarpackiego” w komisji odbierającej uczestniczyli zarządcy poszczególnych
kategorii dróg. Polecono, aby przedmiotowy wniosek przekazać do Powiatowego Zarządu
Dróg w Sanoku.
Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o zdemontowaniu znaków drogowych ograniczających
przejazd pojazdów nienormatywnych. Powyższą decyzję przyjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Pani Skarbnik poinformował, o negatywnie rozstrzygniętym przetargu na sprzedaż
nieruchomości Powiatu Sanockiego - budynek po policji.
Ponadto powiedziała, że trzy jednostki: SOSW, ZS Nr 4 i ZS Nr 5 w Sanoku ze względu
na brak pieniędzy nie wpłaciły należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku
zaistniałą sytuacją podjęto decyzję, iż świadczenia urlopowe będą wypłacane po wyrażeniu
zgody (podjęciu decyzji) przez zarząd powiatu.
Przewodniczący zarządu poinformował, że Burmistrz Miasta Sanoka zaproponował
wspólną promocję miasta - powiatu przez Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Galerię Sanok,
oraz

Starostwo

Powiatowe

w

Sanoku.

Promocja

byłaby

w

formie

piosenki

z teledyskiem, każdy podmiot promowałby jakieś trzy miejsca. Całkowity koszt promocji
wynosi 10.000 zł. koszt, w rozbiciu po 2.500 zł od podmiotu. Na dzień dzisiejszy nie ma woli
zarządu na wydatkowanie kwoty w wysokości 2.500 zł na powyższą działalność, ze względu
na trudności finansowe w Starostwie. Szczegóły odnośnie w/w promocji zostaną przekazane
członkom zarządu przez pana Sekretarza drogą elektroniczną.
Pani Alicja Wosik zapytała, czy przeprowadzono rozmowy z Burmistrzem Miasta
Sanoka odnośnie możliwości połączenia POZ. Pan Starosta odpowiedział, że Burmistrz
zapoznał się z taką propozycją i weźmie ją pod uwagę. Ponadto Przewodniczący zarządu
poinformował, że obecnie prowadzone są negocjacje z pielęgniarkami w sprawie wzrostu
wynagrodzeń.
Następnie Pani Wosik poinformowała, że rozmawiała z Marszałkiem Województwa
Podkarpackiego na temat modernizacji linii kolejowych na południu Polski. Pan Marszałek
wyraził zgodę na zorganizowanie spotkania samorządów zainteresowanych budową łącznika
Krosno – Przybówka między linią 108, a linią 106, który skracałby drogę do Rzeszowa
z ominięciem Jasła. Przewodniczący zarządu poinformował, że odbyło się takie spotkanie
(posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Sanockiego), jednak zaproszeni
przedstawiciele samorządów nie wykazali zainteresowania sprawą -

podjęto dyskusję

w temacie.
Na koniec Pani Alicja Wosik zaproponował, aby na kolejnym posiedzeniu zarządu
powiatu wysłuchać sołtysa miejscowości Górek i radnego z tamtego terenu w sprawie drogi
Wola Górecka – Strachocina.
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Członkowie zarządu otrzymali do wiadomości decyzję znak AB.6740.1.198.2014, która
stanowi załącznik do protokołu.
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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