Protokół Nr 10/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 22 stycznia 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 Rodzinie w Sanoku

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg

•

Piotr Mazur – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju

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, który
przedstawia się następująco:
1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie „Powiatowego programu
rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Sanockim na lata 2015 – 2017”
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie pełnomocnictwa dla Pani Bożeny Pietruszka
pracownika Starostwa Powiatowego w Sanoku do składania oświadczeń woli
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego
w Sanoku do realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej
w powiecie sanockim” na lata 2013 – 2015 w ramach POKL 2007 – 2013 Priorytet VII
„Promocja integracji społecznej” , działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji , Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie

2. Sprawy z zakresu pozyskiwania środków pomocowych:
a) podjęcie decyzji w sprawie składania wniosków i wyboru zadań
b) informacja dotycząca „Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego”
3. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) prośba dyr. SPZOZ w Sanoku o pomoc w utworzeniu miejsc parkingowych na terenie
przychodni przy ul. Lipińskiego w Sanoku
4. Sprawy z zakresu oświaty:
a) przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego
b) prośba o wyrażenie zgody na nieodpłatne udostepnienie sali sportowej w ZS Nr 3
w Sanoku
5. Sprawy z zakresu ochrony środowiska:
a) wniosek o wyrażenie zgody na wycinkę 2 lip
6. Sprawy z zakresu promocji:
a) oferta firmy „Obsługa Medialna” na świadczenie usług w zakresie przekazywania
informacji oraz promocji Powiatu.
7. Wolne wnioski i zapytania.

Ad. 1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
przedstawił założenia

do programu pieczy zastępczej. Po omówieniu w/w programu

członkowie zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
„Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Sanockim na lata 2015 –
2017”.

Pozytywną

opinię

wyraziło

5

członków

zarządu,

głosów

przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu postanowił podjąć Uchwałę Nr 8/2015 w sprawie pełnomocnictwa dla
Pani Bożeny Pietruszka pracownika Starostwa Powiatowego w Sanoku do składania
oświadczeń woli. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
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Następnie podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa
Powiatowego w Sanoku panią Bożenę Pietruszkę do realizacji projektu systemowego
„Program aktywizacji społecznej w powiecie sanockim” na lata 2013 – 2015 w ramach POKL
2007 – 2013 Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, działanie 7.1. Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechniania
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2. Sprawy z zakresu pozyskiwania środków pomocowych
Pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg poinformował, o możliwości
pozyskania dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych w ramach środków z rezerwy
subwencji ogólnej (na realizację w roku 2015). Warunkiem dofinansowania jest podjęcie
uchwały budżetowej potwierdzającej posiadanie środków finansowych na sfinansowanie
udziału własnego w wysokości 50% wartości zadania, oraz prawomocne pozwolenie na
budowę. Członkowie zarządu stwierdzili, że obecnie Powiat Sanocki jest w trudnej sytuacji
finansowej co wiąże się z brakiem środków na

zabezpieczenie wymaganego wkładu

własnego do złożenia wniosku. W związku z powyższym zrezygnował ze złożenia wniosku
w bieżący roku.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wójt Gminy Bukowsko zaproponował
dofinansowanie w wysokości 50% do remontu wybranych odcinków drogi relacji Sanok –
Bukowsko. Następnie zwrócił się do Naczelnika Wydziału Inwestycji i Dróg, aby dokonał
kalkulacji kosztów powyższego zadania, oraz sprawdził czy istnieje możliwość wystąpienia
o przyznanie dofinansowania.
Przewodniczący Zarządu poprosił pana Piotra Mazura Naczelnika Wydziału Promocji,
Rozwoju i Kultury o przedstawienie tematu dotyczącego Strategii Rozwoju Powiatu
Sanockiego. Naczelnik poinformował, że po 2009 roku nie dokonano aktualizacji dokumentu
„strategicznego”, pomimo przyjęcia przez Radę Powiatu Sanockiego sprawozdania
z realizacji strategii Rozwoju Powiatu za okres od 1.01.2004 r do 31.12.2009 roku. Dodał, że
z analizy sprawozdania wynika, że pewne planowane w niej do roku 2015 inwestycje zostały
zrealizowane lub częściowo zrealizowane. Wobec powyższego Zarząd Powiatu polecił aby,
naczelnik opracował doraźną strategię na 2015 rok.
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Ad. 3. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Członkowie zarządu zapoznali się z prośbą dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku o udzielenie pomocy przy utworzeniu miejsc
parkingowych na terenie Przychodni Specjalistycznej przy ulicy Lipińskiego w Sanoku.
Zarząd upoważnił Pana Michała Cyrana Naczelnika Wydziału Inwestycji i Dróg do podjęcia
rozmów z dyrektorem SPZOZ w Sanoku w sprawie organizacji miejsc parkingowych przy
w/w przychodni.

Ad. 4. Sprawy z zakresu promocji.
Pan Piotr Mazur Naczelnik Wydziału Promocji Rozwoju i Kultury przedstawił oferty
firmy „Obsługa Medialna” oraz „Media ART” na świadczenie usług w zakresie
przekazywania informacji oraz promocji Powiatu. Zarząd po rozpatrzeniu ofert firmy
„Obsługa Medialna” oraz „Media ART” nie wyraził zgody na nawiązanie stałej współpracy.
Zasady polityki informacyjnej zostaną ustalone w późniejszym terminie.

Ad. 5. Sprawy z zakresu oświaty
Członkowie zarządu dokonali analizy i przyjęli sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych

przez

jednostkę

samorządu

terytorialnego.

Dodatkowo

poproszono

o sprawdzenie, czy dzielenie jednego etatu na kilku nauczycieli jest zgodne z przepisami
prawa.
Następnie Zarząd Powiatu omówił prośbę Pana Wojciecha Nędzy o nieodpłatne
udostępnienie sali sportowej w Zespole Szkół Nr 3 w Sanoku w celu prowadzenia lekcji
boksu. Decyzja w powyższej sprawie zostanie podjęto po konsultacji z dyrektorem szkoły.

Ad. 6. Sprawy z zakresu ochrony środowiska.
Członkowie zarządu po zapoznaniu się z przygotowaną przez

Wydział Ochrony

Środowiska i Leśnictwa opinią wyrazili zgodę na usunięcie drzew (dwóch lip) rosnących
w obrębie pasa drogowego na działce nr 1631/1 – obręb Dąbrówka przy ul. Konopnickiej
w Sanoku.
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Ad.7. Wolne wnioski i zapytania.
Pan Marian Kunc Sekretarz Powiatu
w Sanoku na temat możliwości ulokowania

przeczytał odpowiedz dyrektora SPZOZ
Oddziału Laryngologii jako pododdział

istniejącego już Oddziału.
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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