Protokół Nr 132 /17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 21 czerwca 2017 roku

I część.
Posiedzenie Zarządu Powiatu Sanockiego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
przy Staroście oraz Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady
Powiatu Sanockiego.

W I

części posiedzenia udział wzięli Członkowie Zarządu Powiatu Sanockiego oraz

zaproszeniu goście wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Roman Konieczny Starosta Powiatu Sanockiego witając wszystkich zgromadzonych
otworzył wspólne posiedzenie Zarządu Powiatu Sanockiego, Komisji Bezpieczeństwa
i

Porządku

Publicznego

przy Staroście

oraz

Komisji

Regulaminowej,

Porządku

i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Sanockiego. Następnie przedstawił porządek
posiedzenia.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia.
Sprawozdanie z realizacji zadań KP PSP w Sanoku za 2016 rok.
Ocena realizacji zadań przez KPP w Sanoku za 2016 rok.
Ocena stanu sanitarno – epidemiologicznego Powiatu Sanockiego za 2016 rok.
Wnioski i zapytania.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Krzysztof Dżugan Komendant Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Sanoku.
Komendant przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku za 2016 rok. Poinformował, iż realizując przyjęte
zadania wydał ogółem 447 decyzji administracyjnych oraz 16 zarządzeń i 17 rozkazów.
Komenda Powiatowa PSP w Sanoku na dzień 31 grudnia 2016r. zatrudniała 71 strażaków.
Aktualnie na terenie Powiatu Sanockiego oprócz Komendy stanowiącej trzon systemu
ratowniczego, Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy tworzy 16 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z poszczególnych gmin. W roku 2016 jednostka Ratowniczo - Gaśnicza
Komendy odnotowała 1083 interwencji w tym: 254 pożary, 799 miejscowych zagrożeń, oraz
30 fałszywych alarmów. W roku ubiegłym Komenda była organizatorem ćwiczeń dla

podmiotów KSRG „Sanok Skansen 2016, przeprowadzono również ćwiczenia z zakresu taktyki
prowadzenia działań oraz ewakuacji w obiektach i zakładach przemysłowych. Skontrolowano
87 obiektów budowlanych. W ubiegłym roku zakupiono: odzież specjalną, wyekwipowanie
osobiste, umundurowanie wyjściowe, zestaw poduszek pneumatycznych niskiego ciśnienia
wysokiego podnoszenia, pilarkę ratowniczą, wciągarkę ewakuacyjną, lance gaśniczą, butlę
powietrzna, butlę kompozytową, suszarkę grzewczą. W ramach środków Rządowego Programu
Wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły „Bezpieczna +” Komenda
stworzyła dla dzieci salę edukacyjną „Ognik”. Przedstawione sprawozdanie przyjęto
jednogłośnie.
Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu
Sanockiego w 2016 roku przedstawił Pan Jerzy Górecki I Zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Sanoku. W Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku funkcjonują dwa wydziały tj.
Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego oraz Wydział Kryminalny. Jednostce podlegają cztery
posterunki usytuowane w następujących miejscowościach: Besko – obsługujący gminy Zarszyn
i Besko, Bukowsko, Komańcza i Zagórz. W roku 2016 na terenie Powiatu Sanockiego
stwierdzono ogólną liczbę przestępstw w liczbie 1093 z czego wykryto 769, wykrywalność
ogólna wyniosła 70,20%. Stwierdzono 40 przestępstw narkotykowych, wykryto 38. W roku
2016 funkcjonariusze Komendy brali udział w zabezpieczeniach 21 imprezach masowych oraz
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nie

masowych

w

formie

zabezpieczenia

prewencyjnego,

4 wystąpienia społeczne i 1 „VIP”. Zrealizowano 9 patroli zabezpieczających przemieszczania
się kibiców piłkarskich oraz 6

zespołów monitorujących na terenie Województwa

Podkarpackiego przejeżdżając łącznie 677 km. Policjanci ujawnili 956 wykroczeń
zakończonych skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego, 6124 sprawców
ukarano mandatami karnymi, a 1682 sprawców zostało pouczonych. Dzięki

wsparciu

finansowemu ze strony samorządów lokalnych oraz stowarzyszeń zakupiono 2 psy służbowe,
sprzęt policyjny, paliwo, testery narkotykowe, sprzęt i oprogramowanie komputerowe,
urządzenia do badania trzeźwości oraz pokryto koszty służb ponadnormatywnych. Łączna
kwota przekazanych środków wynosiła 68.541,96 zł.

Dokonując oceny bezpieczeństwa

w ruchu drogowym w roku 2016 należy stwierdzić, że w minionym roku na podległym terenie
Powiatu Sanockiego zaistniało 32 wypadki drogowe, w wyniku których 1 osoba poniosła
śmierć, a 38 osób doznało obrażeń ciała. Powyższa informacja została przyjęta przez Członków
Zarządu jednogłośnie.

2

Pani Jadwiga Warchoł zwróciła uwagą, iż ruch samochodowy na Rondzie Beksińskiego
w Sanoku nie odbywa się w sposób „płynny”, ponieważ kierowcy nie sygnalizują zamiaru
wyjazdu z ronda, i powoduje to w konsekwencji utrudnienia w ruchu drogowym.
Następnie głos zabrał Pan Stanisław Kwolek Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sanoku informując o stanie Sanitarmo – Higienicznym Powiatu Sanockiego za
2016 rok. Przedstawił ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Poinformował, że w 2016 roku Powiat Sanocki zaopatrywany był w wodę przeznaczoną do
spożycia przez ludzi przez 16 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Wodociągi te
objęte były stałym monitoringiem jakości wody. W 2016 roku objętych nadzorem było 207
obiektów, w których przeprowadzono łącznie 155 kontroli. Stacja dokonała oceny obiektów
użyteczności publicznej. Nadzorem objęto 207 obiektów w których przeprowadzono 155
kontroli. W 2016 roku na terenie powiatu prowadziły działalność 653 obiekty zajmujące się
produkcją i obrotem środkami spożywczymi, materiałami przeznaczonymi do kontaktu
z żywnością oraz kosmetykami. Przeprowadzono ogółem 533 kontrole sanitarne i rekontrole
w tym 28 to kontrole interwencyjne. Odnotowano 1 przypadek śmiertelny spowodowany
zatruciem jadem kiełbasianym. Oddział Higieny Pracy w 2016 roku przeprowadził nadzór nad
warunkami higieny pracy w 186 zakładach pracy zatrudniających 15335 pracowników.
Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 26 zakładach. Skontrolowano placówki
nauczania i wychowania. Pan Stanisław Kwolek przedstawił analizę sytuacji epidemiologicznej
na terenie Powiatu Sanockiego w zakresie zarejestrowanych chorób zakaźnych na podstawie
liczby zachorowań i współczynników zapadalności. Powyższe sprawozdanie przyjęto
jednogłośnie.
Wolne wnioski i zapytania.
Pan Bogdan Struś jako mieszkaniec Osiedla Błonie w Sanoku zawnioskował
o zamontowanie monitoringu na budynku Centrum Handlowego przy ul. Kochanowskiego
w Sanoku w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla oraz pracowników sklepu.
Wniosek został przyjęty.
Pan Starosta podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.
Na tym zakończono I część posiedzenie.
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II część posiedzenia.
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Krzysztof Strzyż

•

Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

•

Józef Kuna - Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny Przewodniczący
Zarządu Powiatu Sanockiego, następnie przedstawił przygotowany porządek obrad
dzisiejszego posiedzenia.
1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) rozpatrzenie prośby reprezentanta SPGK w Sanoku o wyrażenie zgody na wejście
w teren działki 136/5 w Sanoku
b) prośba państwa (…) oraz (…) o przedłużenie dzierżawy na cele rolnicze nieruchomości
położonych w Nowosielcach
2. Zapoznanie się z przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sanoka operatem
szacunkowym określającym wartość nieruchomości – Gimnazjum nr 1 w Sanoku
3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) rozpatrzenie prośby Burmistrza Miasta Sanoka o wykonanie chodnika jednostronnego
przy ul. Chrobrego
b) rozpatrzenie prośby mieszkańców m. Pielnia o dokończenie budowy drogi powiatowej
Długie – Pielnia
c) rozpatrzenie prośby mieszkańców m. Prusiek o wykonanie chodnika
d) prośba Rady Dzielnicy Zatorze o remont chodnika na ul. Kochanowskiego oraz montaż
progów zwalniających
4. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) zapoznanie się z wnioskiem Starost Jasielskiego do Ministra Infrastruktury
i Budownictwa w sprawie wsparcia działań zmierzających do umieszczenia w krajowych
dokumentach strategicznych budowy linii kolejowej
5. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) informacja dotycząca funkcjonowania strzelnicy w ZS Nr 2 w Sanoku
b) zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania MDK w Sanoku
6. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2017 rok (1.487 zł - Dom Dziecka)
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2017 rok (50.000 zł - SPZOZ)
7. Wolne wnioski i zapytania
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Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo Jakuba Nowaka reprezentującego Biuro
Usług Inżynierskich Audytor s.c. działającej w imieniu Sanockiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku wyrażając zgodę na wejście w teren działki nr
136/5 położonej w Sanoku obręb Wójtowstwo celem wykonania przebudowy istniejącej sieci
ciepłowniczej

w ramach zadania pn. „Przebudowa kanałowej osiedlowej sieci cieplnej

wysokich parametrów na Osiedlu Wójtowstwo w Sanoku na sieć preizolowaną”. Zgodę na
powyższe wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu przychylili się do prośby państwa (…) oraz (…) wyrażając zgodę
na przedłużenie dzierżawy na cele rolne nieruchomości położonej w Nowosielcach na okres 3
lat. Oddaje się w dzierżawę państwu (…) nieruchomości Powiatu Sanockiego działkę nr 586/15
o

pow.

0,0892

ha

wraz

z częścią pomieszczenia gospodarczego znajdującego się w budynku gospodarczym
posadowionym na przedmiotowej działce i udział wynoszący 1/5 powierzchni działki nr 586/12
oraz 2/5 działki nr 586/17. Natomiast państwu (…) wydzierżawia się działkę nr 586/16 wraz z
częścią pomieszczenia gospodarczego znajdującego się w budynku gospodarczym
posadowionym na działce nr 586/15 i udział wynoszący 1/5 powierzchni działki nr 586/12 oraz
2/5 powierzchni działki nr 586/17. Miesięczny czynsz dzierżawy nie ulega zmianie. Powyższe
ustalenia przyjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 2. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Burmistrza Miasta Sanoka i dołączonym do
pisma operatem szacunkowym określającym wartość rynkową nieruchomości zabudowanej,
stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, oznaczonej działka nr 1193/2 położoną w Sanoku
obręb Śródmieście przy ul. Kochanowskiego 2.

Ad.3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Zarząd Powiatu omówił prośbę Burmistrza Miasta Sanoka o wykonanie chodnika
jednostronnego przy ul. Chrobrego w Sanoku jednakże z uwagi na brak środków finansowych
realizacja przedmiotowego zadania jest niemożliwa. Wykonanie w/w chodnika będzie brane
pod uwagą przy projektowaniu budżetu Powiatu na 2018 rok.
Prośba Mieszkańców miejscowości Pielnia o dokończenie budowy drogi powiatowej nr
2206R Długie – Pielnia z uwagi na bak środków finansowych nie została rozpatrzona
5

pozytywnie. Jednakże zostanie uwzględniona przy projektowaniu budżetu Powiatu Sanockiego
na 2018 rok.
Z uwagi na brak środków finansowych prośba mieszkańców m. Prusiek o wykonanie 800
mb. chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2229R Prusiek – Wysoczany w miejscowości
Prusiek nie może zostać zrealizowana. Będzie uwzględniona podczas projektowania budżetu
Powiatu Sanockiego na 2018 rok.
Omówiono pismo złożone przez Radę Dzielnicy Zatorze o wykonanie remontu chodnika
na ul. Kochanowskiego oraz montaż progów zwalniających na wysokości Zakładu Metalowego
Spółdzielni Inwalidów oraz Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej.
Obecnie Zarząd Powiatu nie może zabezpieczyć środków finansowych na realizację w/w zadań.
Realizacja wnioskowanego zadania będzie poruszona podczas projektowania budżetu Powiatu
na 2018 rok.
Ad. 4. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Zarząd Powiatu zapoznał

się z wnioskiem Starost Jasielskiego do Ministra

Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wsparcia działań zmierzających do umieszczenia
w krajowych dokumentach strategicznych budowy linii kolejowej Łódź Kaliska – Dębica –
Jasło.

Ad.5. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją przygotowaną przez dyrektora Zespołu Szkół
Nr 2 w Sanoku dotyczącą funkcjonowania strzelnicy pneumatycznej w Zespole Szkół Nr 2
w Sanoku. Równocześnie poproszono, aby Pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji,
Kulturyi rozwoju przygotowała na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu szczegółowych
informacji na temat spełniania przez jednostkę wszystkich wymogów niezbędnych do
prowadzenia strzelnicy.

Następnie zapoznano się z informacją dotyczącą funkcjonowania Młodzieżowego Domu
Kultury w Sanoku oraz z możliwością prowadzenia zajęć przez Muzeum Historyczne oraz
Bibliotekę Publiczna w Sanoku obecnie prowadzonych w MDK. Poproszono, o przygotowanie
przez Panią Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju szczegółowego
sprawozdania odnośnie pracy w I półroczu i obecnie prowadzonej przez MDK w Sanoku.
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Ad.6. Sprawy budżetowe.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości
1.487 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku.
Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. Zabezpiecza się kwotę w wysokości 50.000 zł
na wykonanie audytów energetycznych i projektu budowlanego dla budynku szpitala przy
ul. Konarskiego w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Zarządu poinformował o rezygnacji Pana Damiana Biskupa z funkcji
Członka Zarządu Powiatu Sanockiego. O powyższej rezygnacji należy poinformować
Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego.
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem skierowanym przez CIS w Sanoku o udzielenie
upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Sanockiego.
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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