Protokół Nr 74/16

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 27 kwietnia 2016 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Edyta Szałankiewicz

•

Marian Kunc

•

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

•

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

•

Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Przewodniczący
Zarządu przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
1. Wnioski Radnych:
a) wniosek Komisji Rewizyjnej o nawiązanie kontaktu z Ośrodkiem na Słowacji w celu
wyjaśnienia nieporozumień związanych ze skargą na dyrektora Domu Dziecka w Sanoku
b) wniosek Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej o przedstawienie sytuacji
w sprawie dalszych działań dotyczących Oddziału Położniczo – Ginekologicznego
w SPZOZ w Sanoku
2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku o podjęcie decyzji w sprawie pracownika
b) prośba MSS „Gryf” w Sanoku o objęcie patronatem oraz wsparcie finansowe zawodów
w podnoszeniu ciężarów
c) prośba dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie o objęcie honorowym patronatem IV
Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w kickboxingu
d) przyjęcie sprawozdania z wykonania doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach
i placówkach oświatowych Powiatu Sanockiego za rok 2015
3. 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) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej Sanok – Liszna nr 2222R w km od 3+460 do 5+ 285 w m. Liszna
4. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) prośba o zaakceptowanie projektu umowy w sprawie warunków i wysokości
dofinansowania kosztów działalności WTZ Sanockiego Towarzystwa Oświatowego
w Sanoku ze środków PFRON oraz ze środków Powiatu Sanockiego
b) prośba o zaakceptowanie projektu umowy w sprawie warunków i wysokości
dofinansowania kosztów działalności WTZ przy Spółdzielni Inwalidów „Spójnia”
w Sanoku ze środków PFRON Powiatu Sanockiego
5. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok (10.000 zł – promocja szkół)
b) podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok (490.233 zł – szkoły)
c) podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok (49.999 zł - ZS Nr 1 w Sanoku)
6. Sprawy dotyczące szpitala:
a) Informacja dyrektora SPZOZ w Sanoku o:
- zainstalowaniu zestawu do teletransmisji danych medycznych
- zakończeniu szkoleń przez lekarzy
- ilości wyjazdów karetek Pogotowia Ratunkowego
7. Wolne wnioski i zapytania.
Następnie Pan Starosta zaproponował, aby rozszerzyć porządek obrad o następujące sprawy:
- udzielenie pełnomocnictwa panu Wicestaroście do podpisania czterostronnej umowy
- opinia prawna dotycząca zobowiązania Zarządu do zweryfikowania decyzji dotyczącej planu
naboru
- podjęcie uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SOSW
w Sanoku
- podjęcie uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS Nr 1
im. Karola Adamieckiego w Sanoku
- prośba Sanockiego Klubu Tenisowego o pomoc w organizacji Turnieju Tenisowego
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok (120.000zł - przebudowa drogi w m. Raczkowa)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok (387.920 zł – dofinansowanie dodatku wychowawczego – PCPR)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Sanockiego za 2015 rok.
- informacja dyr. SPZOZ w Sanoku o wysokości nadwykonań w I kwartale.
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Ad. 1 Wnioski Radnych.
Przewodniczący Zarządu przedstawił wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
w którym wnosi o nawiązanie kontaktu z ośrodkiem na Słowacji i zorganizowanie wyjazdu
służbowego w celu wyjaśnienia nieporozumień związanych ze skargą na Dyrektora Domu
Dziecka w Sanoku. Członkowie Zarządu zaproponowali, aby wydelegować pracowników
Starostwa w osobach Pani Bożeny Pietruszki Pełnomocnika do spraw Zdrowia i Pomocy
Społecznej, Radcę Prawnego oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Sanockiego w celu wyjaśnienia sytuacji.
Następnie Członkowie Zarządu zapoznali się z odpowiedzią dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku na wniosek Komisji Zdrowia, Rodziny
i Polityki Socjalnej o przedstawienie sytuacji w sprawie dalszych działań dotyczących Oddziału
Położniczo – Ginekologicznego w Sanoku. Odpowiedź dyrektora SPZOZ w Sanoku należy
przekazać do Komisji Zdrowia Rodziny i Polityki Socjalnej.

Ad. 2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku w sprawie
podjęcia decyzji o sposobie rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem. Powyższą sprawę
pozostawiono w dyspozycji dyrektora szkoły jako pracodawcy. Decyzję taką przyjęto 4
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Miejskiego Stowarzyszenia Sportowego „Gryf”
wyrażając zgodę na objęcie przez Starostwo honorowym patronatem zawodów o Puchar
Starosty w podnoszeniu ciężarów. Ponadto wyrażono zgodę na zakup pucharów do kwoty
200zł. Jako przedstawiciela Starostwa wydelegowano Pana Piotra Mazura.
Następnie wyrażono zgodę na objęcie przez Starostwo honorowym patronatem IV
Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu, organizowanych przez Zakład Karny
w Łupkowie oraz na ewentualny zakup pucharów do kwoty 200 zł. Powyższe ustalenia przyjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z wykonania doskonalenia zawodowego nauczycieli
w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Sanockiego za rok 2015.
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Ad. 3.Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych pisemnie poinformował, że
złożono 16 ofert na wykonanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej
Powiatu Sanockiego i poprosił o wyznaczenie osób do komisji oceniającej poza cenowe
kryteria oceny ofert. Wobec powyższego Zarząd Powiatu do składu komisji wyznaczył Pana
Damiana Biskupa, Informatyków Starostwa pana Andrzeja Kozę i Pana Tomasza Twardy oraz
panią Marylę Kopiec Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.
Równocześnie Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

poinformował, że

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy
budynkami Starostwa Powiatowego w Sanoku, zlokalizowanymi pod adresem: Rynek 1
i Jagiellońska 22 oraz Rynek 1 i Kościuszki 36, w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” wpłynęło 5
ofert. Jednakże w związku z pojawiająca się możliwością naboru i uzyskania środków
zewnętrznych Zarząd Powiatu wstrzymał się z realizacją w/w działania do czasu wyjaśnienia
możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 95/2016 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej Sanok – Liszna nr 2222R w km od 3+460 do 5+ 285 w m.
Liszna”. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
przedstawił dwa projekty umów:
- w sprawie warunków i wysokości dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej Sanockiego Towarzystwa Oświatowego w Sanoku ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Powiatu Sanockiego,
- w sprawie warunków i wysokości dofinansowania kosztów działalności WTZ przy
Spółdzielni Inwalidów „Spójnia” w Sanoku ze środków PFRON Powiatu Sanockiego.
Członkowie Zarządu zaakceptowali przedstawione warunki w/w umów.
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Ad. 5. Sprawy budżetowe.
Podpunkt podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2016 rok (10.000 zł) przełożono na koniec posiedzenia Zarządu Powiatu.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 96/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2016 rok. W związku z wypłatą jednorazowego dodatku
uzupełniającego dla nauczycieli za 2015 r. w uchwale budżetowej Powiatu Sanockiego
zmniejsza się wydatki w dziale 758 - różne rozliczenia (rezerwa celowa na zadania oświatowe)
o kwotę 490.233 zł, a zwiększa się wydatki o tą samą kwotę w dziele 801 – oświata
i wychowanie. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Podjęto Uchwałę Nr 97/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2016 rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 49.999 zł na wydatki związane
z realizacją projektu - „Staż zagraniczny uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku drogą do
osiągnięcia sukcesu zawodowego na wymagającym rynku pracy”. Uchwałę podjęto 4 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 6. Sprawy dotyczące szpitala.
Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku o:
- zainstalowaniu zestawu do teletransmisji danych medycznych
- zakończeniu szkoleń przez lekarzy
- ilości wyjazdów karetek Pogotowia Ratunkowego
- wysokości nadwykonań w I kwartale 2016 roku
Sprawy dodatkowe.
Zarząd Powiatu oraz Starosta Sanocki upoważnili Pana Wacława Krawczyka
Wicestarostę Powiatu Sanockiego do podpisania czterostronnej umowy w imieniu Starostwa
Powiatowego w Sanoku z miastem Truskawiec i Stary Sambor na Ukrainie oraz z Gminą
Rymanów. Upoważnienia udzielono 3 głosami „za” głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Członkowie Zarządu zapoznali się z opinią Radcy Prawnego dotyczącą odpowiedzi na
pytanie czy Rada Powiatu jest uprawniona do zobowiązania Zarządu Powiatu, aby
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zweryfikował swoją decyzję dotyczącą planu naboru do klas pierwszych w I LO
w Sanoku i w II LO w Sanoku na rok szkolny 2016/2017 oraz wyrażenia zgody, aby plan
naboru w I LO w Sanoku obejmował 6 oddziałów, a plan naboru do II LO w Sanoku obejmował
5 oddziałów.
Po wyjaśnieniach pani Zofii Kijowskiej Naczelnika Wydziału Oświaty Promocji Kultury
i Rozwoju Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 98/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu
na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sanoku. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 99/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ustalono, że rozstrzygnięcie konkursu na stanowiska dyrektorów w/w jednostek odbędzie
się 8 czerwca 2016 roku.
Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Sanockiego Klubu Tenisowego o pomoc
w organizacji turnieju tenisowego dla dzieci, który obędzie się na kortach Sanockiego Klubu
Tenisowego w Sanoku. Na powyższy cel przeznaczono kwotę w wysokości 200 zł. Zgodę na
powyższe wyrażono jednogłośnie.
Przewodniczący Zarządu polecił, aby na kolejne posiedzenie Zarządu zaprosić panią Martę
Muszyńską dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku w celu omówienia
działalności CDN w Sanoku.
W dalszej części posiedzenia podjęto następujące uchwały:
- Uchwała Nr 100/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016
rok. W związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Dydnia 70.000 zł oraz Powiat
Brzozowski 50.000 zł wprowadza się łączną kwotę w wysokości 120.000 zł na przebudowę
drogi powiatowej nr 2046R Krzemienna – Raczkowa – Jurowce w km 12+229 do 12+829
w m. Raczkowa. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
- Uchwała Nr 101/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016
rok. W związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego przeznacza się kwotę w wysokości
391.910 zł na dofinansowanie dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty
o której mowa w art. 115 ust 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
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i systemu pieczy zastępczej oraz kosztów obsługi zadania - zgodnie z art. 46 pkt. 11 ustawy
z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w związku z art. 196a
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za” głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie finansowe Powiatu Sanockiego za 2015
rok. Po omówieniu sprawozdania Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 102/2016
w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2015. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu powrócili do spraw budżetowych podejmując Uchwałę Nr 103/2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok. Przeznaczono kwotę
w wysokości 10.000 zł na promocję szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Sanockiego. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że przez działkę nr 92/1w m. Dobra stanowiącą
własność osoby prywatnej urządzony jest szlak drożny od drogi powiatowej nr 2235R relacji
Sanok – Dobra do granicy z obrębem Ulucz i dalej przez wieś Ulucz do innych miejscowości
Powiatu Brzozowskiego. Właściciel nieruchomości grozi zamknięciem drogi. Pan Starosta
dodał, iż polecił, aby Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku rozpoznał problem
w terenie.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że wyraził zgodę na przyznanie nagrody
okolicznościowej dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.
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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