Protokół Nr 196/18
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 24 września 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
• Roman Konieczny - Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego
• Wacław Krawczyk - Wicestarosta Powiatu Sanockiego
• Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
• Alicja Wosik - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
• Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu
• Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu Sanockiego
• Janusz Cecuła – Przewodniczący Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
• Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
• Zofia Kijowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju
• Piotr Mazur – Pracownik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny. Przewodniczący
Zarządu Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia.

1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) prośba pana (…) o wyrażenie zgody na wycięcie suchego konara z jesionu
2. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie skierowania wychowanka rodziny zastępczej
zawodowej do zawarcia umowy najmu mieszkania chronionego znajdującego się
w Sanoku przy ul. Lipińskiego
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie skierowania wychowanka rodziny zastępczej
zawodowej do zawarcia umowy najmu mieszkania chronionego znajdującego się
w Sanoku przy ul. Lipińskiego
c) prośba o zabezpieczenie środków finansowych na rehabilitację społeczną

d) rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia „Świetlik” w Sanoku o wyrażenie zgody na zakup
dodatkowego wyposażenia dla WTZ przy ul. Zielonej 1 w Sanoku
e) prośba dyrektora PCPR w Sanoku o wyrażenie zgody na likwidację składników
majątkowych
3. Omówienie tematu dotyczącego funkcjonowania SPZOZ w Sanoku – podjęcie
uchwały.
4. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia Regulaminu
określającego

wysokość

wynagrodzenia

i

zasadniczego,

szczegółowe

warunki

szczegółowe

przyznawania

warunki

obliczania

dodatków
i

do

wypłacania

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program
Współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia treści umowy
w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Historycznego w Sanoku
a) prośba dyrektora SOSW w Sanoku o udzielenie zgody na zmianę stanowiska pracy
pracownika
d) prośba o zabezpieczenie w uchwale budżetowej środków finansowych na realizację
programu Współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami
e) rozpatrzenie prośby Sołectwa Pakoszówka o wsparcie finansowe organizacji „VI Biesiady
Pakoszowskiej”
f) rozpatrzenie prośby prezesa Związku Żołnierzy WP w Sanoku o wsparcie finansowe
w formie zakupu pucharów
g) prośba naczelnika o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy działami
5. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia dróg
wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
6. Sprawy organizacyjne:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji
konkursowej
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7. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia do realizacji
w latach 2018-2021 projektu pt.: „Dostosowanie oferty Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku do
potrzeb lokalnego rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
społecznego

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji
w regionie, Działanie 9.4:Poprawa Jakości edukacji i kompetencji w regionie, Działanie
9.4:Poprawa jakości kształcenia zawodowego
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2018 rok (5.000 zł)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok (554.361 zł)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok (78.658 zł)
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok (32.000 zł)
f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok (500 zł)
g) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok (500.000 zł)
8. Wolne wnioski i zapytania.

Pani Skarbnik zaproponowała, aby do porządku posiedzenia wprowadzić następujące punkty:
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (1.073 zł)
Podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok (7.000 zł)
Pan Andrzej Chrobak zawnioskował o wprowadzenie do porządku posiedzenia tematu
dotyczącego przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi punktami został przyjęty jednogłośnie.
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Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie suchego konara z jesionu rosnącego na
działce nr 280/1 położonej w Sanoku przy ul. Kościuszki. Zgodę wyraziło 4 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.

Podczas omawiania spraw z zakresu pomocy społecznej obecny był Pan Grzegorz
Kozak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku.

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 221/2018 w sprawie skierowania wychowanka
rodziny zastępczej zawodowej do zawarcia umowy najmu mieszkania chronionego
znajdującego się w Sanoku przy ul. Lipińskiego. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie podjęto Uchwałę Nr 222/2018 w sprawie skierowania wychowanka rodziny
zastępczej zawodowej do zawarcia umowy najmu mieszkania chronionego znajdującego się
w Sanoku przy ul. Lipińskiego. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących.

Dyrektor PCPR w Sanoku

mając na uwadze

dużą liczbę złożonych wniosków

o udzielenie dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
oraz do sprzętu rehabilitacyjnego zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych
w wysokości 60.000 zł. Członkowie Zarządu po rozmowie z panią Skarbnik wyrazili zgodę na
zabezpieczenie wnioskowanej przez dyrektora kwoty. Zgodę na powyższe wyraziło 4
Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pan Grzegorz Kozak przedstawił prośbę Stowarzyszenia „Świetlik” w Sanoku
o wyrażenie zgody na zakup dodatkowego wyposażenia dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy
ul. Zielonej 1 w Sanoku. Ponadto poinformował, iż według przepisów Stowarzyszenie za zgodą
Powiatu, nie więcej niż 3% środków funduszu przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów
działalności warsztatu może wykorzystać na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia
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warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie”. Zarząd Powiatu 4 głosami „za”, wyraził zgodę na
dokonanie zakupów przez WTZ przy ul. Zielonej w Sanoku.

Członkowie Zarządu 4 głosami „za” wyrazili zgodę na likwidację składników
majątkowych wykazanych w protokole Nr 1/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku i protokole Nr
2 z dnia 27 sierpnia 2018 roku z przeprowadzonej oceny przydatności składników majątku
ruchomego do dalszego użytkowania.

Ad. 3 Omówienie tematu dotyczącego funkcjonowania SPZOZ w Sanoku.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 223/2018 w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia miesięcznego dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.

Ad.4. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pan Piotr Mazur pracownik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju przedstawił
szczegóły dotyczące umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury –
Muzeum Historycznego w Sanoku.
Następnie Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 224/2018 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji

projektu

„Program

Współpracy

Powiatu

Sanockiego

z

organizacjami

pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok”.

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia treści
umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Historycznego
w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Pani Zofia Kijowska Naczelnik Wydziału przedstawiła prośbę dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sanoku o udzielenie zgody na zmianę stanowiska pracy
pracownika. Zarząd Powiatu polecił, aby na kolejne posiedzenie Zarządu poprosić dyrektora
SOSW w Sanoku w celu uzasadnienia wniosku.

Następnie pani Naczelnik w związku z koniecznością zabezpieczenia w uchwale
budżetowej na 2019 rok środków finansowych na realizację programu Współpracy Powiatu
Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, zaproponowała zabezpieczenie
środków finansowych na poszczególne zadania:
I. Ochrona i promocja zdrowia: w 2018 roku była to kwota 3.000 zł, propozycja na 2019
rok 5.000 zł
II. Kultura fizyczna i sport: w 2018 roku była to kwota 12.000 zł, propozycja na 2019 rok
5.000 zł
III. Kultura i sztuka: w 2018 roku była to kwota 22.000 zł, propozycja na 2019 rok 30.000
zł
IV. Turystyka i promocja: w 2018 roku była to kwota 5.000 zł, propozycja na 2019 rok 5.000
zł
V. Ratownictwo i ochrona ludności: w 2018 roku była to kwota 3.000 zł, propozycja na
2019 rok 3.000 zł
VI. Edukacja: w 2018 roku była to kwota 2.000 zł, propozycja na 2019 rok 3.000 zł
Zarząd Powiatu w porozumieniu z panią Skarbnik ustalił, że w uchwale budżetowej na 2019
rok zostaną zabezpieczone środki na w/w zadania na poziomie roku 2018 w przypadku
możliwości zwiększenia środków zostaną one zwiększone podczas projektowania budżetu
Powiatu Sanockiego na 2019r. do kwoty zaproponowanej przez Naczelnika Wydziału Oświaty,
Promocji, Kultury i Rozwoju.
Członkowie Zarządu przychylili się do prośby Sołectwa Pakoszówka udzielając wsparcia
finansowego w wysokości 300 zł na dofinansowanie wydarzenia o charakterze regionalnym
pod nazwą „VI Biesiada Pakoszowska”. Zgodę na powyższe wyraziło 4 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Następnie omówiono prośbę skierowaną przez Prezesa Zarządu Rejonowego Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego w Sanoku o wsparcie finansowe w formie zakupu sześciu
pucharów na organizowane zawody strzeleckie o Puchar Prezesa ZR ZŻ WP w Brzozowie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu trzech pucharów z zastrzeżeniem,
(z takim opisem), że będą to Puchary Starosty Sanockiego w kwocie do 300 zł. Zgodę na
powyższe wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pani Naczelnik Zofii Kijowska w związku z oszczędnościami w wydatkowaniu środków
finansowych związanych z realizacją Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi
na 2018 rok zawnioskowała o dokonanie następujących przesunięć: o kwotę 1.250 zł w dziale
926 – kultura fizyczna oraz o kwotę 7.000 zł w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.
Zarząd Powiatu polecił, aby Pani Naczelnik rozeznała możliwość pozyskania
„zewnętrznych” (w ramach projektu) środków, które mogłyby zostać przeznaczone na
promocję Powiatu.
Pan Starosta podjął dyskusję w temacie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.
Zdaniem pani Skarbnik do tematu należy powrócić w październiku.
Następnie podjęto decyzję, aby Wydział Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju poczynił
działania mające na celu przygotowanie informacji do mediów podsumowującej prace Zarządu
w całej kadencji.

Ad. 5. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 225/2018 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie
zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych. Pozytywnie zaopiniowano
propozycję zaliczenia wybranych dróg wewnętrznych położonych na terenie Gminy Sanok do
kategorii dróg gminnych. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Ad.6. Sprawy organizacyjne.

Podjęto Uchwałę Nr 226/2018 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków
komisji konkursowej. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w ustawie
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartym
konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Sanockiego w 2019 roku.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 7. Sprawy budżetowe.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2018-2021
projektu pt.: „Dostosowanie oferty Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku do potrzeb lokalnego rynku
pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4:Poprawa Jakości edukacji
i kompetencji w regionie, Działanie 9.4:Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Pozytywną
opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. Proponuje się zwiększenie dochodów
i wydatków dotyczących otrzymania darowizny od w wysokości 5.000 zł dla Domu Pomocy
Społecznej w Zagórzu. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 227/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok. W uchwale dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na zadania oświatowe w kwocie
554.361 zł na wypłaty wynagrodzeń w

szkołach i placówkach oświatowych Powiatu

Sanockiego. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
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- Uchwała Nr 228/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok. Zmniejsza się i zwiększa wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 78.658 zł z przeznaczeniem
na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przez Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

- Uchwała Nr 229/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok. W uchwale przeznacza się kwotę w wysokości 32.000 zł na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sanoku, 13.000 zł na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane w Starostwie Powiatowym w Sanoku, oraz kwotę w wysokości 96.304 zł na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją programu finansowanego
z udziałem środków Unii Europejskiej – „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia
zawodowego w Powiecie Sanockim. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

- Uchwała Nr 230/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok. W uchwale dokonuje się przesunięcia o kwotę 500 zł w dziale 600 – Transport i łączność
przeznaczając na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa - Kalnica
polegająca na odtworzeniu zniszczonego przepustu w km. 10+781 w m. Średnie Wielkie”.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

- Uchwała Nr 231/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok. Dokonuje się zmian w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 500.000 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w Powiatowym
Zarządzie Dróg w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 232/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok. Dokonuje się przesunięć w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
o kwotę 7.000 zł oraz w dziale 926 – kultura fizyczna o kwotę 1.250 zł. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu ponownie powrócił do tematu dodatków motywacyjnych dla nauczycieli.
Pan Starosta poinformował, aby podejmować jakiekolwiek decyzje w tym temacie Zarząd musi
mieć pełne dane. Na dzień dzisiejszy Powiat Sanocki nie sfinansował szkół. Pani Skarbnik
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poinformowała, że po zrealizowaniu w 100% rezerwy oświatowej na dzień dzisiejszy brakuje
700.000 zł na oświatę. Pan Starosta zaproponował, aby przesunąć ten temat do momentu , gdy
będą przygotowane szczegółowe dane w tej sprawie (po dniu 10 października br.) Zgodę na
przesunięcie tematu wyraziło 3 Członków Zarządu.

Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania.
Wniosków i zapytań nie było.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny……………………………...
2. Wacław Krawczyk ………….............................
3. Andrzej Chrobak ………………………………
4. Krzysztof Strzyż ……………………………….
5. Alicja Wosik ………………………………….
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