Protokół Nr 151/14

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 14 maja 2014 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Sebastian Niżnik

•

Wacław Krawczyk

•

Waldemar Och

•

Marian Kunc

•

Krystyna Chrząszcz

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Sebastian Niżnik. Na wstępie Pan Starosta
przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który przedstawia się
następująco:
1. Sprawy z zakresu oświaty:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora PPP
w Sanoku
2. Sprawy z zakresu geodezji:
a) prośba państwa ………… o zakup części działki nr 245/41 poł. w Sanoku
b) prośba dyrektora RIG oraz ZS Nr 3 w Sanoku o wyrażenie zgody na usuniecie drzew
rosnących na nieruchomości Powiatu Sanockiego
c) desygnowanie członka zarządu do składu komisji przetargowej na wydzierżawienie
nieruchomości w Nowosielcach
3. Sprawy z zakresu promocji:
a) sprawa dotycząca dofinansowania wyjazdu drużyn szkolnych na mistrzostwa w unihokeju
4. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) przyjęcie sprawozdania z działalności PCPR w Sanoku za 2013 rok
b) zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej na 2013 rok dla Powiatu sanockiego
c) przyjęcie sprawozdania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
5. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia kategorii
drogi powiatowej Nr 2286 Majdan – Roztoki Górne – granica Państwa od km 0+000 do
7+650 km
6. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
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Powiatu Sanockiego na 2014 rok (760 zł)
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi na uchwałę Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr X/196/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.
stwierdzającej nieważność uchwały Rady Powiatu w Sanoku Nr L/530/2014 z dnia 28
marca 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata
2014-2028
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za
rok 2013
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie likwidacji mienia ruchomego w Starostwie
Powiatowym w Sanoku
7. Wolne wnioski i zapytania.

Ad. 1. Sprawy z zakresu oświaty.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 92/2014 w sprawie przedłużenia powierzenia
stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sanoku Panu Maciejowi
Drwiędze na okres kolejnych 5 lat. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad. 2 Sprawy z zakresu geodezji.
Członkowie zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę państwa …….. wyrażając zgodę na
odsprzedanie części (2m2) działki nr 245/41 położonej w Sanoku obręb Wójtowstwo,
wchodzącej w skład pasa drogowego – ul. Jana Pawła II w Sanoku.
Pozytywnie rozpatrzono wniosek dyrektora Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku
wyrażając zgodę na wystąpienie do Burmistrza Miasta Sanoku o wydanie zezwolenia na
usuniecie dwóch drzew: lipy i wierzby, rosnących na terenie działki nr 58/94 położonej
w Sanoku obręb Olchowce.
Również pozytywnie został rozpatrzony wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 3
w Sanoku. Zarząd wyraził zgodę, aby dyrektor ZS Nr 3 wystąpił z wnioskiem do Burmistrza
Miasta Sanoka o wydanie zezwolenia na usuniecie 5 suchych świerków rosnących na działce
nr 1997/16 obręb Posada w Sanoku.
Do składu komisji przetargowej na wydzierżawienie nieruchomości Powiatu
Sanockiego, położonych w Nowosielcach gm. Zarszyn desygnowano Wicestarostę Pana
Wacława Krawczyka.
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Ad. 3. Sprawy z zakresu promocji.
Wyrażono zgodę na dofinansowanie wyjazdu drużyny Zespołu Szkół Nr 3 – na
Mistrzostwa Polski w unihokeju

do Elbląga oraz na dofinansowanie wyjazdu drużynie

reprezentującej II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku w łącznej kwocie do 4.000 dla obu
szkół.

Ad. 4. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzie w Sanoku przedłożył:
- sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku za 2013 rok,
- ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Powiatu sanockiego,
- sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, na terenie Powiatu
sanockiego w roku 2013.
Powyższe sprawozdania i ocenę omówiono i przyjęto 3 głosami „za” , głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad. 5. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Podjęto Uchwałę Nr 93/2014 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia
kategorii drogi powiatowej Nr 2286 Majdan – Roztoki Górne – granica Państwa od km 0+000
do 7+650 km. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

Ad. 6. Sprawy budżetowe.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2014 rok. Przeznaczono kwotę w wysokości
760 zł (darowizna od osób prywatnych) na bieżące potrzeby Domu Dziecka w Sanoku.
Pozytywną opinię wyraziło 3 członków zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi na uchwałę
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr X/196/2014 z dnia 23 kwietnia
2014 r. stwierdzającej nieważność uchwały Rady Powiatu w Sanoku Nr L/530/2014 z dnia 28
marca 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 20142028. Pozytywną opinię wyrażono 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
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Członkowie zarządu podjęli Uchwałę Nr 94/2014 w sprawie sprawozdania finansowego
Powiatu Sanockiego za rok 2013. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 95/2014 w sprawie likwidacji mienia ruchomego
w Starostwie Powiatowym w Sanoku. Szczegółowy wykaz likwidowanego mienia określa
załącznik do niniejszej uchwały. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania.

Członkowie zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie uchylenia uchwały Nr LII/558/2014 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 5 maja 2014
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2014 -2028.
Pozytywną opinię wyraziło 3 członków zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2014 rok. W związku ze
współpracą przy realizacji projektu „Tworzenie architektury własnego środowiska pracy –
innowacyjny model aktywizacji społeczno – zawodowej osób do 25 roku życia” zwiększa się
dochody i wydatki Powiatu w kwocie 9.200 zł. Pozytywną opinię wyrażono 3 głosami, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Dodatkowo podjęto następujące uchwały:
- Uchwała Nr 96/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2014
rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku przeznaczając
kwotę w wysokości 3.200 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Uchwałę podjęto 3
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 97/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wybór ekspertów sieci w ramach
projektu pt.: Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Sanockim" współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwała Nr 98/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Koordynacja, zarzadzanie i obsługa
projektu systemowego pn.: „Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze
środków EFS w ramach POKL priorytet IX, działanie 9.2 w Powiecie Sanockim w Zespole
Szkół Nr 1 i 3 w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pani Skarbnik poinformowała, że nie ma środków finansowych na wypłatę
odszkodowań za nieruchomości, zajęte przez Powiat w związku z remontem mostów
w Tyrawie Wołoskiej - kwota ok 48.000 zł oraz w Tarnawie.
28 maja 2014r odbędzie się przetarg na sprzedaż budynku po „policji.”
Dodatkowo pani Krystyna Chrząszcz poinformowała, że

rozpoczęto procedurę

sprzedaży działek w Sanoku obręb Olchowce (na terenie dawnej jednostki wojskowej), działki
zostały wycenione następująco: działka Nr 58/34 o pow. 1.5136 ha wyceniona na kwotę 24.530
zł, a działka Nr 58/153 o powierzchni 1.8471 ha wyceniona na kwotę 705.427 zł. W związku
z powyższym członkowie zarządu poprosili o przygotowanie merytorycznego uzasadnienia
odnośnie dużej różnicy cen w wycenie w/w działek.
Pani Skarbnik powróciła jeszcze do tematu odszkodowań za działki. Postanowiono, aby
w pierwszej kolejności odszkodowania wypłacić osobom fizycznym. Wskazanym byłoby, aby
wypłatę odszkodowań rozpocząć od m. Tarnawa.
Pan Wicestarosta poruszył temat demontażu muru oporowego przy Zespole Szkół Nr 5
w Sanoku, pani Skarbnik powiedziała, że nie ma pieniędzy na zapłatę za demontaż. Zarząd
zaproponowała, aby Wydział Inwestycji i Dróg przygotował umowę z firmą KPB Krosno
ustalając termin zapłaty za demontaż muru.
Pan Waldemar Och zapytał o sprawę wynikającą z różnic kursowych w Zespole Szkół
Nr 2 w Sanoku w związku z realizacją projektu „Praktyka zawodowa w Portugali, Hiszpanii
i we Włoszech szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów ZS Nr 2 w Sanoku”. Pani
Skarbnik odpowiedziała, że chodzi o zabezpieczenie środków na realizację projektu ponieważ
dyrektor w pierwszej kolejności musi założyć i wydatkować środki, a następnie otrzyma zwrot
pieniędzy.
Obecny na posiedzeniu zarządu Pan Adam Siembab Dyrektor Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku poinformował, że niesprawny jest aparat
tomografu komputerowego – uszkodzona została lampa RTG. Szpital dokonał wymiany lampy,
mimo to okazało się że zużyte są jeszcze cztery elementy, które należy wymienić, koszt
naprawy wynosi 250.000 zł. Jednakże pomimo wymiany części nie ma gwarancji, że tomograf
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będzie działał. Dodał, że szpital złożył dwa wnioski (projekty unijne) na dofinansowanie do
zakupu tomografu komputerowego.
Dyrektor przekazał również dobre informacje, a mianowicie: szpital otrzymał inkubator dla
noworodków z nieinwazyjnym respiratorem od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
wsparcie finansowe na utworzenie przyszpitalnej poradni „K” od Fundacji z Belgii oraz aparat
USG na potrzeby oddziału intensywnej terapii od PGNIG w Sanoku.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak - Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Sebastian Niżnik……………………………
2. Wacław Krawczyk ………….........................
3. Grażyna Borek………………………………
4. Jan Chowaniec………………………………
5. Waldemar Och ………………………………
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