Protokół Nr 121/2013

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 25 września 2013roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Sebastian Niżnik

•

Grażyna Borek

•

Jan Chowaniec

•

Waldemar Och

•

Marian Kunc

•

Krystyna Chrząszcz

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Monika Starejki – Kierownik Biura ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg

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 odwołania p. J. Osiki ze stanowiska dyrektora MDK
w Sanoku
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania dyrektora MDK
2. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia dyrektora PZD w Sanoku
3. Sprawy z zakresu komunikacji:
a) sprawa dot. porozumienia z gm. Bukowsko odnośnie zarządzania publicznymi drogami
pow.
w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu w/w gminy.
b) prośba o zabezpieczenie kwoty w wysokości 23.985 zł na zapłatę za wykonanie
zrównoważonego planu transportowego dla powiatu sanockiego

4. Sprawy z zakresu geodezji:
a) prośba o desygnowanie członka zarządu do składu komisji przetargowej – nieruchomości
w Nowosielcach
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej nieruchomości Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny sprzedaży (działka nr
58/155 Olchowce)
5. Sprawy z zakresu promocji:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej
z miastem Svidnik
6. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok (1.500 zł)
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu
budżetowego – CIS w Sanoku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do
budżetu Powiatu Sanockiego
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
realizację zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn – Odrzechowa” oraz
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2217R Jurowce – Trepcza”
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia pani E. Kokoszki dyr. ZS Nr 5
w Sanoku (przeniesienia w planie wydatków)
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2013r. (1.000) zł
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2013r (3.629 zł ZS Nr 1)
7. Wolne wnioski i zapytania.

Ad.1 Sprawy z zakresu oświaty.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 246/2013 w sprawie odwołania Pana Jakuba
Osiki ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku. Uchwałę podjęto 4
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 247/2013 w sprawie powołania dyrektora
Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku. Powołano Pana Jakuba Osikę na dyrektora
Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 2. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 248/2013 w sprawie upoważnienia dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg

w Sanoku do składania w imieniu Powiatu Sanockiego

oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu dotyczących udzielania zamówień
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publicznych oraz do zawierania i realizacji umów w wyniku przeprowadzonych postępowań.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pan Starosta poinformował, że Gmina Sanok zwróciła się z pismem, aby pozostałą
kwotę tj. 110.000 zł z wcześniej przekazanej w wysokości 160.000 zł na remont drogi
Krzemienna - Raczkowa - Jurowce, przeznaczyć na remont pozostałych odcinków w ciągu
tej drogi (Falejówka – Raczkowa).

Ad. 3. Sprawy z zakresu komunikacji.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją mówiącą iż Gmina Bukowsko nie jest
zainteresowana przyjęciem do prowadzenia zadania jakim jest zarządzanie publicznymi
drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane
w ciągu dróg powiatowych na terenie w/w gminy.
Omówiono temat dotyczący zabezpieczenia w budżecie Powiatu Sanockiego na 2014 rok
kwoty w wysokości 23.985 zł z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie zrównoważonego
planu transportowego dla Powiatu sanockiego.

Pani Skarbnik zaproponowała, aby ująć

wnioskowana kwotę w projekcie budżetu na 2014 rok.

Ad. 4. Sprawy z zakresu geodezji.
Desygnowano panią Grażynę Borek jako członka zarządu do składu komisji
przetargowej na zbycie nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonych w Nowosielcach
oznaczonych jako „obiekt nr 1 i obiekt nr 2”.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 249/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej nieruchomość Powiatu Sanockiego położoną w Sanoku obr.
Olchowce działkę Nr 58/155 o pow. 0,0783 ha i ustalenia ceny sprzedaży. Uchwałę podjęto 4
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Dodatkowo pani Bogusława Hniłka przedstawiła prośbę Pana Tadeusza Haducha
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na jego rzecz działki nr 488/2 o pow. 0, 0359
ha, położonej w Pisarowcach gm. Sanok. Poinformowała, że działka Nr 488/2 zabudowana
jest opuszczonym i w złym stanie technicznym budynkiem, który w przeszłości pełnił rolę
składziku drobnego sprzętu drogowego. Jej środkiem biegnie szlak drożny od drogi krajowej
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Sanok – Wadowice do działki

498/6 i nr 490/1 stanowiących własność pana T. Haducha.

Dojazd do nieruchomości stanowiących własność p. Haducha wykonywany jest przez działkę
nr 488/2 stanowiącą własność Powiatu sanockiego. Wobec powyższego zarząd wyraził zgodę
na sprzedaż wnioskowanej działki.

Członkowie zarządu wyrazili zgodę na wystąpienie przez Dyrektora Bursy Szkolnej
w Sanoku do Burmistrza Miasta Sanoka z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzewa (lipy) z nieruchomości przy ul. Szopena 5 w Sanoku.

Dodatkowo przewodniczący zarządu poinformował, że Prezes Stowarzyszenia „Przyjaciół
Heleny Kosina” nadal zwraca się do Powiatu Sanockiego o przekazanie w formie darowizny
działek nr 58/98 oraz 58/154. Starosta wyjaśnił, że według obowiązujących przepisów prawa
Powiat nie może przekazać wnioskowanych przez Stowarzyszenie
darowizny.

Zarząd zaproponował, aby

działek w formie

Stowarzyszenie zakupiło działkę nr 58/154

zabudowaną budynkiem, natomiast działkę nr 58/98 przeznaczyć do sprzedaży w drodze
przetargu.

Powyższe

ustalenia

przyjęto
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głosami

„za”,

głosów

przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.

Ad. 5. Sprawy z zakresu promocji.
Pozytywnie zaopiniowano

projekt uchwały Rady Powiatu

w sprawie podjęcia

współpracy partnerskiej z miastem Svidnik. Pozytywną opinię wyraziło 4 członków zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 6. Sprawy budżetowe.
Członkowie zarządu wyrazili pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu
w Sanoku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013 rok.
Przekazuję się kwotę w wysokości 1.500 zł (darowizna od firmy GEF i ATW SA)
z przeznaczeniem na organizację VIII Pleneru Plastycznego organizowanego przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzu. Pozytywną opinię wyrażono 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zwolnienia
samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Sanoku
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z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Powiatu Sanockiego. Za
pozytywną opinią do w/w projektu głosowało 4 członków zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 2059R Zarszyn – Odrzechowa” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2217R Jurowce –
Trepcza”. Członkowie zarządu przedyskutowali temat w/w projektu uchwały, konsultując
możliwość złożenia dwóch wniosków. W wyniku dyskusji projekt powyższej uchwały
uzyskał pozytywną opinię 3 głosami „za”, 1 głos był wstrzymujący, głosów przeciwnych nie
było. Postanowiono, aby powyższy projekt uchwały przekazać na sesję nadzwyczajną.

Następnie zarząd podjął Uchwałę Nr 250/2013 w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety
Kokoszki dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku do dokonania przeniesień w planie
wydatków bieżących Powiatu Sanockiego na 2013 rok w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Podjęto Uchwałę Nr 251/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2013 rok. Dokonuje się przesunięć w rozdziale 92105 – pozostałe zadania
w zakresie kultury o kwotę 1.000 zł. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Następnie podjęto Uchwałę Nr 252/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2013 rok. W uchwale dokonuje się zmian w planie finansowym
Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku o kwotę 3.629 zł w związku z realizacją projektu „Praktyka
zawodowa w Plymouth szansą lepszego startu zawodowego dla ekonomistów i logistyka”.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący zarządu poinformował, że po otwarciu ofert na realizację zadania
pn.: „Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sanoku”
najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę Ringpol przekroczyła kwotę zabezpieczoną
w budżecie o 15.074, 68 zł. W związku z koniecznością wykonania robót istnieje konieczność
zwiększenia wskazanej kwoty.
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Biorąc powyższe pod uwagę członkowie zarządu podjęli Uchwałę Nr 253/2013 w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013 rok. Zabezpieczając wnioskowaną
kwotę 15.075 zł, natomiast całkowity koszt budowy placu zabaw wynosi 142.775 zł. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pan Starosta poprosił Naczelnika Wydziału Inwestycji i Dróg o wyjaśnienie pisma
skierowanego przez pana Janusza Fudałę dotyczącego budowy nowego mostu na rzece
Wisłok w m. Pastwiska.
Naczelnik odpowiedział, że istnieje możliwość pozyskania środków z rezerwy subwencji
ogólnej Ministra Transportu, nabór trwa do lutego 2014 roku. Koszt budowy mostu wynosi
ok. 6.000.000 zł dofinansowanie wynosi 50%. Pan Starosta dodał, że w takim przypadku
Powiat powinien mieć 3.000.000 zł, których nie posiada. Dodał, że oczywiście zadanie to
należy do zadań priorytetowych. Niestety mimo usilnych starań nie ma dofinansowania ze
strony Powiatu krośnieńskiego, ani ze strony Gminy

Rymanów. Każdy z samorządów

odpowiedział, że nie jest w stanie wyasygnować środków na udział

w tym zadaniu.

W związku z tym zobowiązano Naczelnika wydziału do udzielenia odpowiedzi
zainteresowanym osobom w przedmiotowej sprawie.

Członkowie zarządu pozytywnie rozpatrzyli wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 5
w Sanoku o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji na
stanowisku teoretycznych przedmiotów zawodowych – specjalista z zakresu kosmetologii
ogólnej w technikum w zawodzie technik usług fryzjerskich. Wynagrodzenie ustalono na
poziomie nie wyższym niż wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego.

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2013 rok. W uchwale zabezpieczono kwotę w wysokości 7.000 zł
z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego. Pozytywną opinię wyrażono 4 głosami
„za”, głosów przeciwnych wstrzymujących się nie było.

Podjęto Uchwałę Nr 254/2013

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu

Sanockiego na 2013 rok. W związku z decyzją Wojewody przeznaczono kwotę w wysokości
121.664 zł na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby za pierwsze
półrocze 2013 roku dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Przewodniczący zarządu poinformował, że wbrew wcześniejszym ustaleniom zostało
wydane przez Wicestarostę zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego ulicą
Jagiellońską. Powiat podpisał porozumienie z „Galerią Sanok” na przejazdy „ciężkimi”
samochodami przez ulice Daszyńskiego, Konarskiego, Słowackiego i 800- lecia. Inwestorzy
Galerii Sanok złożyli wniosek o przejazd przez ul. Jagiellońską. Ustalono wówczas
z inwestorami, że ul. Jagiellońska zostaje wyłączona z inwestycji ponieważ nie będzie
budowany tunel, a Powiat wykonuje remont tej ulicy. Wicestarosta wbrew opinii PZD
w Sanoku i Wydziału Inwestycji i Dróg wyraził zgodę na przejazd „ciężkimi” samochodami
przez ul. Jagiellońską mimo, iż istnieją inne rozwiązania umożliwiające dojazd do placu
budowy. Wyrażenie zgody może negatywnie wpłynąć na wykonanie przedmiotowego
zadania, które realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – „schetynówka”.
Dodatkowo podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 255/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2013 rok. W uchwale dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego
w Sanoku w kwocie 4.824 zł. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 256/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2013 rok. W uchwale dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sanoku w kwocie 2.180 zł. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Do wiadomości przekazano zawiadomienie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego odnośnie działki nr 31/58
w Nowym Łupkowie.
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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