Protokół Nr 93/16
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 13 września 2016 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Edyta Szałankiewicz

•

Andrzej Chrobak – Radny Powiatu Sanockiego

•

Janusz Cecuła – Radny Powiatu Sanockiego

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Wacław Krawczyk Wicestarosta Powiatu Sanockiego,
następnie przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.

1. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu na realizację w roku 2017 zadania
„Przebudowa drogi powiatowej ul. Traugutta w Sanoku”
b) prośba o wprowadzenie 9.000 zł na dokumentacje dla zadania „Przebudowa drogi
powiatowej Załuż – Lesko w m. Załuż”
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej Humniska - Strachocina Nr 2053 R w km od 7+990”
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2228R Poraż – Zagórz w km. od 3+020 do 3+401”
2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba Fundacji SMOD Awanti o partycypację w kosztach wyjazdu orkiestry do
Truskawca
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP
w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Czas na aktywność zawodową ”złożonego w
ramach konkursu nr RPPK.07.01.00 – IP.01 -18 -003/15 w ramach RPO WP na lata 2014 –
2020, Os priorytetowa VII „Regionalny Rynek Pracy”, Działanie 7.1 „Poprawa sytuacji osób
bezrobotnych na rynku pracy” – projekty konkursowe.
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4. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu sanockiego na 2016
rok (9.000 zł – Starostwo)
5. Wolne wnioski i zapytania.

Ponadto Pan Wicestarosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia zarządu wprowadzić
następujące sprawy:
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia do realizacji
projektu współfinansowanego w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00 – IP.01-18-004/15
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna działanie 8.1 Aktywna integracja
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pn. „CIS Nowe Perspektywy”
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235R ul.
Traugutta w Sanoku w km od 0+160 do 0+982 na dz. ewid. Nr 79/4, 79/5, 79/6, 291/4, 596/5
- prośba Stowarzyszenia Sanocki Unihokej o wyrażenie zgody na użycie herbu i logotypu
Powiatu Sanockiego
- prośba dyrektora Domu Dziecka w Sanoku o wsparcie finansowe XIII Mistrzostw Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych Województwa Podkarpackiego w pływaniu
- podjęcie decyzji w sprawie dofinansowania pokazu filmu pt.: „Ostatnia rodzina”
- informacja rodziców dzieci uczęszczających do SOSW w Sanoku w sprawie lokalizacji
placówki
- omówienie sprawy dotyczącej zmniejszenia planu finansowego w MDK w Sanoku
Zgodę na wprowadzenie powyższych spraw do porządku obrad Zarządu Powiatu wyrażono
jednogłośnie.
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Ad.1. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem dotyczącym zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie Powiatu Sanockiego na realizację w roku 2017 zadania „Przebudowa
drogi powiatowej nr 2235R ul. Traugutta w Sanoku w km od 0+160 do 0+ 982 na dz. ewid nr
79/4, 79/5, 79,6, 291/4, 596/5” planowanego do zgłoszenia w ramach „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019”. W związku z powyższym
pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2235R ul. Traugutta
w Sanoku w km od 0+160 do 0+ 982 na dz. ewid. nr 79/4, 79/5, 79,6, 291/4, 596/5”. Pozytywną
opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował, aby w/w projekt uchwały przekazać wnioskiem
pilności na najbliższą Sesję Rady Powiatu Sanockiego.
Prośba o wprowadzenie 9.000 zł na wykonanie dokumentacji na realizację zadania
„Przebudowa drogi powiatowej Załuż – Lesko w m. Załuż” została przełożona na jedno
z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.
W dalszej kolejności Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 190/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
Humniska - Strachocina Nr 2053 R w km od 7+990”. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 191/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2228R Poraż – Zagórz w km. od 3+020 do 3+401”. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie 1.500 zł na wyjazd Sanockiej
Młodzieżowej Orkiestry Dętej AVANTI do Truskawca na Ukrainie. Zgodę na powyższe
wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 3. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie:
wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku do realizacji
projektu pod nazwą „Czas na aktywność zawodową” złożonego w ramach konkursu nr
RPPK.07.01.00 – IP.01 -18 -003/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Os priorytetowa VII „Regionalny Rynek
Pracy”, Działanie 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy” – projekty
konkursowe. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad. 4. Sprawy budżetowe – zostały przełożone na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu
Powiatu.
Sprawy dodatkowe.
Pan Damian Biskup zawnioskował, aby przeznaczyć kwotę w wysokości 500 zł na
promocję filmu „Ostatnia rodzina”. Zarząd wyraził zgodę na wydatkowanie w/w kwoty.
Następnie Członkowie Zarządu podjęli dyskusję nad projektem uchwały Rady Powiatu
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego w ramach konkursu nr
RPPK.08.01.00 – IP.01-18-004/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna
działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
pn. „CIS Nowe Perspektywy”. Po omówieniu tematu Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował
w/w projekt uchwały 3 głosami „za”, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.
Powyższy projekt uchwały Rady Powiatu należy przekazać wnioskiem pilności na najbliższą
sesję Rady Powiatu Sanockiego.
Ponadto na kolejne posiedzenie należy zaprosić pana Marcina Marcinkowskiego
kierownika Centrum Integracji Społecznej w Sanoku.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na użycie przez Stowarzyszenie Sanocki Unihokej herbu
i logotypu Powiatu Sanockiego w celach promocyjnych na strojach drużyny Wilki Sanok.
Pozytywnie rozpatrzono prośbę dyrektora Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku
przyznając środki finansowe do kwoty 500 zł na zakup nagród dla dzieci biorących udział
w
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Opiekuńczo

–

Wychowawczych

Województwa
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Podkarpackiego w Pływaniu. Zgodę wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu zapoznał się z opinią Rady Rodziców dzieci uczęszczających do
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sanoku odnośnie lokalizacji placówki
i zaproponowano spotkanie z Radą Rodziców oraz Dyrektorem SOSW w Sanoku na dzień 20
września 2016 roku.
Pani Skarbnik poinformowała, iż rozmawiała z panem Jakubem Osiką dyrektorem
Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku odnośnie wprowadzenia oszczędności w jednostce.
Następnie przedstawiła dwie możliwości wypracowania oszczędności. Dodała, że zostanie
wystosowane pismo zobowiązujące dyrektora do maksymalnego wypracowania oszczędności
w obecnym planie finansowym.
Ad. 5. Wolne wnioski i zapytania.
Wolnych wniosków i zapytań nie było.
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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