Protokół Nr 179 /18
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 24 maja 2018 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
• Roman Konieczny – Przewodniczący Zarządu Powiatu
• Wacław Krawczyk – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
• Andrzej Chrobak – Członek Zarządu
• Krzysztof Strzyż – Członek Zarządu
• Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu
• Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu
• Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
• Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

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) informacja o rezygnacji z zakupu lub dzierżawy działki nr 773/11 w Sanoku obręb
Wójtowstwo
b) omówienie tematu dotyczącego sprzedaży działki nr 773/14 położonej w Sanoku obręb
Wójtowstwo
c) podjęcie decyzji w sprawie sposobu dalszego gospodarowania działkami nr 58/158
i 58/159 położonymi w Sanoku obręb Olchowce
d) podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Powiatu
Sanockiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
(działki położone w Nowosielcach gm. Zarszyn).
2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie rozwiązania stosunku pracy na zasadzie
porozumienia stron z Panią Martą Muszyńską Dyrektorem Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Sanoku
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b) prośba dyrektora MBP o dofinansowanie II edycji „Noc z Teatrem”
3. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania
oświadczeń woli w imieniu Powiatu Sanockiego w sprawie realizacji działań
aktywizacyjnych w ramach programu „Stabilne zatrudnienie- osoby niepełnosprawne
w administracji i służbie cywilnej” realizowanego ze środków PFRON.
4. Omówienie sprawozdania z audytu w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania
dotacji oświatowych udzielonych dla szkół niepublicznych.
5. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) rozpatrzenie pisma dyrektora SPZOZ w Sanoku w sprawie wyrażenia zgody na
przeniesienie przyszłych wierzytelności obejmujących wynagrodzenie wykonawcy na
rzecz banku z tytułu zabezpieczenia kredytu JTB na sfinansowanie robót objętych umową
w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie Bieszczadzkim
poprzez rozbudowę i przebudowę SPZOZ w Sanoku –etap I.”
6. Sprawozdania PUP w Sanoku z realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja
osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim”, oraz projektu
konkursowego „Czas na aktywność zawodową”.
7. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2018 rok (kwota 3.000 zł).
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2018 rok (kwota 993 zł).
8. Wolne wnioski i zapytania

Dodatkowo Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące sprawy:
- podjęcie decyzji w sprawie wyboru części zadania do realizacji w ramach projektu
„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia pana Mariana Lorenca kierownika CIS
w Sanoku do składania oświadczeń woli
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia pana Mariana Lorenca kierownika CIS
w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu Sanockiego
w zakresie realizacji projektu w ramach RPO, Oś priorytetowa VIII, Integracja Społeczna
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DZIAŁANE 8.1, Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, Konkurs nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-026/18
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2018 rok (4.000 zł - KPP)
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany zakresu wykonywania
przedsięwzięcia „CIS Nowe Perspektywy”

Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi punktami został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Zarządu rozpoczął posiedzenie Zarządu Powiatu od omawiania spraw
dodatkowych.
Pani Skarbnik przedstawiła następujące projekty uchwał Rady Powiatu Sanockiego.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. W projekcie
zaproponowano wprowadzenie dotacji w wysokości 4.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sanoku na zakup sprzętu techniki policji
- urządzenia typu sonometr do badania zawartości spalin i poziomu hałasu w pojazdach.
Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie
zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięcia „CIS Nowe perspektywy”. W projekcie
uchwały proponuje się zmianę zakresu wykonania przedsięwzięcia „CIS Nowe perspektywy”
poprzez zwiększenie limitu w 2018 roku w związku z niezrealizowaniem projektu w całości
w roku 2017. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad. 7. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 117/2018

w sprawie zmiany uchwały

budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018r. Zwiększa się wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę
3.000 zł w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar
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za korzystanie ze środowiska. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę Nr 118/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2018 rok. W związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego wprowadza się
dotację celową w wysokości 993 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej
w Zagórzu. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

Ad. 1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
w nawiązaniu do tematu omawianego na posiedzeniu w dniu 15.05.2018 roku w sprawie
zakupu lub dzierżawy działki 773/11 lub innej działki położonej w Sanoku obręb Wójtowstwo
- w pobliskim rejonie zamieszkania wnioskodawczyni, poinformowała iż osoba zainteresowana
zrezygnowała z zakupu lub dzierżawy działek stanowiących własność Powiatu Sanockiego.

Następnie pani Naczelnik przedstawiła prośbę osoby prywatnej w sprawie sprzedaży na
jej rzecz działki nr 773/14 położonej w Sanoku obręb Wójtowstwo. Po omówieniu tematu
Zarząd Powiatu polecił, aby dokonać wyceny w/w nieruchomości.

Odnośnie sprawy dotyczącej zbycia niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako
działki nr 58/158 o powierzchni 0.1500 ha i 58/159 o powierzchni 0.1605 ha, położone
w Sanoku obręb Olchowce, Zarząd Powiatu postanowił odłożyć przedmiotową sprawę do
rozpatrzenia w terminie późniejszym.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 119/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
nieruchomości Powiatu Sanockiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia
ceny wywoławczej (działki nr 586/12 586/15, 586/16, 586/17 położone w Nowosielcach gm.
Zarszyn). Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Dodatkowo Zarząd Powiatu omówił temat związany z wykonaniem modernizacji
ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Sanockim. Pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych poinformował, że w wyniku przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego na realizację zadania „Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów
i budynków w Powiecie Sanockim – etap I” realizowanego w ramach projektu „Podkarpacki
System Informacji Przestrzennej wpłynęła jedna oferta w celu realizacji 3 spośród 5 części
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zadania. Ponadto ceny zaoferowane przez wykonawcę w znaczący sposób przewyższają kwoty,
jakie Powiat Sanocki przeznaczył na realizację zadania. Pan Cyran zaproponował, aby
rozpocząć realizację zadania od części 2, w której cena oferty najmniej odbiega od kwoty
przeznaczonej na realizację właśnie tej części zadania, ponadto jest to małe zadanie na terenie
Gminy Zagórz. Po omówieniu tematu Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia
w części 2 zadania „Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie
sanockim – etap I”, przeznaczając na to zadanie kwotę w wysokości 266.959,20 zł.

Członkowie Zarządu wspólnie z Panem Michałem Cyranem podjęli dyskusję w temacie
dotyczącym przygotowania aktualizacji dokumentacji technicznej (doprojektowania) w celu
zmiany zakresu inwestycji przebudowy drogi powiatowej ulicy Traugutta w Sanoku na odcinku
od budynku MBL do skrzyżowania z drogą krajową nr 28.

Ad.2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 120/2018 w sprawie rozwiązania stosunku pracy na
zasadzie porozumienia stron z Panią Martą Muszyńską Dyrektorem Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Prośba dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku o dofinansowanie II edycji
imprezy „Noc z Teatrem” została przełożona do rozpatrzenia na jedno z kolejnych posiedzeń
zarządu. Należy ustalić oczekiwania wnioskodawcy.

Ad.3. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 121/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Panu Grzegorzowi Kozakowi dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Sanockiego w sprawie realizacji działań
aktywizacyjnych w ramach programu „Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne
w administracji i służbie cywilnej” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 4. Omówienie sprawozdania z audytu w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania
dotacji oświatowych udzielonych dla szkół niepublicznych.

Członkowie Zarządu zapoznali się z protokołem kontroli w formie sprawozdania
z zadania audytowego w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych
udzielonych dla szkół niepublicznych: Liceum Ogólnokształcącego, Policealnej Szkoły,
Medycznej Szkoły Policealnej w Sanoku oraz z zastrzeżeniami prowadzącego w/w szkoły do
ustaleń zawartych w protokole kontroli przeprowadzonej w dniach 04.08.2017 - 16.03.2018r.

Ad. 5. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Zarząd Powiatu przychylił się do prośby dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Sanoku akceptując czynności prawne mające na celu zmianę wierzyciela
SPZOZ w Sanoku tj. wyrażenie zgody na przeniesienie przyszłych wierzytelności
obejmujących wynagrodzenie wykonawcy (…) z umowy nr SPZOZ/SAN/ZP/32/2018 na rzecz
banku (…) z tytułu zabezpieczenia kredytu firmy JTB na sfinansowanie robót objętych w/w
umową w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie
Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SPZOZ w Sanoku - Etap I Blok Operacyjny
i Centralna Sterylizatornia. Zgodę na powyższe działania wyraziło 4 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6. Członkowie Zarządu zapoznali się ze sprawozdaniami Powiatowego Urzędu Pracy
w Sanoku z realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia
pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim”, oraz projektu konkursowego „Czas na
aktywność zawodową”. Sprawozdania zostaną przekazane do Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Sanockiego.

Sprawy dodatkowe.
Podjęto następujące uchwały:
- Uchwała Nr 122/2018 w sprawie upoważnienia pana Mariana Lorenca kierownika Centrum
Integracji Społecznej w Sanoku do składania oświadczeń woli w zakresie bieżącej działalności
jednostki. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 123/2018 w sprawie upoważnienia pana Mariana Lorenca kierownika Centrum
Integracji Społecznej w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
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Powiatu Sanockiego w zakresie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego, Oś priorytetowa VIII, Integracja Społeczna DZIAŁANE 8.1, Aktywna
integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Konkurs nr
RPPK.08.01.00-IP.01-18-026/18. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.8. Wolne wnioski i zapytania.
Pani Maryla Kopiec Sekretarz Powiatu Sanockiego przedstawiała prośbę kierownika
Centrum Integracji Społecznej w Sanoku o możliwość ogłoszenia nieograniczonego przetargu
ustnego na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FSC Żuk. Zarząd Powiatu 4 głosami „za”
wyraził zgodę na sprzedaż w/w samochodu.
Następnie Członkowie Zarządu na prośbę Zarządu Terenowego Niezależnego
Samorządowego Związku Zawodowego Emerytów Straży Granicznej przy Bieszczadzkim
Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu Koło Nr 3 w Sanoku wyrazili zgodę na udzielenie
dofinansowania w wysokości do 600 zł na pokrycie kosztów wyjazdu na uroczystość
patriotyczną ku czci pomordowanych żołnierzy WOP w Jasielu oraz pamięci kurierów
beskidzkich ZWZ/AK.
Pan Wicestarosta przedstawił prośbę II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku
o udzielenie dofinansowania wyjazdu uczniów na Wielki Finał Akademii Nowoczesnego
Patriotyzmu, który odbędzie się 8 czerwca w Warszawie. Zarząd Powiatu postanowił
zabezpieczyć transport na powyższy wyjazd.
W związku z wnioskiem zgłoszonym na poprzednim posiedzeniu Zarządu Pani
Sekretarz przekazała pismo dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku informujące,
o terminie wykonywanych prac w zakresie bieżących remontów ulic, dróg i obiektów
mostowych wraz z wykazem wykaszania poboczy. Przewodniczący Zarządu polecił, aby
powyższy

wykaz

przekazać

Przewodniczącemu

Komisji

Transportu,

Gospodarki

Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Sanockiego.
Ponadto Członkom Zarządu przekazano do zapoznania się „Plan zrównoważonego
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sanockiego”.
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Pan Andrzej Chrobak zapytał czy podjęto działania związane z wycięciem lub
przycięciem drzew rosnących przy ul. Rymanowskiej w Sanoku. Pan Starosta poinformował,
iż wniosek w tej sprawie został skierowany do Burmistrza Miasta Sanoka.
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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