Protokół Nr 103/16
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 17 listopada 2016 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Edyta Szałankiewicz

•

Piotr Mazur – Wydział Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Roman Konieczny Przewodniczący Zarządu Powiatu
Sanockiego, następnie przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.

1. Sprawy organizacyjne:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania
ofert złożonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu
Sanockiego w 2017 roku organizacjom pozarządowym oraz przyjęcia regulaminu pracy
komisji.
b) zapoznanie się z protokołem przeglądu technicznego sali gimnastycznej w budynku przy
ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku
2. Sprawy z zakresu kadr:
a) prośba dyrektora SOSW w Sanoku o pomoc w znalezieniu kancelarii prawnej, która
poprowadzi proces odwoławczy w sprawie p. G. Dudzińskiego oraz prośba o przyznanie
dodatkowych środków na w/w cel
3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba dyrektora SOSW w Sanoku o wyrażenie zgody na dokonanie zmian we układzie
wykonawczym
b) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego
środków na realizację projektu „Praktyka zawodowa…”, oraz zabezpieczenie 20%
całkowitego budżetu projektu
c) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o przygotowanie dokumentacji do wprowadzenia do
budżetu kwoty wskazanej w umowie wraz z zabezpieczeniem finansowym w wysokości
20% na realizację projektu „Dwujęzyczny mechanik”

4.

5.

6.

7.

d) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o wprowadzenie do budżetu kwoty wskazanej w
umowie na realizacje projektu „Hands …” oraz zabezpieczenie 20% całkowitego budżetu
projektu
e) prośba UKS „Techbud” o dofinansowanie lub wsparcie XVI – Międzynarodowego
Turnieju w piłce siatkowej nauczycieli „Belfer 2016”
f) prośba dyrektora ZS Nr 1 w Sanoku o pomoc finansową lub rzeczowa na organizacje
konkursu „Z hotelem na Ty”
g) prośba Państwowej szkoły Muzycznej w Sanoku o dofinansowanie VIII
Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego „Sanok 2017”
Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba o wprowadzenie do budżetu środków finansowych na realizację projektu
„Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim.
b) ustalenie zadań do realizacji w ramach programu „Polska – Białoruś – Ukraina”
c) podjęcie decyzji w sprawie lokalizacji jednostek Powiatu Sanockiego
Sprawy związane z ochroną środowiska i rolnictwa i leśnictwa:
a) wniosek o wyrażenie zgody na rozpoczęcie działań związanych z przystąpieniem do
programu „LIVE”
Sprawy budżetowe:
a) prośba dyrektora PZD w Sanoku o zakup programu księgowego
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2016 rok (248 zł – KPPSP, 7.000 zł – Gospodarka gruntami)
Wolne wnioski i zapytania.

Ponadto Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował, aby do porządku posiedzenia
Zarządu Powiatu wprowadzić następujące sprawy:
- zapoznanie się z listem rodziców dzieci uczęszczających do WTZ
- prośba dyr. PCPR w Sanoku o rozważenie możliwości zawiadomienia PFRON w Rzeszowie
o utrudnieniach przez STO przeprowadzenia czynności kontrolnych
- prośba dyrektora MDK w Sanoku o rozważenie możliwości wystąpienia do Burmistrza Miasta
Sanoka w sprawie wsparcia finansowego na prowadzenie jednostki
- prośba Nadleśnictwa Brzozów o podanie odwrotnej informacji dotyczącej realizacji
planowanych przedsięwzięć
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok ( 4.000 zł - PINB, 9.783 zł – PUP)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok (50.000 zł)
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Ad. 1. Sprawy organizacyjne.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 251/2016 w sprawie powołania komisji
konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
Powiatu Sanockiego w 2017 roku organizacjom pozarządowym oraz przyjęcia regulaminu
pracy komisji. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Przewodniczący

Zarządu

przedstawił

protokół

z

przeglądu

technicznego

sali

gimnastycznej w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku. Członkowie Zarządu zapoznali
się z w/w protokołem i polecono, aby protokół przekazać dyrektorowi Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego w Sanoku celem zapoznania się i wyrażenia opinii odnośnie
możliwości prowadzenia tam zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych z dziećmi
uczęszczającymi do SOSW w Sanoku.
Ad. 2. Sprawy z zakresu kadr.
Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do prośby pana Roberta Dudka dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sanoku

wyrażając zgodę na pomoc

w znalezieniu kancelarii prawnej, która poprowadzi proces odwoławczy przed Sądem
Apelacyjnym Sądem Okręgowym w Krośnie, oraz na przyznanie dodatkowych środków na
pokrycie kosztów wywiedzionej apelacji.
Ad. 3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
W związku z pismem dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
w Sanoku Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w układzie wykonawczym
jednostki w rozdz. 80146 oraz wprowadzenia innych form doskonalenia w rozdziale 85446.
Zmiany w rozdz. 80146 dotyczą zmiany kwot na poszczególne formy doskonalenia oraz
przeniesienia ze szkoleń dla nauczycieli na koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia,
natomiast w rozdz.85466 zmiany dotyczą wprowadzenia nowych form doskonalenia

tj.

warsztatów i kursów.
Punkt 3 podpunkty b, c, d – pisma skierowane przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 2
w Sanoku w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektów zostaną rozpatrzone na
jednym z kolejnych posiedzeń zarządu Powiatu, na które należy zaprosić dyrektora ZS nr 2
w Sanoku oraz dyrektora PCOJOPS.
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Negatywnie rozpatrzono prośbę Uczniowskiego Klubu Sportowego „Techbud”
o dofinansowanie lub wsparcie XVI – Międzynarodowego Turnieju w piłce siatkowej
nauczycieli „Belfer 2016.”

Prośba dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku o udzielenie pomoc finansowej lub
rzeczowej na organizację konkursu „Z hotelem na Ty” zostanie rozpatrzona na kolejnym
posiedzeniu Zarządu.

Członkowie Zarządu zapoznali się z prośbą Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku
o dofinansowanie VIII Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego „Sanok 2017”
zaproponowano, aby wnioskodawca wystąpił z wnioskiem (udział w konkursie)
o dofinansowanie w momencie (2017 rok), gdy będzie ogłoszony konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych.

Ad. 4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego
kwoty w wysokości 513.112,67 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Podniesienie
atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim”.
Wobec powyższego pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok. Zabezpieczono kwotę w wysokości 513.113 zł
na rozpoczęcie realizacji projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia
zawodowego w Powiecie Sanockim”. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą możliwości aplikowania o środki
w ramach programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014 -2020,
następnie wyrażono zgodę na przystąpienie do udziału w w/w programie. Zgodę wyrażono
jednogłośnie.

Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali przedstawione zestawienie powierzchni
i pomieszczeń pod działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, Poradni
Psychologiczno

–

Pedagogicznej

oraz

Powiatowego

Centrum

Obsługi

Jednostek

Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy
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ul. Szopena 1. Wobec powyższego polecono, aby rozpocząć prace mające na celu przeniesienie
w/w jednostek do wskazanego budynku.

Ad. 5. Sprawy związane z ochroną środowiska i rolnictwa i leśnictwa.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa poinformował, że Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, jako Krajowy Koordynator
programu LIVE zamierza w 2017 roku ogłosić rozpoczęcie wniosków na konkurs, w ramach
którego będą mogły być realizowane projekty związane z ochrona przyrody i przywracania
różnorodności biologicznej. W ramach tego programu istnieje możliwość realizacji programów
związanych z likwidacją gatunków inwazyjnych, w tym ze zwalczaniem barszczu
Sosnowskiego. W związku z powyższym Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na rozpoczęcie
wstępnych rozmów z Wydziałem Rolnictwa i Środowiska Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego oraz z Urzędami Gmin i Starostwami, na temat realizacji Programu LIVE.

Ad. 6. Sprawy budżetowe.
Pozytywnie rozpatrzono prośbę dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
wyrażając zgodę na zakup programu księgowego do obsługi księgowo – finansowej
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

Następnie podjęto Uchwałę Nr

252/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Powiatu Sanockiego na 2016 rok. W związku z decyzją wojewody przeznacza się kwotę 248 zł
na zadania związane z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty
Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Światowych Dni
Młodzieży – Kraków 2016, oraz zmniejsza się wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 7.000 zł
w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Sprawy dodatkowe.
Członkowie Zarządu

zapoznali się z listem rodziców dzieci uczęszczających do

Warsztatów Terapii Zajęciowych.
Zarząd Powiatu po rozpatrzeniu pisma skierowanego przez dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informującego o

wyznaczeniu kolejnej kontroli
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w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Sanockie Towarzystwo Oświatowe
w Sanoku, oraz kwestionowaniu przez Kancelarię Adwokacką reprezentującą STO w Sanoku
zasadności przeprowadzenia kontroli przychylił się do sugestii dyrektora wyrażając zgodę na
zawiadomienie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o utrudnieniu
przez Sanockie Towarzystwo Oświatowe przeprowadzenia czynności kontrolnych przez
uprawnione do tego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku.

Zarząd Powiatu uwzględniając sytuację finansową Powiatu Sanockiego oraz prośbę
dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku wyraził zgodę na wystąpienie do
Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie wsparcia finansowego na dalsze prowadzenie MDK
w Sanoku.

Następnie zapoznano się z pismem Nadleśnictwa Brzozów dotyczącym uzupełnienia
wniosków o przyznanie środków związanych z funduszem leśnym na realizację wspólnych
przedsięwzięć w 2017 roku, wraz z prośbą o podanie informacji dotyczącej realizacji
planowanych wspólnych przedsięwzięć deklarowanych na spotkaniach z przedstawicielami
Starostwa

Powiatowego

w

Sanoku.

Członkowie

Zarządu

w przedmiotowej sprawie zostanie podjęta po otrzymaniu

uzgodnili,

że

decyzja

pism (odpowiedzi) z innych

Nadleśnictw mieszczących się na terenie Powiatu Sanockiego.
Podjęto następujące uchwały:
- Uchwała Nr 253/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016
rok. W związku z decyzją wojewody przeznacza się kwotę w wysokości 4.000 zł na wydatki
związane z realizacją statutowych zadań oraz kwotę 9.783 zł na wydatki związane z realizacją
statutowych zadań w PUP w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 glosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 254/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016
rok. Zmniejsza się i zwiększa wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 50.000 zł
z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej Humniska – Strachocina nr 2053 R
w km 6+924 – 7+050 w m. Strachocina”. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Przewodniczący Zarządu poinformował, że do Starostwa wpływają pisma od rodziców
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sanoku dotyczące funkcjonowania Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Sanoku. Wpłynęło również pismo od Radcy Prawnego odnośnie
przeprowadzania kontroli przez PCPR w Sanoku. Wobec powyższego Członkowie Zarządu
polecili, aby Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Sanoku przeanalizował całości
dokumentacji związanej z prawidłowym funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej
prowadzonych przez Sanockie Towarzystwo Oświatowe w Sanoku, oraz o sformułowanie
stosownej odpowiedzi wraz z ewentualnym przygotowaniem konkretnego wniosku do
Prokuratury Rejonowej w Sanoku.

Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania.
Pan Damian Biskup poinformował, że na Oddziale Dziecięcym SPZOZ| w Sanoku
odbywa się remont pomieszczeń, Pan Ordynator zwrócił się z prośbą o dofinasowanie wymiany
drzwi na salach. Koszt wymiany drzwi waha się w granicy 18.000zł – 20.000 zł.

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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