Protokół Nr 84/16
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Edyta Szałankiewicz

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

•

Wojciech Skiba – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

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 oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba dyrektora Bursy Szkolnej o wskazanie placówki, która przejmie emerytowanych
pracowników bursy do funduszu socjalnego
b) prośba dyrektora ZS Nr 4 w Sanoku o wskazanie placówki, która będzie naliczała odpis na
ZFSS dla emerytowanych nauczycieli
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba dyrektora PZD w Sanoku o zabezpieczenie 150.000 zł na remont mostu w m. Dobra
b) rozpatrzenie pisma rady Sołeckiej i mieszkańców Woli Sękowej w sprawie odbudowy
przepustu w Woli Sękowej

c) informacja o wyznaczeniu osoby do komisji rozpatrującej ofertę w CIS
3. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „programu działań
profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza
w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku
do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2016 – 2020”
4. Sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa:
a) informacja o unieważnieniu konkursu i na dofinansowanie zadania „Kontynuacja
zabiegów zwalczania Barszczu Sosnowskiego”
5. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz
ustalenia ich przebiegu
6. Sprawy dotyczące PUP w Sanoku:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia dyrektora PUP
7. Wolne wnioski i zapytania.

Pana Wicestarosta zaproponował, aby do dzisiejszego porządku posiedzenia wprowadzić
następujące sprawy
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia pana Roberta Dudka dyrektora SOSW
w Sanoku do składania oświadczeń woli.
- informacja dotycząca spraw kadrowych w Wydziale Komunikacji i Transportu
Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia i wyrazili

zgodę na

wprowadzenie dodatkowych spraw do porządku posiedzenia.

Ad. 2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych przedstawił
prośbę dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku dotyczącą zabezpieczenia
dodatkowych 150.000 zł z przeznaczeniem na remont obiektu mostowego w ciągu drogi
powiatowej nr 2235R Sanok – Dobra w km. 17+829 w m. Dobra na rzece San. Po wspólnym
omówieniu tematu Zarząd Powiatu polecił, aby Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień
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Publicznych przygotował pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z prośbą o udzielenie dofinansowania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na
remont mostu w m. Dobra. Równocześnie należy wystosować pismo do Wójta Gminy Sanok
o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Ponadto polecono, aby zwrócić się z zapytaniem
do pracowników Politechniki Krakowskiej o sprawdzenie możliwości położenia innej
nawierzchni niż drewno na mości w m. Dobra.
Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Rady Sołeckiej i mieszkańców Woli Sękowej
w sprawie odbudowy przepustu w Woli Sękowej w ramach bieżącego utrzymania. Zarząd
Powiatu zdecydował, iż odbudowa przepustu w m. Wola Sękowa będzie możliwa w ramach
bieżącego utrzymania dróg przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych wyznaczył pana Marka
Sobolewskiego zatrudnionego na stanowisku inspektora w Wydziale Inwestycji i Zamówień
Publicznych na Członka Komisji rozpatrującej oferty na pełnienie funkcji koordynatora
projektu pn. „Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonale formy pomocy ze
szczególną rolą zatrudnienia socjalnego”.
Ad.1. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Pan Wicestarosta zwracając się do pani Skarbnik zapytał, jakie rozwiązanie proponuje
jeżeli chodzi o wskazanie placówki, która przejmie emerytowanych pracowników Bursy
Szkolnej w Sanoku do funduszu socjalnego. Pani Skarbnik powiedziała, iż należy sprawdzić,
czy są to emerytowani nauczyciele, czy są to pracownicy administracyjni. Zarząd Powiatu
polecił, aby sprawę tę wyjaśniła pani Skarbnik.
Odnośnie prośby dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku o wskazanie placówki, w której
będzie naliczany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów
pedagogicznych i nie pedagogicznych ZS Nr 4 w Sanoku Pani Skarbnik poinformowała, że
w/w emerytów „przejmie” Zespół Szkół Nr 5 w Sanoku.
Powyższe ustalenia przyjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 154/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Powołuje się
komisję egzaminacyjną dla nauczyciela w SOSW w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwała Nr 155/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Powołuje się
komisję egzaminacyjną dla nauczyciela w SOSW w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 156/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Powołuje się
komisję egzaminacyjną dla nauczyciela w SOSW w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 3. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia „Programu działań profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej
pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych
w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2016 – 2020”.
Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Ad. 4. Sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.
Pan Wojciech Skiba Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
poinformował, że złożony w roku 2015 przez Powiat Sanocki wniosek pn.: „Kontynuacja
zabiegów zwalczających Barszcz Sosnowskiego realizowanych w latach 2014 – 2015 na terenie
Powiatu Sanockiego” na konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie pomimo uzyskania pozytywnej oceny projekt nie otrzyma
dofinansowania. NFOŚiGW w Warszawie w lipcu 2015 r. ogłosił konkurs na dofinansowanie
przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody i przywracanie
różnorodności biologicznej. Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”. W ramach
tego programu wydzielono kwotę 4 mln zł z przeznaczeniem na zwalczanie barszczu
Sosnowskiego. Celem naboru wniosków było udzielenie wsparcia finansowego jednostkom
samorządu terytorialnego dla skutecznego usunięcia istniejących stanowisk barszczu
Sosnowskiego oraz zapobieżenie rozprzestrzenianiu się tego gatunku na nowe tereny. Do
konkursu mogły aplikować projekty o wartości od 300 tys. zł do 2 mln zł, przy dofinansowaniu
90% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji. Opracowany przez Wydział wniosek
zakładał, że prace zwalczające barszcz w ramach nowego projektu prowadzone będą w latach
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2016 – 2019 i obejmować będą powierzchnie objęte zwalczaniem w latach 2014-2015.
Szacunkowa wartość prac zwalczających w ramach tego projektu miała wynosić około 600 tys.
zł. Złożony przez Powiat Sanocki wniosek został pozytywnie oceniony i znalazł się na 2 – 3
miejscu listy rankingowej z gwarancją przyznania dotacji. Pismem z maja 2016 r. do Starostwa
Powiatowego w Sanoku została przekazana informacja, że Zarząd NFOŚiGW w Warszawie
postanowił unieważnić nabór wniosków przeprowadzony w 2015 r. o dofinansowanie
przedsięwzięć w ramach w/w programu priorytetowego. W związku z powyższym Powiat
Sanocki nie otrzyma środków finansowych na kontynuacje zwalczania barszczu Sosnowskiego
w latach następnych.
Pan Krzysztof Strzyż poprosił, aby poinformować go o nowych programach zwalczania
barszczu Sosnowskiego.
Ad. 5. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 157/2016 w sprawie wyrażenia opinii
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Pozytywnie
zaopiniowano propozycję zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
następujące drogi: dz. nr 645/2 w m. Tarnawa Dolna na całej długości, oraz nr 173
w m. Zahutyń na całej długości. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad. 6. Sprawy dotyczące PUP w Sanoku.
Zarząd Powiatu podjął Uchwalę Nr 158/2016

w sprawie upoważnienia dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku. Upoważniono pana Wojciecha Wydrzyńskiego
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku do realizacji zadań w ramach planu wydatków
ze środków Funduszu Pracy na systemy informatyczne. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawy dodatkowe.
Podjęto Uchwałę Nr 159/2016 w sprawie upoważnienia Pana Roberta Dudka dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sanoku do składania oświadczeń woli.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Wicestarosta poinformował, że Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
wystosował pismo do Zarządu Powiatu Sanockiego odnośnie obsady kadrowej w wydziale.
Wobec powyższego poinformowano Naczelnika, że Zarząd Powiatu nie jest kompetentnym do
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zajmowania się organizacją pracy Starostwa Powiatowego, osobą właściwą, do której powinno
zostać skierowane pismo jest Starosta.
Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania.
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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