Protokół Nr 101/16
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 3 listopada 2016 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

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. Omówienie tematu dotyczącego przeznaczenia budynków Powiatu Sanockiego
2. Wolne wnioski i zapytania.

Ponadto Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował, aby do porządku posiedzenia
Zarządu Powiatu wprowadzić następujące sprawy:
1. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przekazania zestawu nagłaśniającego do Domu
Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku
2. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do
Centrum Integracji Społecznej w Sanoku
3. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok (25.000 zł - DPS w Zagórzu)
4. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok (9.798 zł - KPPSP w Sanoku)
5. Rozpatrzenie prośby firmy Agenda 2000 o przedłużenie, zawarcie nowej umowy na
dzierżawę miejsca pod reklamę
Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw do
porządku obrad.
Zarząd Powiatu rozpoczął od omówienia spraw dodatkowych, podejmując następujące
uchwały:

- Uchwała Nr 240/2016 w sprawie przekazania zestawu nagłośniającego do Domu Dziecka im.
Św. Józefa w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
- Uchwała Nr 241/2016 w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do Centrum
Integracji Społecznej w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 242/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016
rok. W związku z decyzją wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
o kwotę 25.000 zł przeznaczając ją na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Zagórzu.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 243/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016
rok. W związku z decyzją wojewody przeznacza się kwotę w wysokości 9.796 zł na zadania
związane z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego
Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Światowych Dni
Młodzieży – Kraków 2016. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że firma Agenda 2000 w Sanoku wystąpiła
z pismem informując, iż upłyną termin obowiązywania umowy na dzierżawę miejsca pod
reklamę wielkopowierzchniową z Zespołem Szkół Nr 5 w Sanoku, wobec tego właściciel firmy
zwrócił się z prośbą o przedłużenie lub zawarcie nowej umowy w powyższym celu. Wobec
powyższego polecono, aby Pani Naczelnik Wydziału Organizacyjnego ustaliła na jakich
zasadach była wynajmowana powierzchnia pod reklamę. Pani Skarbnik dodała, że od momentu
kiedy ZS Nr 5 został przeniesiony do budynku przy ul. Sadowej 21 w Sanoku opłaty nie były
naliczane. Pan Starosta dodał, aby pani Maryla Kopiec Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
zwróciła się do firmy Agenda 2000 o wyrównanie należności za wynajmowaną powierzchnię.
Następnie pan Starosta poinformował, że wstępnie ustalono termin spotkania z Zarządem
Powiatu Bieszczadzkiego.
Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Sanoku skierowanym do Wojewody Podkarpackiego o wyrażenie zgody
na czasowe zawieszenie działalności Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału
Noworodków w SPZOZ w Sanoku.
Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę.
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Ad. 1. Omówienie tematu dotyczącego przeznaczenia budynków Powiatu Sanockiego.
Po długiej dyskusji Zarząd Powiatu ustalił wstępny kierunek działań dotyczących
przeniesienia do innej siedziby wybranych jednostek Powiatu Sanockiego. Decyzja w tym
temacie zostanie podjęta po rozmowie z dyrektorami jednostek.
Ad. 2. Wolne wnioski i zapytania.
Pani Alicja Wosik ponownie zawnioskowała, aby Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
udzielił odpowiedzi w sprawie zamontowania barier w ciągu drogi powiatowej w m. Liszna.
Ponieważ odpowiedz, jaka została udzielona nie jest wyczerpująca. Radna poprosiła
o odpowiedz z jakiej przyczyny powstały skarpy (osuwisko), jeżeli powstanie skarp
spowodował żywioł (ulewne deszcze) to należy wyjaśnić dlaczego nie sporządzono protokołu
popowodziowego. Ponadto pani Alicja Wosik poprosiła o wykonanie dokumentacji zdjęciowej
przedmiotowego odcinka drogi (skarp, osuwisk).
Pani Skarbnik poinformowała, że dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek
Organizacyjnych Powiatu Sanockiego złożyła materiały do projektu budżetu Powiatu
Sanockiego na 2017 rok. Zarząd zobowiązał dyrektora PCOJOPS o dostosowanie projektów
planów finansowych do wysokości subwencji przyznanej Powiatowi Sanockiemu na 2017 rok
zgodnie z decyzją Ministra Finansów. Planowana kwota subwencji uwzględniać powinna
kwotę przeznaczoną na rezerwę oświatową, dotacje na szkoły niepubliczne, kwoty na stypendia
dla młodzieży uzdolnionej oraz kwotę wkładu własnego do projektów. Zarząd Powiatu
upoważnił Panią Skarbnik do przekazania informacji dyrektorowi PCOJOPS.
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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