Protokół Nr 92/16
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 5 września 2016 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Edyta Szałankiewicz

•

Zofia Kijowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju.

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

1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) prośba pana Kazimierza Kowalewicza o wydzierżawienie boksu garażowego przy byłej
policji
b) prośba pana Wojciecha Niezgody o wydzierżawienie boksu garażowego przy byłej policji
2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji , kultury i rozwoju:
a) prośba dyrektora CDN w Sanoku o przedłużenie wykonywania zadań doradcy
metodycznego dla 3 nauczycieli
b) prośba o przyjęcie członkostwa w komitecie honorowym XII edycji Międzynarodowego
Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”.
c) prośba dyrektora RCRE o wyrażenie zgody na przedłużenie kadencji wicedyrektora
3. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem SPZOZ w Sanoku.
b) zapoznanie się z informacją o częściowym zawieszeniu działalności leczniczej
4. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr
VI/22/1999 Rady Powiatu sanockiego z dnia 24 marca 1999r. w sprawie utworzenia
jednostki organizacyjnej „PCPR w Sanoku.”
5. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadań pn. „ wykonanie inwentaryzacji
istniejących punktów podstawowej osnowy wysokościowej oraz inwentaryzacji
i konserwacji szczegółowej osnowy wysokościowej wraz z opracowaniem projektu
założenia szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy na terenie Powiatu Sanockiego.

b) ustalenie zlecenia wykonania dokumentacji technicznej przebudowy mostów: Tarnawa
Górna, Siemuszowa, Dobra.
6. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016
rok (kwota 46.176 zł).
b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016
rok (kwota 131.812 zł).
7. Wolne wnioski i zapytania.

Ponadto Pan Wicestarosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia zarządu Powiatu
wprowadzić następujące sprawy:
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie powierzenia obowiązków nauczyciela – doradcy
metodycznego
- prośba Stowarzyszenia Sanocki Unihokej o udzielenie wsparcia finansowego dla drużyny
Wilki Sanok
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia do realizacji
w latach 2016 – 2019 projektu pt.: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia
zawodowego w Powiecie Sanockim „ współfinansowanego z EFS w ramach RPO WP na lata
2014 – 2020 Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4:
Poprawa jakości kształcenia
- omówienie sprawy dotyczącej zabezpieczenia skarpy tzw. wzgórza zamkowego
- informacja komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora SPZOZ o zawieszeniu czynności z uwagi na potrzebę powołania nowego członka
komisji – zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok. (287.207 zł - szkoły)
Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie w/w spraw do
porządku posiedzenia.
Ad. 2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Pani Zofia Kijowska Naczelnik Wydziału, Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju
przedstawiła prośbę dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku o przedłużenie
trzem nauczycielom obowiązku wykonywania zadań doradcy metodycznego. Członkowie
Zarządu wyrazili zgodę na powierzenie pełnienia obowiązków doradcy metodycznego trzem
nauczycielom w wymiarze 6/18 godzin tygodniowo na okres od 1 września 2016 roku do
31 sierpnia 2017r. Wobec powyższego podjęto następujące uchwały:
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- Uchwała Nr 183/2016

w sprawie powierzenia obowiązków nauczyciela – doradcy

metodycznego. Powierzono obowiązki nauczyciela – doradcy metodycznego w zakresie
wiedzy o społeczeństwie nauczycielowi Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku. Uchwałę podjęto 4
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 184/2016 w sprawie powierzenia obowiązków nauczyciela – doradcy
metodycznego. Powierzono obowiązki nauczyciela – doradcy metodycznego w zakresie
matematyki nauczycielowi Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 185/2016 w sprawie powierzenia obowiązków nauczyciela – doradcy
metodycznego. Powierzono obowiązki nauczyciela – doradcy metodycznego w zakresie religii
nauczycielowi I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu przyjął propozycję Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury
członkostwa w Komitecie Honorowym XII Międzynarodowego Forum Pianistycznego
„Bieszczady bez granic” równocześnie wyrażając zgodę na zabezpieczenie w planie
finansowym Powiatu Sanockiego na 2017 rok środków finansowych w wysokości 7.000 zł na
w/w cel. Powyższą decyzję przyjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Pozytywnie rozpatrzono prośbę dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji
w Sanoku wyrażając zgodę na przedłużenie kadencji - pełnienia funkcji wicedyrektora panu
Mariuszowi Bąkowi do czasu powrotu z urlopu bezpłatnego pana Stanisława Chęcia. Zgodę
wyrażono 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu udzielili wsparcia finansowego w wysokości 3.000 zł dla drużyny Wilki
działającej w ramach

Stowarzyszenia „Sanocki Unihokej”. Zgodę na udzielenie

dofinansowania wyraziło 3 Członków Zarządu, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu,
głosów przeciwnych nie było.
Dodatkowo Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozdysponowanie majątku Powiatu
Sanockiego po Bursie Szkolnej w Sanoku zgodnie z zapotrzebowaniem dyrektorów jednostek
oświatowych. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
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Pani Naczelnik poruszyła kwestię znajdującego się tam księgozbioru sugerując przekazanie go
do szkół, przy których znajdują się internaty. Zdaniem Pana Damiana Biskupa książki można
przekazać do Bibliotek szkolnych, ale nie do internatów.
Ad. 3. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy z dyrektorem SPZOZ w Sanoku
wycofano z porządku posiedzenia.
Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją o częściowym zawieszeniu działalności
leczniczej na oddziale Ginekologiczno - Położniczym i Oddziale Noworodków.
Ad. 1. Sprawy z zakresu geodezji gospodarki nieruchomościami.
Prośba Pana Kazimierza Kowalewicza oraz pana Wojciecha Niezgody w sprawie najmu
boksu garażowego znajdującego się w budynku garażowym zlokalizowanym na działkach nr
487 i 486/5 położonych w Sanoku obręb Śródmieście przy ul. Sienkiewicza 5 – sprawa jest
nieaktualna ponieważ w/w nieruchomość została zbyta w drodze przetargu i nie stanowi już
własności Powiatu Sanockiego.
Ad. 4. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany
uchwały Nr VI/22/1999 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
utworzenia jednostki organizacyjnej: „Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku”.
Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

Ad. 5. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 186/2016 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postepowania w trakcie przetargu nieograniczonego na realizację zadań pn.:
„Wykonanie inwentaryzacji istniejących punktów podstawowej osnowy wysokościowej oraz
inwentaryzacji i konserwacji szczegółowej osnowy wysokościowej wraz z opracowaniem
projektu założenia szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy na terenie Powiatu
Sanockiego”. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, 1 Członek Zarządu wstrzymał się głosu, głosów
przeciwnych nie było.
Dodatkowo Członkowie zarządu wyrazili pozytywną opinię do Projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2016 – 2019 projektu pt.: „Podniesienie
atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiacie Sanockim” współfinansowanego
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z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX: Jakości edukacji
i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: poprawa jakości kształcenia zawodowego. Pozytywną
opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie pan Wicestarosta przedstawił sprawę dotyczącą zabezpieczenia skarpy tzw.
Wzgórza Zamkowego, ponieważ nastąpiło tam oderwanie fragmentu skały ze skarpy od strony
ul. Podgórze. Stwierdzono, że istnieje realne zagrożenie, iż na skutek erozji fragmenty skał
mogą nadal odrywać się od skarpy. Pan Damian Biskup poinformował, iż Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych skierował sprawę do Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku. Dyrektor PZD oznakował wskazane miejsce znakiem drogowym ostrzegającym
o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych.

Natomiast

prawidłowe zabezpieczenie terenu przed jego niekorzystnym oddziaływaniem należy do
właściciela tego terenu, w tym przypadku do zarządcy, którym jest Muzeum Historyczne.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu polecił, aby pan Wiesław Banach dyrektor Muzeum
Historycznego w Sanoku wspólnie z panem Wojciechem Naparłą dyrektorem Powiatowego
Zarządu Dróg w Sanoku zabezpieczyli skarpę, aby w przypadku oberwania się kamienia nie
przetoczył się na jezdnie. W/w decyzja została przyjęta jednogłośnie. Pan Wicestarosta odczytał
pismo informacyjne w przedmiotowej sprawie skierowane przez dyrektora PZD w Sanoku.
Ponadto pana Damian Biskup poinformował, że PZD nie posiada środków finansowych
na oznakowania drogi dwukierunkowej na ul. Podgórze w Sanoku. Zaproponował, aby Pan Jan
Wydrzyński Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, wspólnie z panem Wojciechem
Naparłą dyrektorem PZD w Sanoku, ustalili możliwość „ścięcia zakrętu” na prawo, w kierunku
ul. Jagiellońskiej, oraz aby przedstawili zapotrzebowanie w tej sprawie.

Zarząd Powiatu przeszedł do omówienia sprawy związanej ze służbą zdrowia.
Dodatkowo rozpatrzono pismo przewodniczącego Komisji Konkursowej powołanej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora

SPZOZ w Sanoku informujące, że

podczas podpisywania oświadczeń członka komisji konkursowej okazało się, że istnieje
zależność prawna pomiędzy jednym z członków komisji w stosunku do jednego z kandydatów.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu (występuje) zwraca się do Rady Powiatu o powołanie
nowego członka komisji

w osobie lekarza nie związanego służbowo z kandydatami na

stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
Decyzje taką przyjęto jednogłośnie. W związku z czym Członkowie Zarządu pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany składu osobowego komisji
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konkursowej

powołanej

do

przeprowadzenia

konkursu

na

stanowisko

dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Pozytywną opinię
wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Powrócono do spraw związanych z inwestycjami i zamówieniami publicznymi.
Pan Wicestarosta poinformował, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze
środków popowodziowych w granicach 80% oraz z Lasów Państwowych na zadania:
- remont mostu w m. Dobra, szacunkowy koszt inwestycji to 1.000.000 zł
(dofinansowanie ze środków popowodziowych)
- remont mostu w m. Siemuszowa, szacunkowy koszt zadania to kwota 300.000 –
400.000 zł

(dofinansowanie ze środków popowodziowych)

- remont mostu w m. Tarnawa Górna, szacunkowy koszt to kwota 1.500.000 zł
(dofinansowanie ze środków popowodziowych).
Aby uzyskać dofinansowanie na w/w zadania koniecznym jest przedstawienie
dokumentacji technicznej i uzyskanie decyzji administracyjnych.

Ponadto na 2017 rok planowany jest:
- remont drogi od ul. Chrobrego w Sanoku w kierunku do Lisznej
- wykup działki z przeznaczeniem na wykonanie chodnika przy ul. Kościelnej w Sanoku.

Pan Damian Biskup jako przedstawiciel Miasta Sanoka zawnioskował o wykonanie trzech
zadań na terenie miasta Sanoka: dokończenie dojazdu drogowego do Lisznej- zadanie to
poparła pani Alicja Wosik, wykonanie chodnika na ul. Kościelnej, oraz udział w remoncie
ul. Traugutta. Radny dodał, że nadal podtrzymuje stanowisko, iż Powiat jest w stanie wejść
w ¼ kosztów wykonania nakładki jezdni na ul. Traugutta w Sanoku. Należałoby także
poprawić stan techniczny ul. Stróżowskiej w Sanoku.
Pan Wicestarosta zwracając się do Pani skarbnik powiedział, że otrzymaliśmy promesę
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Przebudowa drogi
powiatowej Humniska – Strachocina nr 2053R w km 7+050 – 7+990 w miejscowości
Strachocina i Górki”. Równocześnie proponując wystąpienie do Wójta Gminy Sanok z prośbą
o partycypację w kosztach wykonania przebudowy drogi w Strachocinie i Górkach, w związku
z otrzymana promesą.
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Pan Wacław Krawczyk dodał, że pojawiły się możliwości realizacji kolejnego zadania (ze
środków popowodziowych) tj. Przebudowa drogi powiatowej Załóż – Lesko nr 2227R w km
1+576 – 2+575 w m. Załóż jednakże potrzebne jest zabezpieczenie środków finansowych na
wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zaproponowano, aby wystąpić do
Wójta Gminy Sanok o udzielenie dofinansowania do realizacji w/w zadania. Zgodę wyrażono
jednogłośnie.
Wykonanie powyższych zadań zostanie przedyskutowane w najbliższym czasie.
Pan Wicestarosta poinformował, że Gmina Miasta Sanoka wycofała się z realizacji
zadania polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynku przy ul. Rynek 1.

Ad.6. Sprawy budżetowe.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 187/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016
rok . W związku z decyzją Wojewody dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku o kwotę 46.176 zł na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
- Uchwała Nr 188/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016
rok. W związku z pismem Wojewody zmniejsza się dochody Powiatu Sanockiego o kwotę
131.812 zł (dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych , a zmniejsza się wydatki o kwotę
131.812 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Sanok – Liszna nr 2222R
w km 3+460 – 5+285 w m. Liszna. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 189/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016
rok. Wprowadza się zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w łącznej kwocie
287.207 zł. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok. W związku z otrzymaną
promesą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zwiększa się dochody i wydatki
Powiatu Sanockiego o kwotę 290.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej
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Humniska - Strachocina nr 2053R w km od 7+050 -7+990 w m. Strachocina i Górki. Pozytywną
opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu wspólnie z panią Skarbnik podjęli dyskusję w temacie dotyczącym
wprowadzenia oszczędności w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku.
W wyniku dyskusji ustalono, aby w bieżącym roku w planie finansowym w/w jednostki
wprowadzić oszczędności na poziomie 20.000 zł - 25.000 zł. Powyższą decyzję przyjęto 3
głosami „za”, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych
nie było.
Dodatkowo przy projektowaniu budżetu Powiatu Sanockiego na 2017 rok plan finansowy
MDK w Sanoku winien zostać pomniejszony w stosunku do roku 2016.

Ad. 7. 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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