Protokół Nr 184/18
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 27 czerwca 2018 roku

I część.
Posiedzenie Zarządu Powiatu Sanockiego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
przy Staroście oraz Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady
Powiatu Sanockiego.

W I

części posiedzenia udział wzięli Członkowie Zarządu Powiatu Sanockiego oraz

zaproszeniu goście wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Wacław Krawczyk

Wicestarosta Powiatu Sanockiego witając wszystkich

zgromadzonych otworzył wspólne posiedzenie Zarządu Powiatu Sanockiego, Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Staroście oraz Komisji Regulaminowej,
Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Sanockiego. Następnie przedstawił
porządek posiedzenia.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawozdanie z realizacji zadań KP PSP w Sanoku
za 2017 rok.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Sanockiego
w 2017 roku oraz główne kierunki pracy KPP w Sanoku.
4. Ocena stanu sanitarno – higienicznego Powiatu Sanockiego za 2017 rok.
5. Wnioski i zapytania.
6. Zakończenie posiedzenia.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Grzegorz Oleniacz Komendant Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Sanoku.
Komendant przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku za 2017 rok. Poinformował, iż realizując przyjęte
zadania wydał ogółem 555 decyzji administracyjnych oraz 25 zarządzeń i 11 rozkazów.
Komenda Powiatowa PSP w Sanoku na dzień 31 grudnia 2017r. zatrudniała 68 strażaków.

Aktualnie na terenie Powiatu Sanockiego oprócz Komendy stanowiącej trzon systemu
ratowniczego, Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy tworzy 16 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z poszczególnych gmin. W roku 2017 odnotowano 1331 interwencji w tym:
327 pożarów, 740 miejscowych zagrożeń, oraz 64 fałszywych alarmów. W roku ubiegłym
Komenda

była

organizatorem

szkoleń,

manewrów

oraz

ćwiczeń

ratowniczych.

Przeprowadzono łącznie z odbiorami kontrole w 78 obiektach budowlanych. W ubiegłym roku
zakupiono: odzież specjalną i wyekwipowanie osobiste za kwotę 57.842 zł, umundurowanie
wyjściowe za kwotę 2.512 zł, samobieżny ciągnik Solis z ładowaczem czołowym i pługiem,
miernik substancji gazowych, namiot z nadrukiem.
Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu
Sanockiego w 2017 roku oraz główne kierunki pracy przedstawił

Pan Andrzej Stępień

Komendant Powiatowy Policji w Sanoku. W Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku
funkcjonują dwa wydziały tj. Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego oraz Wydział
Kryminalny.

Jednostce

podlegają

cztery

posterunki

usytuowane

w

następujących

miejscowościach: Besko – obsługujący gminy Zarszyn i Besko, Bukowsko, Komańcza
i Zagórz. Komendant przedstawił stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 roku. W roku
2017 na terenie Powiatu Sanockiego stwierdzonych zostało 1047 przestępstw ustalając 601
podejrzanych, w tym 48 nieletnich. Wskaźnik wykrywalności ustalono na poziomie 73%.
Doszło do 41 wypadków drogowych w których zginęły 3 osoby, a 44 zostało rannych. Do
komendy zgłoszono 791 kolizji. Pan Andrzej Stępień dziękując wszystkim poinformował, że
do Komendy wpłynęło finansowe i rzeczowe wsparcie ze strony samorządów lokalnych,
instytucji oraz stowarzyszeń. Przekazane środki zostały przeznaczone na zakup m.in.
oznakowanego radiowozu, sprzętu policyjnego, paliwa, testerów narkotykowych, sprzętu
i oprogramowania komputerowego, urządzeń do badań trzeźwości oraz pokrycie kosztów tzw.
służb ponadnormatywnych.

Następnie głos zabrała Pani Marta Żaczek Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Sanoku informując o stanie Sanitarmo – Higienicznym Powiatu
Sanockiego za 2017 rok. Pani Dyrektor przedstawiła ocenę jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi. Poinformowała, że w 2017 roku Powiat Sanocki zaopatrywany był
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez 16 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia
w wodę. W ubiegłym roku objętych nadzorem było 233 obiekty użyteczności publicznej,
w których przeprowadzono łącznie 228 kontroli. Oddział Higieny Pracy prowadził nadzór nad
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warunkami higieny pracy w 198 zakładach pracy zatrudniających 15619 pracowników.
Nadzorem objęto 109 placówek nauczania i wychowania oraz 36 placówek zimowego i letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży. Pani dyrektor omówiła stan sanitarny placówek lecznictwa
otwartego
i zamkniętego. Na koniec poinformowała o ilości zachorowań w ubiegłym roku.
W następnej kolejności głos zabrał pan Stanisław Kaczor. Poinformował, że w chwili
obecnej w Polsce, a w zasadzie w całej wschodniej Europie problemem jest afrykański pomór
świń. Jeżeli chodzi o teren Polski, najwięcej jest w okolicach Chełma. Ostatnio
w województwie podlaskim i lubelskim były przypadki, że w bardzo dobrych chlewniach
pojawił się Afrykański pomór świń. W niedługim czasie odbędą się symulacyjne ćwiczenia
z udziałem powiatowych lekarzy weterynarii z sąsiednich województw. Problemem jest też
Amerykański zgnilec pszczół (obecnie występuje na terenie gminy Bukowsko).
Pani Alicja Wosik zwróciła uwagę, iż przełączenie numeru alarmowego 997 na rzecz
nr 112. Spowodowało, że liczba zgłoszeń na jednym dyżurze wzrosła 10 krotnie. Pracownicy
niekiedy nie są w stanie przełączyć zgłoszenia do odpowiedniego województwa, zdarza się, że
pracownik z dyżurki w Rzeszowie musi kierować akcją w Szczecinie. Pani radna zwróciła się
też do komendanta Straży Pożarnej o przeprowadzenie ćwiczeń na terenie miejscowości Liszna,
szczególnie w okresie zimowym. Radna poruszyła też kwestię ASF w Polsce. Zapytała, czy
nadal obowiązują środki ostrożności polegające na likwidowaniu w promieniu 10 km hodowli
świń.
Pan Jan Jaślar zasugerował, aby z uwagi na rozpoczynające się wakacje zwrócić
szczególną uwagę na „dzikie” kąpieliska. Poprosił również, aby odpowiednie służby
przeprowadziły kontrolę takich kąpielisk. Drugi temat dotyczy, nie przestrzegania ustalonych
norm tonażowych przez kierowców samochodów ciężarowych. Powoduje to niszczenie dróg
powiatowych. Pan radny podziękował wszystkim służbom, działającym na terenie powiatu
Sanockiego za pracę i pomoc potrzebującym.
Radny pan Jerzy Zuba dołączył się do tych podziękowań i zaprosił wszystkich do
współpracy przy realizowanym programie „Zielone Bieszczady 2018”. Poinformował, że
Jednostka OSP Zagórz pozyskała pieniądze na program i ćwiczenia odbędą się 8 września br.
(strażacy będą ratować pasażerów pociągu, który stanie w płomieniach na moście kolejowym
w Zasławiu).
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Pan Kazimierz Wolański zasugerował , aby Straż Pożarna w miarę możliwości starała się
utrzymać (konserwować remontować) stare samochody strażackie z uwagi na fakt, iż lepiej
poruszają się po drogach gruntowych. Często nowe samochody pozyskane przez Straż Pożarną
nie radzą sobie w terenie tak jak „stare” samochody.
Pan Andrzej Chrobak zwrócił się z propozycją o przeprowadzenie badań w ramach
działalności Instytutów Rolnych w celu wyprodukowaniu skutecznego środka na zwalczanie
Amerykańskiego Zgnilca Pszczół.
Na wszystkie pytania i sugestie Radnych szczegółowej i wyczerpującej odpowiedzi
udzielili poszczególni komendanci i dyrektorzy jednostek.
Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli powyżej przedstawione sprawozdania.
Pan Wicestarosta podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.
Na tym zakończono I część posiedzenie.
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II część posiedzenia.
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Wacław Krawczyk – Wicestarosta

•

Andrzej Chrobak – Członek Zarządu

•

Alicja Wosik – Członek Zarządu

•

Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

•

Bożena Pietruszka – Pełnomocnik ds. Zdrowia i Polityki Społecznej

•

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

•

Jan Wydrzyński Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Piotr Andrunik –Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Wacław Krawczyk Wicestarosta
Powiatu Sanockiego, następnie przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia.
1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) sprawa dotycząca przekazania budynku na siedzibę Bieszczadzkiego Pogotowia
Ratunkowego w Sanoku
2. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno –
finansowej SPZOZ w Sanoku
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości (powierzchnia w budynku przy ul. Lipińskiego 10 – punkt
sprzedaży aparatów słuchowych)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości (pomieszczenia, w których stacjonują Zespoły Ratownictwa
Medycznego)
3. Zapoznanie się z ostatecznym protokołem kontroli dot. prawidłowości wykorzystania
dotacji „oświatowej” udzielonej dla szkół niepublicznych.
4. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) rozpatrzenie prośby OSP w Nagórzanach o sfinansowanie lub pomoc w zakupie kompletu
odzieży sportowej
b) prośba dyrektora SP w Mrzygłodzie o wsparcie w realizacji wydania numizmatu
pamiątkowego z okazji 380 lecia szkoły
c) prośba MGOKiS w Zagórzu o wsparcie finansowe organizacji „XX Rykowiska
Karpackiego Zagórz 2018”
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5. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) informacja o podpisaniu aneksu do umowy na usuwanie, przechowywanie i parkowanie
pojazdów
b) omówienie propozycji firmy NDI Energy Sp. z o.o. dotyczącej sposobu rozliczania
rekompensaty finansowej
c) rozpatrzenie wniosku Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A w Bydgoszczy o prolongatę
zakończenia projektu dot. uzupełnienia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego
Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego
6. Rozpatrzenie prośby firmy Instal – Bud w Sanoku o wyrażenie zgody na tymczasowe
umieszczenie w pasie drogowym słupa energetycznego
7. Rozpatrzenie wniosków Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska złożonych na posiedzeniu w dniu 13.06.2018r.
8. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) zaopiniowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla zadania pn.: „ Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku
pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka, a drogą krajową nr 28 wraz z przebudową
…”
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie modernizacji ewidencji
gruntów i budynków w Powiecie Sanockim – etap I realizowane w ramach projektu
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)
c) rozpatrzenie prośby sołtysa wsi Pielnia o wystąpienie z wnioskiem o udzielenie
dofinansowania z przeznaczeniem na remont drogi nr 2206R Długie - Pielnia
9. Sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego:
a) rozpatrzenie oferty dotyczącej modernizacji istniejącego powiatowego monitoringu
10. Sprawy budżetowe:
a) rozpatrzenie prośby Gminy Zagórz o udzielenie pomocy finansowej na budowę mostu
w miejscowości Morochów
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (800.000 zł – SPZOZ)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (100.000 zł – odbudowa mostu w m.
Tarnawa Górna)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (10.000 zł – zakup urządzenia
wielofunkcyjnego)
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (13.456 zł – zakup klimatyzatorów)
f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (21.700 zł - PCPR)
11. Wolne wnioski i zapytania.
Pan Wicestarosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić następujące
sprawy:
- podjęcie uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (PPP w Sanoku)
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- podjęcie uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (SOSW
w Sanoku)
- rozpatrzenie prośby osoby prowadzącej niepubliczne szkoły dla dorosłych o możliwość
rozłożenia na raty zwrotu pobranej dotacji
- prośba o zabezpieczenie brakującej kwoty na wykonanie zadania: „Stabilizacja osuwiska
położonego pod Zamkiem Królewskim w Sanoku”
- prośba o rozważenie możliwości zabezpieczenia środków finansowych w celu aplikowania
o dofinansowanie do remontu zniszczonego fragmentu jezdni - „Pod zamkiem Sobień”
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok (7.000 zł – PINB)
- wniosek Klubu Viktoria o dofinansowanie wyjazdu dzieci na mecz

Pan Wicestarosta zaproponował, aby tematy dotyczące wszelkich inwestycji zostały omawiane
na osobnym posiedzeniu zarządu.
Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na zmiany w porządku obrad zarządu
Powiatu.

Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Sprawę dotyczącą przekazania budynku na siedzibę Bieszczadzkiego Pogotowia
Ratunkowego w Sanoku przedstawiła pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami.
Pani Hniłka poinformowała, że Rada Powiatu Sanockiego podjęła uchwałę o wyposażeniu
Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w ruchomości. Aby można było podjąć uchwałę
o przekazaniu nieruchomości na działalność BPR w Sanoku w pierwszej kolejności należy
przygotować projekt uchwały Rady Powiatu o wyposażeniu w nieruchomości. Przygotowanie
takiego projektu uchwały jest w kompetencji Pełnomocnika do Spraw Zdrowia i Polityki
Społecznej.
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Ad.2. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Z uwagi na brak pełnej informacji o raporcie o sytuacji ekonomiczno – finansowej
SPZOZ w Sanoku uchwała nie została podjęta. Została przełożona na kolejne posiedzenie
Zarządu Powiatu.
Następnie Zarząd Powiatu podjął Uchwałą Nr 144/2018 w sprawie wyrażenia zgody na
wynajem przez SPZOZ w Sanoku nieruchomości. Wyrażono zgodę na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku powierzchni w budynku przy ul. Lipińskiego 10 – punkt sprzedaży aparatów
słuchowych. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 145/2018 w sprawie wyrażenia zgody na
wynajem przez SPZOZ w Sanoku nieruchomości. Wyrażono zgodę na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku pomieszczenia, w których stacjonują Zespoły Ratownictwa Medycznego. Uchwałę
podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 3. Zapoznanie się z ostatecznym protokołem kontroli dot. prawidłowości
wykorzystania dotacji „oświatowej” udzielonej dla szkół niepublicznych.
Pani Skarbnik poinformowała, że kontrola wykazała, iż wydatki poniesione na
wynagrodzenie należy uznać jako dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem. Wobec
tego kwota w wysokości 260.834, 49 zł wraz z odsetkami powinna zostać zwrócona na
rachunek Powiatu Sanockiego. Pani Zofia Kijowska Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji,
Kultury i Rozwoju potwierdziła, iż środki finansowe zostały wykorzystane na wypłatę
wynagrodzenia dodała, że nie ma zawartej umowy, która określałaby wysokość wynagrodzenia
miesięcznego.

Ad.5. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Pan Jan Wydrzyński Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu poinformował,
o podpisaniu aneksu do umowy w zakresie usuwania pojazdów z dróg, przechowywania
i parkowania pojazdów.

Następny omawiany temat to propozycja firmy NDI Energy Sp. z o.o. dotycząca sposobu
rozliczania rekompensaty finansowej za udzielenie pozwolenia na przejazd drogami
powiatowymi Humniska – Strachocina, Jaćmierz – Bażanówka, Turze Pole – Zarszyn, Długie
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– Pakoszówka w związku z realizacją inwestycji „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa
relacji Strachocina – Podgórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.
Firma zwróciła się z propozycją zawarcia porozumienia lub spisania notatki służbowej
z przeprowadzenia wspólnej wizji lokalnej, inwentaryzacji stanu dróg w zakresie zgody na
korzystanie ze wskazanych dróg. Jednocześnie poinformowano, że inwestycja jest realizowana
na podstawie specjalnej ustawy oraz z dofinansowania ze środków UE, dlatego nie ma
możliwości wpłacenia przez wykonawcę robót rekompensaty za potencjalne zniszczenia
wyprzedzając ich zaistnienie.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu polecił, aby Naczelnik Wydziału Komunikacji
i Transportu przygotował pisemne wystąpienie (w tym projektu umowy) do firmy Gaz –
System w celu ustalenia sposobu i wysokości wypłaty rekompensaty finansowej za korzystanie
z w/w dróg. Ponadto należy ocenić stan techniczny dróg, po których będą poruszały się pojazdy.
Pan Wydrzyński poinformował, że NDI Energy Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o wydanie
kolejnych zezwoleń na przejazd pojazdami po drogach powiatowych.

Kolejny omawiany temat to wniosek Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A
w Bydgoszczy o prolongatę zakończenia projektu dot. uzupełnienia Planu Zrównoważonego
Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego. Pan Naczelnik
poinformował, że uwagi do planu zgłaszał prezydent Miasta Krosna. Po omówieniu tematu
Zarząd Powiatu udzielił prolongaty zakończenia projektu dot. uzupełnienia Planu
Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego” do
dnia 21 lipca 2018r. Zgodę na powyższe wyrażono jednogłośnie.

Ad.8. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych przedstawił
wniosek pełnomocnika Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z prośbą
o zaopiniowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla zadania pn.: „ Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku
pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka, a drogą krajową nr 28 wraz z przebudową,
budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi” .
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował materiały do przedmiotowego wniosku.

Następnie podjęto Uchwałę Nr 146/2018 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
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Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Sanockim – etap I
realizowane w ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP). Uchwałę
podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Prośba sołtysa wsi Pielnia o udzielenie dofinansowania z przeznaczeniem na remont
drogi nr 2206R Długie – Pielnia zostanie rozpatrzona kompleksowo ze wszystkimi wnioskami
dotyczącymi remontów, budowy i przebudowy infrastruktury drogowej.

Pan Cyran poinformował, że w wyniku trzeciego postepowania przetargowego na wybór
wykonawcy projektu budowlanego na zadanie pn. „Stabilizacja osuwiska położonego pod
Zamkiem Królewskim w Sanoku na działce o nr ewid 627” najkorzystniejsza oferta została
złożona na 95.940 zł. Na realizację w/w zadania w budżecie Powiatu zabezpieczona jest kwota
90.750 zł. Naczelnik zwrócił się o zabezpieczenie brakującej kwoty. Zarząd Powiatu 3 głosami
„za” wyraził zgodę na zabezpieczenie wnioskowanych środków.

Ad.10. Sprawy budżetowe
Temat dotyczący możliwość udzielenia pomocy finansowej Gminie Zagórz na budowę
mostu w miejscowości Morochów zostanie omówiony kompleksowo ze wszystkimi wnioskami
o udzielenie dofinansowania.

Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
- Uchwała Nr 147/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. W związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu
państwa (decyzja wojewody) przeznacza się kwotę w wysokości 800.000 zł na zakup sprzętu
endoskopowego dla SPZOZ w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok (100.000 zł – odbudowa mostu w m. Tarnawa Górna) zostało przełożone na kolejne
posiedzenie Zarządu Powiatu.
- Uchwała Nr 148/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok. Na podstawie umowy z Wojewodą Podkarpackim w sprawie udzielenia dotacji
wprowadza się kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla
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Starostwa Powiatowego w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 149/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 13.456 zł na montaż klimatyzacji w budynkach
Starostwa Powiatowego w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 150/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu
Sanockiego przeznaczając kwotę w wysokości 21.700 zł na świadczenia na rzecz osób
fizycznych w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Sanoku. Uchwałę podjęto
3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Dodatkowo podjęto:
- Uchwałę Nr 151/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu
Sanockiego przeznaczając kwotę w wysokości 7.000 zł na wydatki związane z realizacją
statutowych zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sanoku. Uchwałę
podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 152/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 5.190 zł na zadanie inwestycyjne „Stabilizacja
osuwiska położonego pod Zamkiem Królewskim w Sanoku na dz. o nr ewid 627”. Uchwałę
podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pani Skarbnik poinformowała, że otrzymała projekt wystąpienia pokontrolnego z Urzędu
Wojewódzkiego po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 23 kwietnia do 25
maja 2018 roku w Starosty Sanockiego. Kontrolą objęto prawidłowość i terminowość
pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowości
wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2017 roku.

Ad.9. Sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego.

Pan Piotr Andrunik Naczelnik Wydziału Zarzadzania Kryzysowego przedstawił ofertę
Firmy RWD Prospect z Tarnowa dotyczącą modernizacji istniejącego powiatowego
monitoringu powodziowego. Firma ta wdrożyła obecnie używany przez nas system
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monitoringu i co jakiś czas dokonuje modernizacji tego monitoringu. Pan Piotr Andrunik dodał,
że ofertę analizował z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
i uznano, iż oferta jest jak najbardziej korzystna i zasadna. System ten działa całodobowo przez
wszystkie dni w roku. Naczelnik poprosił o wyrażenie zgody na zakup usługi oraz modernizacji
funkcjonującej od 2009 roku witryny internetowej monitoringu powodziowego (jednorazowa
opłata 490 zł miesięcznie) oraz o przeniesienie i całodobową obsługę strony internetowej
z dotychczasowego serwera Starostwa Powiatowego na szybszy serwer o większej
przepustowości znajdujący się w siedzibie firmy RWD Prospect – co zapewniłoby
niezakłócony całodobowy dostęp służb i straży oraz mieszkańców Powiatu do strony systemu
w przypadku wzmożonego ruchu. Ponieważ zdarzało się, że system często się „zawieszał”
Miesięczny koszt w/w usługi wynosiłby 100 zł miesięcznie. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na
w/w zakup.
Pan Wicestarosta ogłosił przerwę.
Po przerwie Członkowie Zarządu powrócili do omawiania punktu 4 Sprawy z zakresu
oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nagórzanach udzielając wsparcia finansowego w wysokości 300 zł na zakup kompletu
dresów sportowych dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Powyższą decyzję
przegłosowano 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Prośba dyrektora Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Mrzygłodzie
o wsparcie wydania numizmatu pamiątkowego z okazji 380 - lecia szkoły została rozpatrzona
negatywnie w uwagi na fakt, iż jest to szkoła gminna. Decyzja została podjęta 3 głosami.
Prośba MGOKiS w Zagórzu o wsparcie finansowe organizacji „XX Rykowiska
Karpackiego Zagórz 2018” została przełożona do czasu powrotu Pana Starosty do pracy.
Dodatkowo Członkowie Zarządu rozpatrzyli prośbę Klubu Sportowego Victoria
Pakoszówka o sfinansowanie przejazdu dzieci ze szkółki piłkarskiej na zawody sportowe
o charakterze międzypowiatowym do Krosna. Na powyższy cel przeznaczono kwotę
w wysokości 300 zł. Decyzja została przyjęta jednogłośnie.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 153/2018 w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej
dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Powołano komisję w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego –
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psychologa w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęta została Uchwała Nr 154/2018 w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Powołano komisję w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego –
prowadzącego zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w oddz. dla dzieci
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz indywidualne zajęcia resocjalizacyjno
– wychowawcze w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sanoku. Uchwałę
podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pani Zofia Kijowska przedstawiła prośbę prezesa Spółki „Casus w Grudziądzu
o wyrażenie zgody na rozłożenie na raty kwoty wskazanej w decyzji Starosty Sanockiego
w sprawie zwrotu dotacji na prowadzenie niepublicznej szkoły dla dorosłych. Zarząd wyraził
zgodę na rozłożenie wskazanej kwoty na 2 raty. Ustalenie terminu spłaty polecono ustalić
Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju. Powyższa decyzja została
podjęta 3 głosami „za”.
Członkowie Zarządu wspólnie z panem Michałem Cyranem Naczelnikiem Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych omówili temat dotyczący możliwości zgłoszenia do
dofinasowania remontu ulic na terenie miasta Sanoka. Polecono, aby Naczelnik sprawdził
możliwość zgłoszenia remontu ciągu ul. Konarskiego i 800 – lecia w Sanoku.
Pan Michał Cyran poinformował, że przedstawiciel PIG (specjalista od weryfikacji
osuwisk) badała drogę w miejscowości Liszna i stwierdziła, że jest tam oberwisko
spowodowane podmywaniem potoku, jednak nie można sporządzić karty dokumentacyjnej
osuwiska. Pani Wosik zapytała o nawierzchnie drogi przez w/w miejscowość ( przy oberwisku
na odcinku od ul. Chrobrego do wioski).
Ad.11. Wolne wnioski i zapytania
Pan Andrzej Chrobak zaproponował, aby rozważyć temat dotyczący przywrócenia
wypłaty zróżnicowanego dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.
Ponadto pan Radny zgłosił wniosek o sprawdzenie stanu nawierzchni jezdni w ciągu ulicy
Białogórskiej i Traugutta w Sanoku, w szczególności należy zwrócić uwagę na zapadniętą
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studzienkę (w okolicy przejścia dla pieszych), która zagraża bezpieczeństwu na drodze.
Wniosek należy skierować do Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.
Dodatkowo Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
- Uchwała Nr 155/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 1.000 zł na wydatki związane z realizacją projektu
„Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego Powiatu Sanockiego”. Uchwałę
podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 156/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok. W związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego przeznacza się kwotę w wysokości
250.000 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przez Powiatowy Urząd Pracy
w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu
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