Protokół Nr 91/16
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 29 sierpnia 2016 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Alicja Wosik

•

Edyta Szałankiewicz

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Bożena Pietruszka - Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej

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 CDN w Sanoku o przedłużenie wykonywania zadań doradcy
metodycznego dla 3 nauczycieli
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie podjęcia z Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki
religii zielonoświątkowej
c) Prośba dyrektora ZS Nr 2 o zatrudnienie wychowawcy – opiekuna nocnego
w internacie
d) Prośba dyrektora ZS Nr 5 o zgodę na podniesienie dziennej stawki żywieniowej
w internacie
2. Sprawy budżetowe:
a) Podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2016 rok ( kwota 38.615 zł).
b) Podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2016 rok ( kwota 13.250 zł).
3. Wolne wnioski i zapytania.
Dodatkowo Pan Wicestarosta zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić
następujące sprawy:
- prośba o ufundowanie nagród w konkursie pn: „Wybieramy Babę i Chłopa Powiatu
Sanockiego”.
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- pismo w sprawie wyceny nieruchomości działek nr 92/6 i nr 92/1, położonych w Dobrej gm.
Sanok
- uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok
(kwota. 2.100 zł)
- uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia Pana Wacława Żuchowskiego dyrektora RCRE
w Sanoku
- wyrażenie opinii na przeniesienie nauczycieli z dniem 1 września 2016r. z ZS Nr 4 w Sanoku
do ZS Nr 5 w Sanoku.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw do porządku obrad
Zarządu Powiatu.

Ad. 1
Członkowie Zarządu po omówieniu prośby dyrektora CDN w Sanoku o przedłużenie
wykonywania zadań doradcy metodycznego przez 3 nauczycieli, zdecydowali, iż sprawa ta
zostanie omówiona na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu. Za powyższą decyzją
głosowało 3 członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Członkowie Zarządu wyrazili pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu
w sprawie podjęcia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnych działań dotyczących
zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej. Pozytywną opinię wyrażono przy 3 głosach
„za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Następnie omówiono

prośbę dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o wyrażenie zgody na

zatrudnienie wychowawcy – opiekuna nocnego w internacie. Decyzja

zostanie podjęta

w terminie późniejszym.

Po omówieniu prośby Dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku o podniesienie dziennej stawki
żywieniowej w internacie, członkowie Zarządu zdecydowali o podniesieniu dziennej stawki
żywieniowej na 12 zł w obu internatach ( ZS Nr 5 i ZS Nr 2 w Sanoku). Decyzję podjęto przy
3 głosach „za”, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Członkowie Zarządu omówili prośbę Urzędu Gminy Zarszyn oraz Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego Miłośników Ziemi Bażanowsko-Jaćmierskiej o ufundowanie nagród
w konkursie pn. „Wybieramy Babę i Chłopa Powiatu Sanockiego”. Członkowie Zarządu
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wyrazili zgodę na ufundowanie nagród do kwoty 1.000 zł, (z Działu –promocja). Zgodę
wyrażono 2 głosami „za”, przeciw -0 wstrzymał się -1 członek Zarządu.
Ad. 2
Członkowie Zarządu podjęli uchwałę Nr 179/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2016 rok. W związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego zwiększa
się dochody i wydatki o kwotę 38.615 zł w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zagórzu.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Następnie podjęto uchwałę Nr 180/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2016 rok. Zmniejsza się wydatki o kwotę 13.250 zł, związane z realizacją
projektu pn. „Kontynuacja zabiegów zwalczających barszcz Sosnowskiego realizowanych
w latach 2014-2015 na terenie Powiatu Sanockiego”, i przeznacza się tą kwotę na realizację
„Programu ochrony rodzimej flory Powiatu Sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz
ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu
Biosfery Karpaty Wschodnie.” Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było.
Ad. 3
Członkowie Zarządu podjęli uchwałę Nr 181/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2016 rok. Uchwała dotyczy zabezpieczenia kwoty 2.100 zł w dziale
921 –kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wydatki związane z realizacją statutowych
zadań. Uchwałę podjęto 2 głosami „za”, przeciw -0, wstrzymał się – 1 członek Zarządu.

Członkowie Zarządu po omówieniu pisma Dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku,
dotyczącego wydania opinii w sprawie przeniesienia z dniem 1 września 2016r. do Zespołu
Szkół Nr 5 w Sanoku, nauczycieli (według przedstawionej listy), zatrudnionych na podstawie
mianowania, dotychczas świadczących pracę w Zespole Szkół Nr 4 w Sanoku, wyrazili
pozytywna opinię w powyższej sprawie. Pozytywną opinię wyrażono przy 2 głosach „za”,
przeciw-0, wstrzymał się – 1 członek Zarządu.
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Członkowie Zarządu po omówieniu pisma dotyczącego ustalenia przez rzeczoznawcę
majątkowego wartości rynkowej nieruchomości (działek nr 92/6 i nr 92/1), położonych
w Dobrej gm. Sanok, które mają być przedmiotem zamiany między Powiatem Sanockim
a osobą prywatną, wyrazili zgodę na zamianę. Zgodę powyższą wyrażono przy 3 głosach „za”,
głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Podjęto uchwałę Nr 182/2016 w sprawie upoważnienia Pana Wacława Żuchowskiego
dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Członkowie Zarządu zapoznali się z decyzją AB.6740.9.1.2016 w sprawie odmowy
udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.
„rozbudowa drogi powiatowej nr 2244R –ul. Kościelna, polegająca na wykonaniu chodnika dla
pieszych w m. Sanok, strona lewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Pan Damian Biskup złożył wniosek aby jak najszybciej doprowadzić do spotkania Pana
Dyrektora PZD w Sanoku

z radnym Janem Dzierżawskim z Gminy Sanok i sołtysem

miejscowości Prusiek, odnośnie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej biegnącej
przez miejscowość Prusiek.
Pan Damian Biskup złożył wniosek, aby Pan Naczelnik Cyran do 15 września br. zdążył złożyć
projekt do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych odnośnie ulicy Traugutta
w Sanoku.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Anna Pelczarska – Kozioł

Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny………………………….
2. Wacław Krawczyk …………........................
3. Damian Biskup …………………………….
4. Krzysztof Strzyż ……………………………
5. Alicja Wosik ………………………………
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