Protokół Nr 39/19
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 26 sierpnia 2019 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu

•

Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu

•

Damian Biskup - Członek Zarządu

•

Andrzej Chrobak - Członek Zarządu

•

Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu

•

Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu

•

Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Józef Kuna – Radca Prawny Starostwa

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu
nieruchomości Powiatu Sanockiego
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy najmu na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej części nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Sanockiego.
2. Zapoznanie się z informacją dotyczącą frekwencji odwiedzeni w Muzeum
Historycznym w Sanoku
3. Sprawy z zakresu oświaty:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku
4. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2019 rok (5.000 zł - PCOJOPS)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2019 rok (69.450 zł - KPPSP)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Sanockiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej
5. Wnioski i zapytania.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Poniższe sprawy przedstawiła pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 172/2019 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania
zasobu nieruchomości Powiatu Sanockiego. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Zarządu poddał pod dyskusję temat dotyczący wyrażenia zgody na zawarcie
umowy najmu na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Sanockiego będącej w użytkowaniu Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku
z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu dentystycznego. Pan Damian Biskup zawnioskował
o przygotowanie szczegółowej informacji dotyczącej między innymi kwoty uzyskiwanej
z wynajmu pomieszczeń, liczby młodzieży korzystającej z usług w gabinecie. Zarząd Powiatu
polecił, aby na kolejne posiedzenie poprosić dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku.

Ad. 2. Zapoznanie się z informacją dotyczącą frekwencji odwiedzin w Muzeum
Historycznym w Sanoku.
Członkowie Zarządu zapoznali się z przedstawioną przez dyrektora Muzeum
Historycznego w Sanoku informacją dotyczącą frekwencji odwiedzin Muzeum za okres od 2
stycznia do 28 lipca 2019 roku w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2018.
Pan Damian Biskup złożył wniosek o wystąpienie do Gminy Miasta Sanoka z zapytaniem,
czy planowane jest i w jakiej wysokości wsparcie finansowe w 2019 roku Muzeum
Historycznego w Sanoku.
Pan Andrzej Chrobak zaproponował, aby przy wjazdach/wyjazdach na obwodnicę Sanoka
ustawić tablice informacyjne o Muzeum Historycznym w Sanoku.

Ad.3. Sprawy z zakresu oświaty.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 173/2019 w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku pani Zofii Kijowskiej. Uchwale
podjęto jednogłośnie.
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Ad.4. Sprawy budżetowe:
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 174/2019 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 5.000 zł
z przeznaczeniem na

wydatki związane z realizacją statutowych zadań przez Powiatowe

Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie podjęto Uchwałę Nr 175/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2019 rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki
Powiatu Sanockiego przeznaczając kwotę w wysokości 69.450 zł na wypłatę rekompensat
pieniężnych dla strażaków za ponadnormatywny czas służby za I półrocze 2019 roku. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie po szczegółowych wyjaśnieniach pani Skarbnik Zarząd Powiatu podjął
Uchwałę Nr 176/2019 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Sanockiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

Ad.5.Wnioski zapytania.
Pan Damian Biskup złożył następujące wnioski i zapytania:
- czy wysłane zostało pismo do Pani Wojewody dotyczące rozpoznania sytuacji karetek
reanimacyjnych, które w ostatnim czasie (jeszcze przed powołaniem BPR) zostały przekazane
szpitalom w Ustrzykach, Lesku i Brzozowie. Na poprzednich zarządach poruszony został temat
tych karetek, a mianowicie - tylko szpital sanocki przekazał te środki lokomocji do BPR,
a pozostałe szpitale zachowały je na stanie. Przypominam szpitale po powołaniu pogotowia nie
pełnią już tej funkcji. Istota problemu dotyczy ich stanu, czy nie jest tak, że powinny być
przekazane do pogotowia zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem?

- zgodnie z wnioskiem Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska wnioskuję o natychmiastowe przekazanie w formie elektronicznej
dokumentacji dotyczącej całości pracy wydziału Komunikacji i Transportu nad rządowym
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projektem związanym z wykluczeniem transportowym, którego efektem są dwa szlaki Liszna
- Sanok i Odrzechowa - Sanok.

- o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia zarządu powiatu sanockiego, z udziałem skarbnika
powiatu, pełnomocnika starosty ds. służby zdrowia, dyrektorów szpitala, kadr szpitala
(przedstawiciel), księgowości szpitala (przedstawiciel) w celu omówienia pogarszającej się
sytuacji finansowej jednostki.

- o przesłanie drogą elektroniczną kopii pism wysłanych do Urzędu Marszałkowskiego
dotyczących uzgodnionej trasy "zachodniej" Green Velo przebiegającej w kierunku Słowacji.
Ponadto Zarząd Powiatu podjął:
- Uchwałę Nr 177/2019 w sprawie upoważnienia Pani Jowity Nazarkiewicz dyrektora Zespołu
Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych Powiatu w zakresie uczestnictwa Placówki w Programie Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER SE). Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 178/2019 w sprawie upoważnienia Pani Jowity Nazarkiewicz dyrektora Zespołu
Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych Powiatu w zakresie uczestnictwa Placówki w programie Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER VET). Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel

Podpisy Członków Zarządu

1. Stanisław Chęć…………………………….......
2. Janusz Cecuła …………...................................
3. Damian Biskup ………………………………...
4. Andrzej Chrobak……………………………….
5. Krzysztof Strzyż………………………………

4

