Protokół Nr 4/14

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2014 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Maryla Kopiec – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Pan Starosta
przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
1. Sprawy z zakresu geodezji:
a) zaopiniowanie projektu Uchwały Rady w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów
Województwa Podkarpackiego
b) zaopiniowanie projektu Uchwały Rady w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Sanockiego
w Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad nabycia, zbycia
i obciążenia nieruchomości Powiatu Sanockiego oraz ich wydzierżawienia lub
wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2. Sprawy z zakresu zdrowia i pomocy społecznej:
a) prośba dyrektora SPZOZ w Sanoku o pomoc w zabezpieczeniu wkładu finansowego do
zakupu tomografu komputerowego
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości
środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w I kwartale 2015r.
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr
L/531/2014 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w roku 2014
3. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu sanockiego
na 2014 rok (5.000 zł SOSW)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu sanockiego
na 2014 rok (42.490 zł PCPR)

c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu sanockiego na 2014 rok (1.655 zł leśnictwo)
4. Prośba Komendanta Powiatowej Policji w Sanoku o dofinansowanie do zakupu sprzętu
transportowego - pojazdów służbowych.
5. Wolne wnioski i zapytania.
Powyższy porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów
Województwa Podkarpackiego. Po omówieniu projektu uchwały członkowie zarządu 5
głosami „za”, wyrazili pozytywną opinię do w/w projektu uchwały Rady Powiatu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt Uchwały Rady w sprawie zasad reprezentacji
Powiatu Sanockiego w Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego. Pozytywną opinię
wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad nabycia,
zbycia i obciążenia nieruchomości Powiatu Sanockiego oraz ich wydzierżawienia lub
wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. Pozytywną opinię
wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Dodatkowo Pan Starosta zapytał o stan prawny działki przy Zespole Szkół Nr 4 w Sanoku.
Pani Naczelnik odpowiedziała, że część gruntu przy ZS Nr 4 była wykupywana, cześć
wywłaszczana, toczyły się sprawy administracyjne o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.
Wszystkie postepowania zakończyły się w sądach, skargi zostały odrzucone, zatem stan prawny
jest jednolity i uregulowany.
Ad. 2. Sprawy z zakresu zdrowia i pomocy społecznej.
Członkowie zarządu zapoznali się z prośbą

dyrektora Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku o pomoc w zabezpieczeniu wkładu finansowego na
zakupu tomografu komputerowego. Po przeanalizowaniu tematu stwierdzono, że obecnie ze
względu na trudną sytuację finansową, Powiat nie ma możliwości udzielenia dofinansowania
do zakupu tomografu komputerowego.
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Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań
i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w I kwartale 2015r. Pozytywną opinię
wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały Nr L/531/2014 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w roku 2014. Pozytywną opinię
wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 3. Sprawy budżetowe:
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 269/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu sanockiego na 2014 rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Specjalnego
Ośrodka Szkolno Wychowawczego

Sanoku w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Podjęto Uchwałę Nr 270/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
sanockiego na 2014 rok Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sanoku w łącznej kwocie 42.490 zł przeznaczając na wydatki związane
z realizacją statutowych zadań oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu sanockiego na 2014 rok. Zwiększa się dochody Powiatu o kwotę
1.655 zł jest to ekwiwalent za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw
leśnych.

Pozytywną

opinię

wyraziło

5

członków

zarządu,

głosów

przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.

Ad.4.
Zarząd Powiatu omówił prośbę Komendanta Powiatowego Policji w Sanoku
o dofinansowanie do zakupu sprzętu transportowego – pojazdów służbowych. Powyższa
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prośba została odłożona ze względu na brak środków finansowych, jeżeli możliwości
finansowe powiatu pozwolą to zarząd powróci do tematu w 2015 roku.
Członkowie zarządu zaproponowali, aby wolne środki przeznaczyć na dofinansowanie do
zakupu tomografu komputerowego.
Ad.5. Wolne wnioski i zapytania.
Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postepowania
administracyjnego znak: AB.6740.1.198.2014.
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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