Protokół Nr 154/17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 28 listopada 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Krzysztof Strzyż

•

Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu

•

Jan Wydrzyński - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

•

Józef Kuna - Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny. Przewodniczący
Zarządu Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia:
1. Omówienie tematu dotyczącego funkcjonowania CIS w Sanoku
2. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o zapłatę i usunięcie pojazdów
3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba dyrektora CDN w Sanoku o wyrażenie zgody na przekazanie wybranego sprzętu do
RCRE w Sanoku
b) prośba dyrektora SOSW w Sanoku o wyrażenie zgody na zatrudnienie pomocy
pedagogicznej
4. Sprawy z zakresu inwestycji:
a) prośba mieszkańców m. Pobiedno o wykonanie chodnika
b) rozpatrzenie prośby o dokonanie remontu drogi w m. Falejówka i Srogów Górny
5. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru organizacji na realizację zadania publicznego –
prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 rok.
7. Wolne wnioski i zapytania.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Zarząd Powiatu z uwagi na nieobecność kierownika Centrum Integracji Społecznej
w Sanoku rozpoczął posiedzenie od omawiania punktu 3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji,
kultury i rozwoju.
Na prośbę dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku Zarząd Powiatu
wyraził zgodę na przekazanie sprzętu (4 pozycje wymienione w piśmie znak
CDN.3222.625.2017) do Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku. W związku
z remontem pomieszczeń w siedzibie CDN w Sanoku zajęcia dydaktyczne dla nauczycieli będą
prowadzone w RCRE w Sanoku. Zgodę na powyższe wyrażono jednogłośnie.
Prośba dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sanoku o wyrażenie
zgody na zatrudnienie pomocy pedagogicznej została przełożona do czasu powrotu do pracy
Naczelnika Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju.
Ad.4. Sprawy z zakresu inwestycji.
Członkowie Zarządu zapoznali się z prośbą mieszkańców m. Pobiedno o wykonanie
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2212R Sanok – Bukowsko w miejscowości Pobiedno.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż do Powiatu wpływają podobne prośby
z poszczególnych Gmin. Obecnie czekamy na stanowisko gmin odnośnie propozycji realizacji
wspólnych zadań inwestycyjnych na zasadach współfinansowania. Zarząd Powiatu powróci do
tematu po otrzymaniu stanowiska zainteresowanych Gmin z terenu Powiatu Sanockiego.
Prośba o dokonanie remontu drogi powiatowej Nr 2046 Krzemienna – Raczkowa –
Jurowce w . Falejówka i Srogów Górny oraz drogi nr 2049R Niebocko – Grabówka – Falejówka
w m. Falejówka podobnie jak powyższa prośba zostanie rozpatrzona w terminie późniejszym.
Ad.5. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 234/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
nieruchomości Powiatu Sanockiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia
ceny wywoławczej. Przeznaczono do sprzedaży zabudowaną nieruchomość Powiatu
Sanockiego, położoną w Sanoku obręb Olchowce oraz działkę nr 58/94. Uchwałę podjęto
3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.6. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 235/2017 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji
na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej na terenie Powiatu Sanockiego w 2018 roku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad.2. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Przewodniczący Zarządu zwracając się do pana Jana Wydrzyńskiego Naczelnika
Wydziału Komunikacji i Transportu zapytał, czy oprócz tego co do tej pory przekazał odnośnie
wniosku o zapłatę i usunięcie pojazdów, chciałaby coś dodać. Pan Naczelnik poinformował, iż
przygotował chronologiczny spis dokumentów w tej sprawie. Z przedstawionych dokumentów
wynika, iż przedsiębiorca nie dostarczał dokumentów, o które był proszony. Pan Starosta
zapytał jak wygląda opinia Radcy Prawnego w tej sprawie. Pan Wydrzyński odpowiedział, że
pani Ryszarda Niemczyk analizowała dokumenty, dwukrotnie zajmował się tą sprawą pan Józef
Kuna. Na posiedzenie poproszono pana Józefa Kunę Radcę Prawnego w celu wyrażenia opinii
prawnej w przedmiotowej sprawie. Po omówieniu sprawy Zarządu Powiatu polecił, aby
ponownie przeanalizować posiadaną dokumentację celem ustalenia czy Powiat zobowiązany
jest do zwrotu wnioskowanej przez przedsiębiorcę kwoty. Równocześnie należy wyjaśnić
wysokość kwoty o jaką zwrócił się pan … (z czego ona wynika). Informacje w tej sprawie
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu winien przygotować na kolejne posiedzenie
Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Zarządu poinformował, iż na dzisiejsze posiedzenie zarządu
poproszono kierownika Centrum Integracji Społecznej w Sanoku, jednakże przed chwilą został
poinformowany, że kierownik CIS w Sanoku będzie prawdopodobnie przebywał na zwolnieniu
lekarskim, a w dniu dzisiejszym nie zgłosił się do pracy.
Dodatkowo Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeznaczenie

kwoty w wysokości

1.600 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku z przeznaczeniem
na zakup pługu do odśnieżania. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
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