Protokół Nr 106/16
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 29 listopada 2016 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Roman Konieczny Przewodniczący Zarządu Powiatu
Sanockiego, następnie przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.

1. Sprawy organizacyjne:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację
zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na
terenie Powiatu Sanockiego w 2017 roku.
2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku o ponowne rozpatrzenie kwestii objęcia ZFSS
emerytowanych pracowników niepedagogicznych byłego ZS Nr 4 w Sanoku
b) prośba dyrektora ZS Nr 1 w Sanoku o pomoc finansowa lub rzeczowa w związku
z organizowanym konkursem „Z hotelem na Ty”
c) informacja rady rodziców przy SOSW w Sanoku odnośnie lokalizacji ośrodka oraz
prośba o wyznaczenie terminu spotkania w sprawie budowy nowej placówki
d) informacja dyrektora SOSW w Sanoku odnośnie koncepcji lokalizacji SOSW w Sanoku
e) prośba dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku o rozważenie sytuacji finansowej
i wysokości dotacji na 2017 rok dla Muzeum.
3. Sprawy z zakresu geodezji:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie użyczenia
nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Wójtostwo.

4. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie umorzenia należności Skarbu Państwa z tytułu opłat
za wieczyste użytkowanie gruntów
5. Wolne wnioski i zapytania.

Ponadto Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował, aby do porządku posiedzenia
Zarządu Powiatu wprowadzić następujące sprawy:
- prośba Towarzystwa „Świetlik” o przyznanie części budynku przy ul. Jagiellońskiej 22
w Sanoku.
- odpowiedź Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie współfinansowania MDK w Sanoku.
- prośba dyrektora PCPR o wyrażenie zgody na zakup programu księgowo – finansowego na
potrzeby jednostki.
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok (6.200 zł - PZD)
Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw do
dzisiejszego porządku obrad.

Ad. 1. Sprawy organizacyjne.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 261/2016 w sprawie wyboru ofert i udzielenia
dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej na terenie Powiatu Sanockiego w 2017 roku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku
o ponowne rozpatrzenie kwestii objęcia Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
emerytowanych pracowników niepedagogicznych byłego Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku.
Członkowie Zarządu rozpatrzyli prośbę dyrektora wyrażając zgodę na korzystanie przez
emerytowanych pracowników niepedagogicznych z ZFŚS w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku.
Zgodę wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Pozytywnie rozpatrzono prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku wyrażając zgodę
na udzielenie pomocy rzeczowej w postaci „drobnych” upominków jako nagród w konkursie
„Z hotelem na Ty”. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Zapoznano się z pismem Rady Rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Sanoku, w którym Rada Rodziców informuje, że zgadza się na
pozostawienie w obecnej lokalizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w
Sanoku tj. przy ul. Konarskiego 10 do czasu wybudowania nowego budynku. Zarząd Powiatu
przyjął zaproszenie na spotkanie z Radą Rodziców przy SOSW w Sanoku, którego tematem
będzie omówienie budowy nowej placówki.
Równocześnie przyjęto do wiadomości informację dyrektora oraz Rady Pedagogicznej
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sanoku odnośnie poparcia rozwiązania
w postaci budowy nowej placówki oraz pozostawienie obecnej lokalizacji bez zmian na czas
budowy nowej siedziby.
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku
o rozważenie sytuacji finansowej Muzeum, jednocześnie stwierdzając, że obecna sytuacja
finansowa nie umożliwia zmiany poprzedniej decyzji zważywszy na to, że Marszałek
Województwa Podkarpackiego złożył deklarację podpisania umowy udzielającej wsparcia
finansowego.
Ad. 3. Sprawy z zakresu geodezji.
Podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie użyczenia
nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Wójtostwo przełożono na
kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.
Ad. 4. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 262/2016 w sprawie umorzenia należności Skarbu
Państwa z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
jeden Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Sprawy dodatkowe.
Omówiona została prośba Stowarzyszenia „Świetlik” o przyznanie budynku po byłej
siedzibie Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku. Zarząd Powiatu rozważy możliwość udostępnienia
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pomieszczeń w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku po sprawdzeniu wszystkich
szczegółów w przedmiotowej sprawie.
Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Burmistrza Miasta Sanoka odnośnie
współfinansowania Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku. Pan Damian Biskup
zaproponował, aby na kolejne posiedzenie Zarządu zaprosić dyrektora Młodzieżowego Domu
Kultury w Sanoku, propozycję tą poparła pani Alicja Wosik. Zarząd Powiatu przyjął zgłoszoną
propozycję. Ponadto polecono, aby dyrektor MDK w Sanoku przygotował rozliczenie kosztów
utrzymania (funkcjonowania) orkiestry „AVANTI” za cały 2015 rok oraz trzy kwartały br.
Członkowie Zarządu na prośbę dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sanoku wyrazili zgodę na zakup programu księgowego do obsługi księgowo – finansowej
w/w jednostki. Koszty zakupu należy uzgodnić ze Skarbnikiem Powiatu.
W dalszej kolejności podjęto Uchwałę Nr 263/2016 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 6.200 zł na
świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawa pośmiertna) w Powiatowym Zarządzie Dróg
w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych wstrzymujących się nie było.
Ad. 5. Wolne wnioski i zapytania.
Wolnych wniosków i zapytań nie było.
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 ………………………………..

4

