Protokół Nr 112/17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 24 stycznia 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Tomasz Twardy – informatyk Starostwa Powiatowego w Sanoku

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 z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) omówienie propozycji Wójta Gminy Zarszyn dotyczącej przejęcia przez Gminę odcinka
drogi powiatowej przebiegającej przez Pielnię
b) podjęcie decyzji w sprawie użyczenia bądź najmu działki nr 58/153 położonej w Sanoku
2. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmniejszenia opłaty za
wymianę dowodu rejestracyjnego
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmniejszenia opłaty za
wymianę prawa jazdy.
3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku o udzielenie pełnomocnictwa w związku
z aplikowaniem o środki w ramach programu Erasmus +

b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum
dla Dorosłych w Sanoku wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Rozwoju
Edukacji w Sanoku
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek zakładanych oraz
prowadzonych na terenie Powiatu Sanockiego przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Sanocki jest organem
prowadzącym.
4. Wolne wnioski i zapytania.

Ponadto Przewodniczący Zarządu poprosił o wprowadzenie do porządku posiedzenia
prośby Wójta Gminy Tyrawa Wołoska o przyznanie środków finansowych na zimowe
utrzymanie dróg.
Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie w/w sprawy.

Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła odpowiedź Wójta Gminy Zarszyn na propozycję przejęcia przez Gminę Zarszyn
odcinka drogi powiatowej nr 2206R Długie – Pielnia, przebiegającej przez obręb Pielnia,
obejmującej działki nr 916/1, 919, 131/2, 132/6, 132/8, 12/10, 144/4, 145/5, 145/7, 146/2
o łącznej pow. 2,4583 ha oraz działkę 905 nie wchodzącą w szlak drożny o pow. 0,1187.
Z odpowiedzi Wójta Gminy Zarszyn wynika, że przejęcie przez Gminę przedmiotowego
odcinka drogi wraz ze znajdującym się w jej ciągu obiektem mostowym na rzece Pielnica
w obecnym stanie technicznym nie jest możliwe. Rada Gminy Zarszyn postanowiła, że
przejęcie odcinka drogi powiatowej w obrębie Pielnia na rzecz Gminy może nastąpić po
przeprowadzeniu przez Powiat Sanocki remontu nawierzchni i infrastruktury mostowej. Zarząd
Powiatu z uwagi na brak środków finansowych nie ma możliwości wykonania remontu w/w
drogi, wobec tego przekazanie drogi na rzecz gminy Zarszyn nie zostanie zrealizowane.
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Następnie pani Naczelnik poinformowała, że Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
wystąpił z wnioskiem o wydzielenie z działki nr 58/153 o powierzchni 1,8471 ha położonej
w Sanoku obręb Olchowce powierzchni ok 0,50 ha potrzebnej na składowanie materiałów do
bieżącego utrzymania dróg powiatowych oraz materiałów powstałych z rozbiórki
przebudowanych dróg, oraz o przekazanie w bezpłatne użyczenie użytkowanej przez siebie
części działki nr 58/153. Członkowie Zarządu zdecydowali, że w najbliższym czasie
przeprowadzą wizję w terenie. Polecono również, aby Pani Naczelnik przedstawiła możliwość
składowania materiałów użytkowanych przez PZD w Sanoku na innych nieruchomościach
Powiatu Sanockiego.

Ad. 2. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
W związku z wnioskiem Wójta Gminy Zarszyn w sprawie obniżenia opłat za wymianę
dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy, która jest niezbędna z powodu zmian
administracyjnych polegających na wprowadzeniu nazewnictwa ulic w miejscowości
Nowosielce. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie zmniejszenia opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego. Pozytywną
opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie
zmniejszenia opłaty za wymianę prawa jazdy. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa pani Elżbiecie Kokoszce dyrektorowi Zespołu
Szkół Nr 5 w Sanoku do reprezentowania, składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu
i na rzecz Powiatu Sanockiego w związku z planowanym aplikowaniem o środki unijne
w ramach programu

„Erasmus+”. Zgodę na udzielenie w/w pełnomocnictwa wyrażono

jednogłośnie.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Sanoku wchodzącego
w skład regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 4
Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Pan Damian Biskup nadmienił, iż dach na budynku RCRE w Sanoku jest zniszczony
i przecieka.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek zakładanych oraz
prowadzonych na terenie Powiatu Sanockiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Następnie Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 11/2017 w sprawie ustalenia planu
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat
Sanocki jest organem prowadzącym. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Sprawy dodatkowe
Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w kwestii
zwiększenia kwoty wsparcia zadania dotyczącego odśnieżania dróg powiatowych przez Gminę
Tyrawa Wołoska. Zarząd do tematu powróci po otrzymaniu informacji z PZD w Sanoku
odnośnie poniesionych kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych, oraz takiej samej
informacji z innych Gmin.

Ad.4. Wolne wnioski i zapytania.
Pani Alicja Wosik zwróciła się z wnioskiem, aby Zarząd Powiatu Sanockiego oraz Rada
Powiatu Sanockiego ponownie poparła budowę łącznicy kolejowej na trasie pomiędzy
Krosnem, a Rzeszowem tj. Turaszówka – Przybówka jest to wariant nr 3. W tej chwili decydują
się losy wariantu 2 lub 3 wobec tego Radna poprosiła o ponowne wyrażenie opinii w tej sprawie
przez Zarząd Powiatu oraz Radę Powiatu na najbliższej sesji. Rada Powiatu Sanockiego
Uchwalą Nr VIII/54/2015 z dnia 27 marca 2015 roku wyraziła poparcie Apelu Miasta Krosna
w sprawie budowy łącznicy kolejowej na trasie pomiędzy Sanokiem, Krosnem, a Rzeszowem.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu podtrzymał poparcie budowy łącznicy kolejowej na trasie
pomiędzy Sanokiem, Krosnem, a Rzeszowem tj. Turaszówka – Przybówka - wariant nr 3.
Następnie pani Alicja Wosik poprosiła o wyrażenie zgody na użyczenie przez Powiat
Sanocki domeny „powiatsanocki.pl” na rzecz promocji działania Klastra Przemysłowo –
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Naukowego Ziemia Sanocka promującego szkoły, uczelnie i zakłady pracy na terenie Powiatu
Sanockiego. Członkowie Zarządu zwracając się do Pana Tomasza Twardego poprosili
o sprawdzenie czy nie ma przeszkód prawnych oraz technologicznych w użyczeniu domeny.
Jeżeli nie będzie tego typu przeszkód Członkowie Zarządu wyrażają zgodę na użyczenie
domeny.
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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