Protokół Nr 50/19
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 6 listopada 2019 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego

•

Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sanockiego

•

Damian Biskup - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego

•

Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego

•

Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego

•

Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu Sanockiego

•

Bogusława Hniłka - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Wojciech Naparła - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

•

Piotr Mazur – Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Stanisław Chęć. Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora Domu Dziecka w Sanoku o wyrażenie zgody na
wystąpienie z wnioskiem o wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
b) rozpatrzenie prośby projektanta o wyrażenie zgody na wejście w teren i przebudowę sieci
kanalizacji deszczowej na nieruchomościach, których właścicielem jest Powiat Sanocki
Sprawy dotyczące drogownictwa:
a) rozpatrzenie prośby firmy AXON o wyrażenie zgody na przejazd drogą powiatową
Sprawy z zakresu promocji, kultury i sportu:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian
wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury
Sprawy z zakresu oświaty:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 1 w Sanoku o wyrażenie zgody na likwidację
projektora
b) rozpatrzenie prośby nauczyciela II LO w Sanoku o przyznanie świadczenia finansowego
w ramach pomocy zdrowotnej
Rozpatrzenie wniosków Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Wnioski i zapytania.

Pani Skarbnik zaproponowała, aby do porządku posiedzenia wprowadzić następujące sprawy:
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Pani Zofii Kijowskiej dyrektora Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Pani Joanny Połdiak p.o. dyrektora II
Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2019 rok.
Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw do
porządku posiedzenia.

Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła prośbę dyrektora Domu Dziecka w Sanoku o wyrażenie zgody na wystąpienie
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa – jarzębiny rosnącego na
nieruchomości położonej w Sanoku obręb Wójtowstwo, stanowiącej własność Powiatu
Sanockiego, w trwałym zarządzie Domu Dziecka w Sanoku, oznaczonej w ewidencji jako
działka nr 136/3. Po omówieniu tematu jednogłośnie wyrażono zgodę na wystąpienie
z wnioskiem o wycięcie w/w drzewa.

Następnie rozpatrzono prośbę projektanta o wyrażenie zgody na wejście w teren
i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej na nieruchomościach położonych w Sanoku obręb
Posada, których właścicielem jest Powiat Sanocki:
- w użytkowaniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – działka nr 865/5
- w użytkowaniu Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ – działka nr 863/9
Wyrażono zgodę na wejście w teren i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej na
nieruchomości - działka nr 863/9. Odnośnie wejścia w teren działki nr 865/5 polecono, aby
pani Naczelnik zwróciła się do projektanta z pytaniem, czy jest możliwość przeprojektowania
poprowadzenia sieci kanalizacji na działce nr 865/5 z drugiej strony budynku.
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Ad. 2. Sprawy dotyczące drogownictwa.
Pan Wojciech Naparła dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku przedstawił
prośbę firmy AXON o wyrażenie zgody na przejazd drogą powiatową ul. Rymanowska do
skrzyżowania z ul. Matejki przez pojazd budowlany JCB (wózek widłowy) w celu rozładunku
maszyny giętarki. Zgodę na przejazd wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pan Damian Biskup zwracając się do dyrektora PZD w Sanoku zapytał o budowę
chodnika w m. Markowce. Dodał, że prawdopodobnie koszt budowy chodnika opiewa na
kwotę ok. 300.000 zł. Dyrektor odpowiedział, że jeżeli budujemy chodnik przy jezdni
generujemy dodatkowy koszt ponieważ poszerzamy drogę do 6 metrów. W tym przypadku jest
to szczególna sytuacja ponieważ odcinek jest na łuku drogi o specjalnym wyprofilowaniu.
Szczegóły zadania będą ujęte w projekcie technicznym.
Pan Krzysztof Strzyż zapytał, czy w ciągu drogi powiatowej - Płowce - Stróże
przygotowywanej do remontu są problemy związane z własnością nieruchomości, a jeśli tak to
na jakim obecnie etapie są prace związane z regulacją granic. Dyrektor odpowiedział, że jeżeli
chodzi o drogę Sanoczek - Płowce - Stróże w większości przypadków jest to teren prywatny,
obecnie jest to regulowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami co wiąże
się z kosztami po stronie Powiatu.
Pan Krzysztof Strzyż złożył wniosek o zwrócenie uwagi, aby wykonawca remontu
odcinka drogi powiatowej w miejscowości Tarnawa w okresie zimowym zapewnił bezpieczne
dojście i dojazd z drogi powiatowej na prywatne posesje.
Pan Damian Biskup dodał, iż poinformowano go, że w ciągu ulicy Konopnickiej w Sanoku
nie została zaprojektowana budowa odcinka chodnika (nie ma możliwości dotarcia do
cmentarza pieszo). Pan dyrektor odpowiedział, że GDDKiA tak przewidziała. PZD w Sanoku
został ominięty przy uzgodnieniach w tym temacie, ulica Konopnicka nie ma ciągłości
przebiegu ulicy w formie publicznej.

Ad. 3. Sprawy z zakresu promocji, kultury i sportu.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 242/2019 w sprawie upoważnienia do
dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Pan Starosta poinformował, iż dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku zadeklarował
przejście na emeryturę. Wobec powyższego polecono, aby rozpocząć procedurę konkursową
na stanowisko dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku.
Pan Damian Biskup zawnioskował, aby uhonorować pana Wiesława Banacha nagrodą
finansową, oraz aby sprawdzić możliwość odznaczenia zasłużonych pracowników.

Ad. 4. Sprawy z zakresu oświaty.
Zarząd Powiatu na prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku wyraził zgodę na
likwidację w ramach inwentaryzacji projektora PLUS U5-111. Zgodę na powyższe wyrażono
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Prośba nauczyciela II Liceum Ogólnokształcącego

w Sanoku o przyznanie świadczenia

finansowego w ramach pomocy zdrowotnej została przełożona do rozpatrzenia na kolejne
posiedzenie Zarządu Powiatu.
Punkt 5. Rozpatrzenie wniosków Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska przełożono na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu
Powiatu.

Ponadto podjęto następujące uchwały:
- Nr 243/2019 w sprawie upoważnienia Pani Zofii Kijowskiej dyrektora Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Sanoku. Upoważnia się dyrektora CDN w Sanoku do dokonania przeniesień
w planie wydatków bieżących w CDN w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Nr 244/2019 w sprawie upoważnienia Pani Joanny Połdiak p.o. dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego w Sanoku. Upoważnia się dyrektora II LO w Sanoku do dokonania
przeniesień w planie wydatków bieżących w II LO w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Nr 245/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok.
Zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 36.786 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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W dalszej części Pani Skarbnik przedstawiła założenia do projektu uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2020 rok. Poinformowała, że wszystkie wydziały i jednostki Powiatu
złożyły zapotrzebowanie na 2020 rok. Założono, iż dochody budżetu na 2020 rok to kwota
w wysokości 99.163.965 zł w tym:
- dochody bieżące to 92.764.944 zł (między innymi: wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych – 17.972. 295 zł, subwencja ogólna – 54.707.696 zł, dotacje wojewody 11.347.668
zł, dotacje na DPS – 96.240 zł)
- dochody majątkowe: 6.399.021 zł
Pan Damian Biskup zapytał, czy Powiat Sanocki został wykluczony z Programów Norweskich?
Jeżeli Powiat nie został wykluczony to dlaczego nie są składane projekty? Dodał, że
Ministerstwo Kultury ogłosiło nabór wniosków, w których powiat może startować,
dofinansowania są nawet do 80 % i też powiat chyba nie składa.
Następnie pani Skarbnik przedstawiła plan wydatków budżetowych na rok 2020
zaplanowanych w kwocie 99.847.277 zł w tym wydatki - bieżące 89.601 zł ( np. remont
pomieszczeń w nieruchomościach powiatu 300.000 zł)
- majątkowe – 10.245.714 zł

(pn. przebudowa drogi powiatowej Tarnawa – Kalnica,

przebudowa drogi powiatowej Sanok – Bukowsko w m. Markowce i Pobiedno, odbudowa
mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Mrzygłód – Tyrawa Wołoska)
Dodała, że aktualne zadłużenie wynosi 27.886.318 zł co stanowią kredyty
długoterminowe.
Poddano pod dyskusję tematy dotyczące:
- zwiększenia o jeden etat (dyrygent) w MDK w Sanoku i prowadzenia powiatowej orkiestry.
- przekazania boiska sportowego „Orlik” do ZS Nr 2 w Sanoku oraz drugiego boiska
sportowego „Orlik” do I LO w Sanoku
- wprowadzenia 90.000 zł na remont nieruchomości Powiatu Sanockiego przy ul. Piłsudskiego
w Sanoku
Pani Skarbnik poruszyła temat dotyczący dofinansowania SPZOZ w Sanoku.
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Pozytywnie rozpatrzono prośbę Zakładu Karnego w Łupkowie wyrażając zgodę na
przejazd pojazdów powyżej 8 ton drogą powiatową Nowy Łupków celem dostarczenia klińca
przez firmę Piramida FUH (…) do w/w Zakładu Karnego.

Ad.7. Wnioski i zapytania.
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………………………………
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