Protokół Nr 64/20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 19 lutego 2020 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Stanisław Chęć – Przewodniczący Zarządu Powiatu

•

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

•

Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu Sanockiego

•

Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu Sanockiego

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

•

Paweł Kuźniar - Projektant

•

Robert Dudek – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sanoku

•

Wojciech Naparła – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

•

Zbigniew Dec – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

•

Bożena Pietruszka – pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej

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. Omówienie tematu dotyczącego nowej lokalizacji SOSW w Sanoku.
2. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie
Komańcza zadania zarzadzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie
obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych
w granicach administracyjnych Gminy Komańcza
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie
Bukowsko zadania zarzadzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie
obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych
w granicach administracyjnych Gminy Bukowsko
3. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:

a) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia dróg z terenu Miasta
Sanoka do kategorii dróg gminnych
4. Sprawy z zakresu służby zdrowia i pomocy społecznej:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego
z działalności w ŚDS w Zagórzu za rok 2019
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań
publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz
ratownictwa i ochrony ludności na 2020 rok
5. Sprawy z zakresu oświaty:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których
Powiat Sanocki jest organem prowadzącym
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania
ofert na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty zleconych przez powiat
organizacjom pozarządowym w 2020 roku oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji
c) rozpatrzenie prośby dyrektora RCRE w Sanoku o podjęcie działań mających na celu
utworzenie szkoły branżowej II stopnia
d) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o założenie branżowej szkoły II stopnia
e) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku o wyrażenie zgody na utworzenie
branżowej szkoły II stopnia
6. Wnioski i zapytania.
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić punkt:
zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetu Powiatu Sanockiego na 2020 rok
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowym punktem został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1. Omówienie tematu dotyczącego nowej lokalizacji SOSW w Sanoku.
Pan Michał Cyran przedstawił założenia, projekty obejmujące plany dostosowania
budynku położonego przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku na potrzeby Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego w Sanoku. Poinformował, że została przygotowana koncepcja
zagospodarowania terenu. Do dyspozycji jest działka szkoły oraz działka Powiatu Sanockiego
przylegająca do Galerii Sanok. Zaproponowano, aby I strefę, czyli działkę na której
zlokalizowany jest budynek szkoły przeznaczyć na rozbudowę szkoły o jeden segment po to,
aby uzyskać miejsce na klasy szatnię i windę oraz utworzyć miejsca parkingowe. Proponuje się
dobudowę przy bocznej ścianie czterech kondygnacji, każda z nich o powierzchni ok 140 m2.
Pan Robert Dudek powiedział, że zapotrzebowanie placówki na dodatkowe pomieszczenia jest
bardzo duże. Chciałby z budynku przy ul. Konarskiego 10 przenieść do budynku przy ul.
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Jagiellońskiej 22 w Sanoku dwa lub trzy oddziały, a w budynku przy ul. Konarskiego można
byłoby wówczas utworzyć świetlice, pokój nauczycielski. Gabinet pielęgniarki, pracownie do
rękodzieła, pracownia do zajęć muzyczno -tanecznych, klasy do SPT zlokalizowane byłby
w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22. Pan Damian Biskup zapytał, czy jest możliwość
doprojektowania wiaty, aby dzieci wsiadały i wysiadały w miejscu zadaszonym. Projektant
przeanalizuje taką możliwość.
Pan Cyran zaproponował, aby z budynku przy ul. Jagiellońskiej przenieść PCOJOPS,
pomieszczenia te przeznaczyć dla pracowników administracyjnych lub dzieci sprawnych
ruchowo. Ważne, aby w obecnie zajmowanych pomieszczeniach dostosować toalety dla osób
niepełnosprawnych i szkoła w tej części może funkcjonować niezależnie od planowanej
dobudowy. Następnie uruchamiamy windę i budowę kolejnych pomieszczeń. Pan Andrzej
Chrobak zapytał skąd środki na inwestycję. Pan Cyran odpowiedział, że środki na ten cel
można pozyskać jedynie z rezerwy Premiera, gdy będzie taka możliwość wniosek zostanie
złożony. Pan Damian Biskup zwracając się do dyrektora Roberta Dudka zapytał, jak widzi
funkcjonowanie ośrodka po pozyskaniu nowych pomieszczeń. Dyrektor odpowiedział,
że budynek przy ul. Konarskiego nadal będzie użytkowany. SOSW opuściłoby pomieszczenia
w budynku przy ul. Lipińskiego w Sanoku. Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę
na podjęcie prac mających na celu dostosowanie pomieszczeń przy ul. Jagiellońskiej 22
w Sanoku na potrzeby SOSW w Sanoku.

Ad.2. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Pan Wojciech Naparła dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku poinformował,
że wystąpiono do gmin z terenu Powiatu Sanockiego o przejęcie zadań dotyczących
zarządzania przystankami na terenie danej gminy. Gminy Komańcza, Bukowsko i Zagórz
pozytywnie odniosły się do wniosków PZD w Sanoku, Gmina Sanok nie zajęła stanowiska
w tej sprawie.
Wobec powyższego Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Komańcza zadania zarzadzania publicznymi drogami
powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg
powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Komańcza. Pozytywną opinię wyraziło
5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia
Gminie Bukowsko zadania zarzadzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie
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obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych
w granicach administracyjnych Gminy Bukowsko. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.3. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Pan Zbigniew Dec Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu poinformował, że
Urząd Miasta Sanoka wystąpił o zaopiniowanie poniższej uchwały.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 39/2020 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie
zaliczenia dróg z terenu Miasta Sanoka do kategorii dróg gminnych. Wyrażono pozytywną
opinię w sprawie zaliczenia ul. Iwaszkiewicza w Sanoku do kategorii dróg gminnych. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4. Sprawy z zakresu służby zdrowia i pomocy społecznej.
Pani Bożena Pietruszka Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawiła
sprawozdanie merytoryczne z działalności w Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zagórzu za rok 2019. Następnie Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 40/2020 w sprawie
przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Zagórzu za rok 2019. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 41/ 2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia
oraz ratownictwa i ochrony ludności na 2020 rok. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.5. Sprawy z zakresu oświaty.
Pani Agnieszka Kornecka – Mitadis Naczelnik Wydziału Oświaty wyjaśniła potrzebę
dokonania zmiany w poniższej uchwale. Po omówieniu szczegółów Członkowie Zarządu
podjęli Uchwałę Nr 42/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat
Sanocki jest organem prowadzącym. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Ponadto Zarząd Powiatu polecił, aby dyrektorzy szkół
przedstawiali półroczne sprawozdanie z dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których Powiat Sanocki jest organem prowadzącym.
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Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku
wyrażając zgodę na założenie w w/w szkole od 1 września 2020r. branżowej szkoły II stopnia
– jedna klasa wielozawodowa kształcąca w kierunkach, w których kształci szkoła (technik
mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk, technik elektronik, technik
ochrony środowiska, technik teleinformatyk, technik spawalnictwa).

Kształcenie może

odbywać się w formie stacjonarnej i zaocznej. Zarząd Powiatu 5 głosami „za”, wyraził zgodę
na powyższe.
Wyrażono zgodę na utworzenie w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku od roku szkolnego
2020/2021 w formie zaocznej branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły
I stopnia w zawodach fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
oraz w różnych zawodach w obrębie klasy wielozawodowej. Zgodę na powyższe wyrażono
jednogłośnie.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na utworzenie w formie zaocznej w Regionalnym
Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku szkoły branżowej II stopnia od roku szkolnego
2020/2021. Powyższą decyzję przyjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
W dalszej kolejności Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 43/2020 w sprawie
powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
oświaty zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym w 2020 roku oraz przyjęcia
regulaminu pracy komisji. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Dodatkowo Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię do projektu uchwały Rady
Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. W związku
z przesunięciem terminu realizacji projektu „Druga szansa” w ramach programu operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 i nie zrealizowaniem w całości wydatków
w zadaniu 3 – prace interwencyjne proponuje się zwiększenie planu finansowego na 2020 rok
w łącznej kwocie 12.189 zł. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że pan Henryk Przybycień dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku złożył pismo o wyrażenie
zgody na rozwiązanie umowy o pracę z dniem 29 lutego 2020 roku na zasadzie porozumienia
stron. Temat został przełożony.
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Ad.6. Wnioski i zapytania.
Pan Andrzej Chrobak zapytał, czy coś nowego wydarzyło się jeżeli chodzi o udzielenie
zabezpieczenie do kredytu dla SPZOZ w Sanoku.
Pan Starosta odpowiedział że Burmistrz Miasta Sanoka przedstawił swoją propozycję oraz, że
czeka na spotkanie z przedstawicielami Gminy Sanok i Gminy Zagórz.
Pan Damian Biskup zaproponował, aby podjąć rozmowy z przedstawicielami Banku
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w sprawie zmiany warunków zabezpieczeń do kredytu
dla SPZOZ w Sanoku.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel

Podpisy Członków Zarządu

1. Stanisław Chęć…………………………….......
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3. Damian Biskup ………………………………...
4. Andrzej Chrobak……………………………….
5. Krzysztof Strzyż………………………………
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