Protokół Nr 7/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 8 stycznia 2015 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Marian Kunc

•

Krystyna Kozak – pracownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Monika Starejki - Kierownik Biura do spraw Pozyskiwania Środków Pomocowych

•

Jolanta Weremińska – Naczelnik Wydziału Oświaty

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Pan Starosta
przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który przedstawia się
następująco:
1. Sprawy z zakresu geodezji:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na

sprzedaż nieruchomości Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny wywoławczej (dz. nr 58/158)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na

sprzedaż nieruchomości Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny wywoławczej (dz. nr 58/159)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na

sprzedaż nieruchomości Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny wywoławczej (dz. nr 58/153)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na

sprzedaż nieruchomości Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny wywoławczej (nieruchomość
po policji)
e) informacja dotycząca kosztów podziału i utrzymania działki nr 62/11 w Sanoku
2. Sprawy z zakresu pozyskiwania środków pomocowych:
a) informacja o możliwości otrzymania dofinansowania na wyposażenie w sprzęt szkolny

i pomoce dydaktyczne dla nowo wybudowanej hali sportowej przy I LO

b) prośba o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury wyboru audytora w związku

z projektem „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego”
c) prośba o:

- wyrażenie zgody na podjęcie działań mających na celu złożenie wniosku aplikacyjnego
i przeprowadzenia procedury wyboru animatorów do obsługi „Orlików”
- wyrażenie stanowiska co do utrzymania dotychczasowej procedury wyboru animatorów
d) wyrażenie stanowiska w kwestii kontynuacji pozyskiwania środków na przeniesienie
Oddziału Laryngologii
3. Sprawy z zakresu oświaty:
a) prośba dyrektora SOSW w Sanoku o wyrażenie zgody na zatrudnienie od nowego semestru
roku szkolnego 2014/15 dodatkowego nauczyciela – psychologa
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Technikum
Nr 4 w Sanoku i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Sanoku wchodzących w skład ZS
Nr 4
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Technikum
Nr 5 w Sanoku, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Sanoku, III LO dla Dorosłych
w Sanoku oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Sanoku
wchodzących w skład ZS Nr 5 w Sanoku
d) wniosek o bezpłatne udostępnienie hali przy I LO
4. Informacja dotycząca funkcjonowania MDK
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przystąpienia Powiatu Sanockiego do Związku Powiatów Polskich
2. Sprawy dotyczące służby zdrowia:
a) informacja dotycząca SPZOZ
b) wykaz ważniejszych zadań realizowanych przez SPZOZ
c) spotkanie z pielęgniarkami SPZOZ w Sanoku

7. Wolne wnioski i zapytania

2

Ad. 1. Sprawy z zakresu geodezji.
Członkowie zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 2/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny wywoławczej. Przeznaczono do sprzedaży
nieruchomość Powiatu sanockiego położoną w Sanoku obręb Olchowce działka Nr 58/158
o pow. 0,1500 ha. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
- Uchwała Nr 3/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny wywoławczej. Przeznaczono do sprzedaży
nieruchomość Powiatu sanockiego położoną w Sanoku obręb Olchowce działka Nr 58/159
o pow. 0,1605 ha. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
- Uchwała Nr 4/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny wywoławczej. Przeznaczono do sprzedaży
nieruchomość Powiatu sanockiego położoną w Sanoku obręb Olchowce działka Nr 58/153
o pow. 1,8471 ha. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
- Uchwała Nr 5/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny wywoławczej. Przeznaczono do sprzedaży
zabudowaną nieruchomość Powiatu sanockiego położoną w Sanoku obręb Śródmieści działki
Nr 487 i Nr 486/5 o łącznej pow. 0,1906 ha.
Następnie podjęto dyskusję dotyczącą kosztów utrzymania działki Nr 62/11 stanowiącej
własność Powiatu Sanockiego położonej w obrębie ewidencyjnym Śródmieście miasta Sanoka.
Pani Alicja Wosik powiedziała, że skoro Powiat ponosi koszty utrzymania w/w nieruchomości
należy rozważyć dalsze przeznaczenie działki. Po omówieniu sprawy zdecydowano, aby
przenieść koszty utrzymania nieruchomości (koszenie trawy oraz przecinka żywopłotu) na
podmiot dzierżawiący. Należy również

przygotować ofertę (między innymi do PWSZ|

w Sanoku) dotyczącą możliwości wydzierżawienia działki Nr 62/11 w Sanoku w zamian za
koszt utrzymania.
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Ad.2. Sprawy z zakresu pozyskiwania środków pomocowych.
Pani Monika Starejki Kierownik Biura ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych
poinformowała, że przy zachowaniu dotychczasowych procedur podziału 0,4% rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej, w roku 2015 będzie istniała możliwość otrzymania
dofinansowania na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla nowo
wybudowanej hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku. Nabór wniosków
odbędzie się w I kwartale 2015 roku z możliwym dofinansowaniem do 100% wartości zadania.
Kwota dofinasowania w odniesieniu do wyposażenia hali sportowej nie powinna przekroczyć
50.000 zł. Zarząd zaakceptował powyższą możliwość pozyskania środków.
Kolejny omawiany temat związany był z koniecznością potwierdzenia osiągniecia
efektu ekologicznego dla projektu pn.: „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu
sanockiego współfinasowanego w ramach Systemu Zielonych Inwestycji na podstawie umowy
o dofinansowanie w formie dotacji. Członkowie zarządu wyrazili zgodę na rozpoczęcie
procedury wyboru audytora i podpisanie umowy.
Wyrażono zgodę na podjęcie działań mających na celu złożenie wniosku aplikacyjnego
i przeprowadzenie procedury wyboru animatorów sportu do obsługi dwóch obiektów
sportowych „Orlik” zlokalizowanych przy Zespole Szkół Nr 2 oraz przy I Liceum
Ogólnokształcącym w Sanoku na kolejny rok ich funkcjonowania.
Następnie pani Monika Starejki przedstawiła procedurę wyboru animatorów, która została
przyjęta przez członków zarządu. Zdecydowali oni, aby ogłoszenie o konkursie zostało
umieszczone w szerszym zakresie aniżeli na BIP Starostwa np. na facebooku.

Zebrane

kandydatury

zaprosić

należy

przedłożyć

na

posieczenie

Zarządu

Powiatu

oraz

zainteresowanych dyrektorów szkół. Dodatkowo, należy zobowiązać dyrektorów szkół, przy
których znajdują się obiekty sportowe do merytorycznego nadzoru nad zajęciami na nich.
Zobowiązano kierownika Biura ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych i Naczelnika
Wydziału Oświaty do

unormowania

kwestii wykonywania prac konserwatorskich

i porządkowych na obiektach sportowych. Informacje w powyższym temacie należy przedłożyć
ma posiedzenie zarządu Powiatu w marcu br., na które należy zaprosić zainteresowanych
dyrektorów szkół.
Polecono, aby Wydział Inwestycji i Dróg dokonał przeglądu stanu technicznego hal
sportowych (przy I LO) oraz wszystkich inwestycji, które objęte są okresem gwarancyjnym
i zlecił wykonanie ewentualnych poprawek.
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Zarząd powiatu ze względu na złą sytuację finansową nie wyraził zgody na złożenie
wniosku do Premiera w sprawie przyznania środków z ogólnej rezerwy budżetowej na
przeniesienie Oddziału Laryngologii Szpitala Specjalistycznego w Sanoku do nowej
lokalizacji. Polecono natomiast, aby wystąpić do dyrektora SPZOZ z pytaniem czy istnieje
możliwość ulokowania Oddziału Laryngologii jako pododdziału w innym funkcjonujący
oddziale (z wykorzystaniem istniejącej bazy) na terenie Szpitala Specjalistycznego w Sanoku.

Ad.3. Sprawy z zakresu oświaty.
Decyzja w sprawie wyrażenie zgody na zatrudnienie od nowego semestru roku
szkolnego 2014/15 dodatkowego nauczyciela – psychologa w Specjalnym Ośrodku Szkolno
Wychowawczym w Sanoku zostanie podjęta w kwietniu 2015 roku.
Zarząd Powiatu po dogłębnej analizie wyraził pozytywną opinię do projektu uchwały
Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Nr 4 w Sanoku i Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 4 w Sanoku wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4. Pozytywną opinię
wyraziło 5 członków zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Po szczegółowej analizie wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady
Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Nr 5 w Sanoku, Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 5 w Sanoku, III LO dla Dorosłych w Sanoku oraz Ośrodka Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego w Sanoku wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku.
Pozytywną opinię wyraziło 5 członków zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne udostepnienie hali sportowej przy
I Liceum Ogólnokształcący w Sanoku, w celu zorganizowania przez Akademię Piłkarską
turnieju piłkarskiego rocznika U-2007.

Ad. 4. Zapoznano się z informacją przekazaną przez pana Jakuba Osikę dyrektora
Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku na temat funkcjonowania jednostki.
Ad. 5. Członkowie zarządu wyrazili pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Sanockiego do Związku
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Powiatów Polskich. Pozytywną opinię

wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.

Ad. 6. Sprawy dotyczące służby zdrowia:
Członkowie

zarządu

przeanalizowali

dane

dotyczące

sytuacji

finansowej

i funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
Zapoznano się z wykazem ważniejszych zadań realizowanych przez SPZOZ w Sanoku.
W dalszej części odbyło się spotkanie z przedstawicielami siedmiu Związków Zawodowych
działających przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Głównym
i wiodącym tematem spotkania były rozmowy dotyczące bieżącej sytuacji finansowej SPZOZ
i związanymi z tym problemami pracowników tego zakładu. Zarząd Powiatu wysłuchał
postulatów przedstawionych przez przedstawicieli Związków Zawodowych (w szczególności
pielęgniarki) i w najbliższej przyszłości będzie starał się uwzględnić zaproponowane wnioski
związków.

Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania.
Pani Ewelina Rajchel pracownik Wydziału Promocji Kultury i Sportu przedstawiła
członkom zarządu informacje o odnośnie funkcjonowania oficjalnej Powiatowej strony na
Facebook’u. Zarządu Powiatu zaproponował, aby informacje zamieszczane na powiatowym
Fanpagu Facebook’a, przekazywać do Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju

na adres

promocja2@powiat-sanok.pl z podpisem osoby redagującej. Informacje dotyczące wszystkich
istotnych działań Wydziału mających bezpośrednie oddziaływanie na lokalną społeczność,
będą zamieszczane w sieci po wcześniej akceptacji przez Zarząd Powiatu.
Pan Damian Biskup zaproponował, aby sformalizować adresy e-mailowe pracowników
Starostwa i jednostek podległych.
Przewodniczący zarządu zobowiązał Sekretarza Powiatu do sprawdzenia stanu
realizacji konsolidacji umów w Starostwie .
Na koniec rozpatrzono wniosek złożony przez Media ART. Grzegorz Bończak o pomoc
finansową w związku z organizacją „Charytatywnego Maratonu Zumby” w celu udzielenia
pomocy Martynce Wołkowicz. Członkowie zarządu wyrazili zgodę, aby przekazać 300 zł na
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pokrycie części kosztów technicznych związanych z wypożyczeniem i ustawieniem sceny.
Zgodę na powyższe wyrażono 4 głosami „za”, 1 członek zarządu wstrzymał się od głosu.
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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