Protokół Nr 147/17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 06 października 2017 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Andrzej Chrobak

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
w/m

•

Zofia Kijowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju w/m

•

Grzegorz Kozak – Dyrektor PCPR w Sanoku

•

Wojciech Naparła – Dyrektor PZD w Sanoku

•

Jan Wydrzyński – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu w/m

•

Wacław Żuchowski – Dyrektor RCRE w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny Przewodniczący
Zarządu Powiatu Sanockiego, następnie przedstawił przygotowany porządek obrad
dzisiejszego posiedzenia.
1. Omówienie tematu dotyczącego funkcjonowania CIS-u.
2. Wyrażenie zgody na podpisanie listu intencyjnego dot. współpracy przy przygotowaniu
zadania pt. „Budowa nowej drogi dwujezdniowej na odcinku Miejsce Piastowe –Sanok”.
3.Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie decyzji w sprawie nieruchomości (działek) położonych w Sanoku obręb Olchowce
b) podjęcie decyzji w sprawie przedłużenia dzierżawy części działki położonej w Sanoku obręb
Wójtostwo
4.Sprawy z zakresu służby zdrowia i pomocy społecznej:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora PCPR w Sanoku o wyrażenie zgody na pobyt osoby
niepełnosprawnej w internacie SOSW w Sanoku
b) rozpatrzenie prośby dyrektora PCPR w Sanoku o zabezpieczenie dodatkowych środków na
dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Sanockiego w WTZ w Lesku
1

c) wyrażenie zgody na zakup dodatkowego wyposażenia dla WTZ przy ul. Zielonej w Sanoku
d) podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko dyrektora
Domu Dziecka w Sanoku
e) podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ w Sanoku
nieruchomości
5. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) pisma dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych Gmin Tyrawa Wołoska i Besko
- zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska oraz Besko
zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz zatwierdzenie
stosownych porozumień
b) pismo dyrektora PZD w Sanoku dotyczące zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018
wraz z wykazem odcinków dróg powiatowych
c) zajęcie stanowiska dot. propozycji zadośćuczynienia za poniesione straty w infrastrukturze
drogowej drogi powiatowej Grabówka-Falejówka w związku z zadaniem „Budowa gazociągu
relacji Hermanowice-Strachocina.”
6. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) podjęcie decyzji w sprawie wydłużenia terminu na wprowadzenie stałej organizacji ruchu
dla dróg powiatowych
7. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) zajęcie stanowiska w sprawie remontu chodnika w ciągu ulicy Stróżowskiej w Sanoku
b) wydanie opinii w sprawie realizacji inwestycji dla zadania „Przebudowa drogi gminnej
w Odrzechowej o dł. 1,4 km”.
8. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie uchwalenia programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2018 rok
b) podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy
Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu
Powiatu Sanockiego
d) prośba dyrektora RCRE w Sanoku o upoważnienie do oddania w najem pomieszczenia
Stacji Kontroli Pojazdów
e) informacja dyrektora RCRE dotycząca pracowni w budynku „A” RCRE w Sanoku
f) prośba Komendanta Hufca ZHP o uwzględnienie w budżecie Powiatu dofinasowania
wydania albumu z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości i działalności ZHP
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g) pismo dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku w sprawie propozycji opłat za zakwaterowanie w
internacie ZS Nr 2 w Sanoku
h) rozpatrzenie pisma LOP w Sanoku w sprawie przedłużenia okresu wywieszenia tablic
reklamowych przy budynku II LO w Sanoku
i) pismo dyrektora CDN w Sanoku o wyrażenie zgody na przekazanie komputerów do RCRE
9. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2017 (kwota 160.000 zł).
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (kwota 31.120 zł)
10. Rozpatrzenie pisma radnego dot. uwzględnienia zadań w projekcie budżetu Powiatu
Sanockiego na 2018r.
11. Wolne wnioski i zapytania.

Dodatkowo Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
punkty:
1. Pismo dotyczące wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej złożone w 2017 roku.
2. Prośba Pani Naczelnik Wydziału Oświaty w sprawie przeliczenia w miesiącu październiku
stawki dotacji dla szkół niepublicznych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok
(kwota 62.489 zł)
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji
konkursowej.
Porządek posiedzenia wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1
Członkowie Zarządu omówili bieżącą sytuację w

Centrum Integracji Społecznej

w Sanoku. W związku z zaistniałą sytuacją w CIS w Sanoku, zdecydowano o przygotowanie
prośby do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krośnie, o pomoc i dokonanie kontroli
w w/w jednostce. Powyższą decyzję podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 2
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie listu intencyjnego (w którym nie ma
podjętych żadnych konkretnych rozwiązań finansowych), dot. współpracy przy przygotowaniu
zadania pt. „Budowa nowej drogi dwujezdniowej na odcinku Miejsce Piastowe –Sanok”. Zgodę
powyższą wyrażono przy 3 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Ad. 3
Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z pismem dotyczącym niezabudowanych
nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 58/153 o pow. 1,8471 ha, nr 58/158
o pow. 0,1500 ha i nr 58/159 o pow. 0,1605 ha- położone w Sanoku obręb Olchowce, zlecili
przygotowanie na kolejne posiedzenie uchwał dotyczących sprzedaży powyższych działek.
Następnie po omówieniu wniosku w sprawie przedłużenia dzierżawy części działki
nr 773/11 położonej w Sanoku obręb Wójtostwo osobie prywatnej, Zarząd Powiatu zlecił
Naczelnik Wydziału Geodezji o przygotowanie dokładniejszych informacji w powyższej
sprawie.

Ad. 4
Członkowie Zarządu po omówieniu pisma dotyczącego wyrażenia zgody na pobyt osoby
niepełnosprawnej w internacie SOSW w Sanoku, wyrazili warunkową zgodę na pobyt tej
osoby w Internacie. W przypadku nie respektowania przez w/w osobę postanowień regulaminu
ośrodka, zostanie ona skreślona z listy uczniów i internatu.
W związku ze zwiększeniem liczby uczestników WTZ w Lesku z/s w Huzelach o 1 osobę
pochodzącą z terenu Powiatu Sanockiego, Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na
zabezpieczenie dodatkowych środków na dofinansowanie kosztów uczestnictwa tej osoby od
miesiąca września 2017r. Zgodę powyższą wyrażono przy 3 głosach „za”, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było.
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Po omówieniu pisma Stowarzyszenia „Świetlik”, wyrażono zgodę na zakup dodatkowego
wyposażenia dla WTZ przy ul. Zielonej w Sanoku wymienionego w piśmie z dnia 28.08.2017r.,
zmienionego pismem z dnia 25.09.2017r. (rezygnacja

z zakupu gaśnic). Zgodę powyższą

wyrażono przy 3 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 184/2017 w sprawie wszczęcia procedury naboru na
stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Sanoku. Uchwałę podjęto przy 3 głosach za, przeciw0, wstrzymało się-0.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 185/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez
SPZOZ w Sanoku nieruchomości. Uchwałę podjęto przy 3 głosach za, przeciw-0, wstrzymało
się-0.

Ad. 5
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali dwa projekty uchwał Rady w sprawie
powierzenia Gminie Besko i Tyrawa Wołoska prowadzenie zadania publicznego w zakresie
zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy. Pozytywną opinię wyrażono
przy 3 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Zapoznano się z pismem dotyczącym zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018
wraz z wykazem odcinków dróg powiatowych oraz informacją o unieważnieniu I przetargu w
związku z przekroczeniem planowanej kwoty. Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że przy
kwocie zadeklarowanej przez wykonawców w przetargu, nie jest w stanie sfinansować
zimowego utrzymania dróg. Gdy wyniki następnego przetargu nie będą inne, to Zarząd Powiatu
jest zdania, że część zimowego odśnieżania dróg powiat będzie zmuszony zrealizować we
własnym zakresie. Dyrektor PZD w Sanoku został zobowiązany do przygotowania wstępnego
kosztorysu jak wyglądałoby zimowe utrzymanie dróg w systemie „mieszanym” tj. gdy część
dróg zostanie zlecona do odśnieżania, a część powiat odśnieżałby we własnym zakresie.
Członkowie Zarządu po omówieniu pisma Spółki STALPROFIL dot. propozycji
zadośćuczynienia za poniesione straty w infrastrukturze drogowej drogi Grabówka-Falejówka
w związku z zadaniem „Budowa gazociągu relacji Hermanowice –Strachocina”, zdecydowali
iż wartość poniesionych strat zostanie oceniona po zakończeniu robót i transportu (oszacowane
szkody, spisana umowa). Jeżeli Spółka nie przyjmie powyższej propozycji powiat sanocki nie
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wyraża zgody na poruszanie się samochodami ciężarowymi po drodze powiatowej GrabówkaFalejówka.
Ad. 6
Zarząd Powiatu omówił pismo w sprawie wydłużenia terminu na wprowadzenie stałej
organizacji ruchu dla dróg powiatowych, oraz na terenie Gminy Zagórz. Postanowiono
przygotować pismo do Wojewody informujące, że

powiat wywiąże się z zaleceń

pokontrolnych do końca tego roku, natomiast w przypadku Gminy Zagórz wyraża się zgodę
na przedłużenie terminu na wprowadzenie stałej organizacji ruchu do 31grudnia 2018r.

Ad. 7
Po omówieniu pisma Spółdzielni Mieszkaniowej „Autosan” w sprawie remontu chodnika
w ciągu ulicy Stróżowskiej w Sanoku na odcinku ok. 30mb, Zarząd Powiatu zlecił Panu
dyrektorowi PZD przeanalizowanie w formie uproszczonego kosztorysu, remontu powyższego
chodnika.
Po zapoznaniu się z pismem Wójta Gminy Zarszyn, Zarząd Powiatu pozytywnie opiniuje
realizację inwestycji pn. „ Przebudowa drogi gminnej w Odrzechowej o długości 1,4 km.”
Pozytywną opinię wyrażono przy 3 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
Ad. 8
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady w sprawie uchwalenia
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Pozytywną opinię wyrażono przy
3 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Podjęto uchwałę Nr 186/2017 Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu „Program Współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018
rok”. Uchwałę podjęto przy 3 głosach za, przeciw-0, wstrzymało się-0.
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Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody
na używanie herbu Powiatu Sanockiego. Pozytywną opinię wyrażono przy 3 głosach „za”,
głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu po wysłuchaniu dyrektora RCRE w Sanoku upoważnili go do oddania
w najem dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Edukacji pomieszczeń Stacji Kontroli
Pojazdów.
Członkowie Zarządu zostali poinformowani przez dyrektora RCRE, iż w dniach 10-13
października 2017r. w pracowni w budynku „A” RCRE w Sanoku będzie montowane
urządzenie do kontroli geometrii i napraw nadwozi zakupione w ramach projektu 6.4.2
kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ. Dyrektor poinformował również, iż w tym
momencie z pomieszczenia tego korzysta Centrum Integracji w Sanoku. Dyrektor
poinformował, że jeżeli pracownia jest dla CIS niezbędna do prowadzenia zajęć, to mogą
w dalszym ciągu z niej korzystać, lecz dyrektor RCRE również będzie prowadził tam zajęcia.
Zarząd Powiatu przyjął powyższe do wiadomości i akceptuje.
Pismo Komendanta Hufca ZHP zostało przeniesione na kolejne posiedzenie Zarządu.
Po omówieniu pisma Pani dyrektor ZS Nr 2 w Sanoku Zarząd Powiatu zaakceptował
warunki zakwaterowania oraz propozycję opłat za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół
Nr 2 w Sanoku. Akceptację wyrażono przy 3 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było.
Po omówieniu pisma LOP (okręg Bieszczadzki) w Sanoku w sprawie przedłużenia okresu
wywieszenia tablic reklamowych przy budynku II LO w Sanoku, Zarząd Powiatu proponuje
wystąpić z pismem do dyrektora II LO w Sanoku o opinię w powyższej sprawie.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przekazanie komputerów z CDN w Sanoku do
RCRE w Sanoku. Zgodę powyższą wyrażono przy 3 głosach „za”, głosów przeciw i
wstrzymujących się nie było.
Ad. 9
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali jednogłośnie 3 głosami „za”, projekt
uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017
rok ( kwota 160.000 zł). Projekt uchwały dotyczy przesunięcia wynagrodzeń z działów 801
i 854 w ZS Nr 2 w Sanoku i SOSW w Sanoku w celu zabezpieczenia wynagrodzeń za listopad
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2017r. Pozytywną opinię wyrażono przy 3 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 187/2017 Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 31.120 zł). Uchwała dotyczy zmian
w planie finansowym PZD w Sanoku. Uchwałę podjęto przy 3 głosach za, przeciw-0,
wstrzymało się-0.
W dalszej kolejności podjęto Uchwałę Nr 188/2017 Zarządu Powiatu sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 62.489 zł). W związku z decyzją
Wojewody zwiększa się dochody i wydatki w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności.
Uchwałę podjęto przy 3 głosach za, przeciw-0, wstrzymało się-0.

Ad. 10
Zarząd Powiatu wstępnie zapoznał się z pismem radnego Pana Kazimierza
Wolańskiego dot. prośby o uwzględnienie w projekcie budżetu Powiatu Sanockiego na 2018
rok zadań wymienionych w przedstawionym piśmie. Podjęcie decyzji o ewentualnym
uwzględnieniu zadań w projekcie budżetu na 2018 rok, nastąpi podczas przygotowywania
projektu budżetu.

Ad. 11
Po omówieniu pisma PGNiG dot. prośby o wyrażenie zgody na przejazd transportu
i sprzętu do planowanej likwidacji otworu Niebieszczany 1, członkowie Zarządu zlecili
Naczelnikowi Wydziału Komunikacji skonsultowanie zapisów wcześniej zawartej umowy
z radcą prawnym. Po uzyskaniu opinii Zarząd Powiatu odniesie się do prośby PGNiG.
Po rozpatrzeniu wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej złożonych w 2017 roku,
Zarząd Powiatu przyznaje Panu (…) kwotę 400 zł, natomiast Pani (…) kwotę 800 zł. Decyzję
powyższą podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Po omówieniu pisma dot. wystąpienia do PCOJOPS z prośbą o wyliczenie kosztów na 1
słuchacza w LO dla dorosłych, dla których powiat sanocki jest organem prowadzącym, Zarząd
Powiatu poinformował, iż należy jeszcze raz zwrócić się do PCOJOPS o potrzebne dane.
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Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 189/2017 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów
na członków komisji konkursowej. Uchwałę podjęto przy 3 głosach za, przeciw-0, wstrzymało
się-0.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Joanna Jankowska

Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny………………………….
2. Wacław Krawczyk …………........................
3. Andrzej Chrobak ……………………………
4. Krzysztof Strzyż ……………………………
5. Alicja Wosik ……………………………….
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