Protokół Nr 14/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 19 lutego 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Piotr Mazur – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju

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) wniosek państwa Krystyny i Józefa Suwaj w sprawie wypłaty odszkodowania za
wykorzystanie pod przejazd drogowy części działki nr 846 w Tyrawie Wołoskiej
b) pismo dyrektora I LO w Sanoku w sprawie zorganizowania przetargu na wynajem
pomieszczeń zajętych dotychczas pod działalność gospodarczą
c) sprawa dotycząca uregulowania stanu prawnego przepustu pod drogą w m. Liszna
2. Sprawy organizacyjne:
a) prośba o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac remontowych na III i IV p.
w budynku Starostwa
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie upoważnienia zastępców
Przewodniczącego Rady Powiatu do wyrażenia zgody na odbywanie podróży służbowych
przez Przewodniczącego Rady
3. Sprawy z zakresu oświaty:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Powiatu sanockiego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia,
ratownictwa i ochrony ludności oraz nauki, oświaty i wychowania
4. Sprawy z zakresu promocji:
a) prośba sołectwa Posada Zarszyńska o dofinansowanie wystawy wielkanocnej
b) prośba prezesa Koła PZW w Zagórzu o dofinansowanie organizacji V edycji
„Bieszczadzkiego Pucharu Głowatki”

5. Sprawy z zakresu pozyskiwania środków pomocowych:
a) prośba o zwiększenie planu finansowego w związku z realizacją zadania „Podkarpacie
stawia na zawodowców”
6. Sprawy z zakresu komunikacji:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych oraz
ustalenia ich przebiegu
7. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2015 rok (10.000 zł KPP)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2015 rok (10.000 Starostwo)
8. Informacja dyrektora SPZOZ w Sanoku o sytuacji finansowej szpitala
9. Wolne wnioski i zapytania.
Następnie pan Starosta zawnioskował o wprowadzenie n/w punktów do porządku posiedzenia
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2015 rok (556.516 zł).
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zmniejszenia opłaty za wydanie nowego prawa jazdy.
- rozpatrzenie oferty realizacji zadania publicznego pt.” Promocja walorów turystycznych
Powiatu Sanockiego podczas XXXI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników
Turystycznych na Jasną Górę.
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Nr
5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.
- wstępne założenia do naboru.
Członkowie zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw do
porządku posiedzenia.

Ad. 1. Sprawy z zakresu geodezji.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła wniosek państwa Krystyny i Józefa Suwaj w sprawie wypłaty odszkodowania za
wykorzystanie pod przejazd drogowy części działki nr 846 położonej w Tyrawie Wołoskiej,
stanowiącej ich własność. Przejazd po gruntach osób fizycznych zorganizowano z uwagi na
zniszczenie korpusu drogi powiatowej nr 2225R Tyrawa Wołoska – Wańkowa w czasie
powodzi. Po wysłuchaniu wyjaśnień członkowie zarządu wyrazili zgodę na wypłatę
odszkodowania.
Następnie Zarząd Powiatu wyraził zgodę, na zorganizowanie przez I Liceum
Ogólnokształcące w Sanoku przetargu na wynajem pomieszczeń zajętych dotychczas pod
działalność gospodarczą, związana z prowadzeniem baru – stołówki. Powyższe ustalenia
przyjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Pani Naczelnik Bogusława Hniłka przedstawiła sprawę dotycząca uregulowania stanu
prawnego przepustu usytuowanego pod drogą powiatową nr 222R Sanok – Liszna, w obrębie
Liszna w odcinku przylegającym do działek nr 129 i nr 132 stanowiących własność osób
fizycznych. Zaproponowano, aby pani Naczelnik wspólnie z dyrektorem Powiatowego Zarządu
Dróg w Sanok, oraz sołtysem m. Liszna podjęła działania zmierzające do rozpatrzenia sprawy
(nawiązanie kontaktu z właścicielem działki, przygotowanie powierzchni do wydzielenia).
Ad.2. Sprawy organizacyjne.
Zarząd

Powiatu

pozytywnie odniósł

się do

prośby Naczelnika

Wydziału

Organizacyjnego wyrażając zgodę na wydatkowanie kwoty 4.000 zł na przeprowadzenie prac
remontowych na III i IV piętrze budynku Powiatu przy ul. Rynek 1, będącego siedzibą
Starostwa Powiatowego w Sanoku.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie
upoważnienia zastępców Przewodniczącego Rady Powiatu do wyrażenia zgody na odbywanie
podróży służbowych przez Przewodniczącego Rady Powiatu. Pozytywną opinię wyrażono 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 3. Sprawy z zakresu oświaty.
Podjęto Uchwałę Nr 45/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Powiatu sanockiego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia,
ratownictwa i ochrony ludności oraz nauki, oświaty i wychowania. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.4. Sprawy z zakresu promocji.
Omawiając sprawy dotyczące dofinansowania imprez Zarząd Powiatu polecił, aby
Wydział Promocji, Kultury i Rozwoju opracował jednolity wzór karty informacyjnej podmiotu
ubiegającego się o wsparcie (dotację) powiatu sanockiego organizowanej imprezy,
przedsięwzięcia. Wzór taki należy umieści na stronie internetowej Starostwa.
Wniosek sołectwa Posada Zarszyńska o dofinansowanie wystawy wielkanocnej został
wycofany z porządku obrad zarządu Powiatu.
Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Polskiego Związku Wędkarskiego Koło
w Zagórzu o dofinansowanie kosztów organizacji, oraz o objecie honorowym patronatem V
edycji Bieszczadzkiego Pucharu Głowatki. Dofinansowanie przewidziano w kwocie 3.500 zł.
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Zgodę na powyższe wyrażono 4 głosami „za”, 1 członek zarządu wstrzymał się od głosu,
głosów przeciwnych nie było.
Ad. 5. Sprawy z zakresu pozyskiwania środków pomocowych.
Zarząd powiatu wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego w związku z realizacją
projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców” złożonego w ramach działania
nr 9.2 Priorytetu nr IX POKL. W związku z powyższym pozytywnie zaopiniowano projekt
uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. W związku z koniecznością wprowadzenia kwoty niezrealizowanych wydatków w roku
2014 na rok 2015 w/w projektu. Kwota 556.516 zł zwiększa dochody Powiatu Sanockiego
o tę samą kwotę oraz wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 621.848 zł w ramach wydatków
statutowych Starostwa kwotę 619.368 zł oraz wydatków w ZS nr 1 o kwotę 880 zł wydatki
statutowe i o kwotę 1600 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Różnica
pomiędzy dochodami, a wydatkami to kwota 65.332 zł przesunięta jest ze Starostwa
z wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach „Podkarpacie Stawia na
zawodowców”. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

Ad. 6. Sprawy z zakresu komunikacji
Podjęto Uchwałę Nr 46/2015 w sprawie zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych oraz
ustalenia ich przebiegu, na terenie Gminy Besko. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.7. Sprawy budżetowe.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. Zwiększa się plan wydatków o kwotę
10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy
Powiatowej Policji w Sanoku. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 47/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2015 rok. W uchwale dokonuje się przesunięć o kwotę 10.000 zł z działu 758 –
Różne rozliczenia do działu 750 – Administracja publiczna. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 8. Informacja dyrektora SPZOZ w Sanoku o sytuacji finansowej szpitala.
W związku z usprawiedliwioną nieobecnością dyrektora SPZOZ w Sanoku punkt ten został
przełożony na jedno z kolejnych posiedzeń zarządu Powiatu.
Pan Starosta poinformował, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami pielęgniarek
i położnych SPZOZ w Sanoku. Pielęgniarki poinformowały, że rozmowy z dyrekcją szpitala
nie przyniosły efektów, spisano protokół rozbieżności i powołano mediatora.

Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania.
Dodatkowo Członkowie zarządu wyrazili pozytywną opinię do projektu uchwały
Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego
prawa jazdy. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Pan Piotr Mazur Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu przedstawił ofertę na
realizację zadania publicznego pt. „Promocja walorów turystycznych Powiatu Sanockiego
podczas XXXI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników Turystycznych na Jasną Górę”.
Zadanie to jest realizowane przez

Oddział PTTK Sanok, polega na promocji Powiatu

Sanockiego w szczególności podczas ogólnopolskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Spotyka się
tam ok. 1000 – 1200 osób. Uczestnicy otrzymują materiały informacyjne, w których między
innymi promowany jest Powiat Sanocki. Pani Alicja Wosik zapytała, czy materiały
wyprodukowane na potrzeby pielgrzymki, będą w takiej ilości, aby można byłoby je
wykorzystać przy innych imprezach. Pan Naczelnik odpowiedział, że przy dużej liczbie
uczestników raczej nie. Jednak nie widzi problemu skorzystania z matryc PTTK. Zarząd
powiatu 5 głosami „za”, wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury dofinansowania w/w zadania.
Na powyższy cel zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5.000 zł.

Członkowie zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.
Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

Pan Starosta przedstawił pismo,

które otrzymał od Wojewody Podkarpackiego

w Rzeszowie odnośnie przesłanej wcześniej uchwały w sprawie przeniesienia ZS Nr 5
w Sanoku. Następnie pan Wicestarosta odczytał propozycję odpowiedzi na w/w pismo.
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Następnie pana Wicestarostę przedstawił szczegóły spotkania z przedstawicielami
Słowacji w sprawie wspólnej realizacji przygranicznych inwestycji drogowych.
Ponadto Pan Wicestarosta omówił wstępne założenia do naboru na rok szkolny
2015/2016. Pan Krzysztof Strzyż poprosił o przygotowanie informacji dotyczącej Edukacyjnej
Wartości Dodanej szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sanockiego.
Pani Skarbnik poinformowała, że otrzymała informację

o ostatecznych kwotach

subwencji i dotacji na 2015 rok. Subwencja oświatowa pomniejszona jest o 1.183.380 zł, na
rezerwie pozostaje 49.167 zł. Na subwencji równoważącej jest o 144 zł więcej. Pani Skarbnik
dodała, że nadal należy ograniczać wydatki bieżące, bo możemy na drugi rok nie uchwalić
budżetu. Mamy do spłaty większe raty kredytów i musimy je spłacać. Wydatki bieżące należy
mocno ograniczyć.
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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