Protokół Nr 169/18
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 9 marca 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
• Roman Konieczny – Przewodniczący Zarządu Powiatu
• Wacław Krawczyk – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
• Andrzej Chrobak – Członek Zarządu Powiatu
• Krzysztof Strzyż – Członek Zarządu Powiatu
• Alicja Wosik – Członek Zarządu
• Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu
• Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu
• Marta Och – pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku
• Henryk Przybycień – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku
• Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
• Wojciech Naparła – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny. Pan Starosta
przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia:
1. Sprawy z zakresu komunikacji:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania
ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu, turystyki, oraz oświaty
zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym w 2018 roku oraz przyjęcie
regulaminu pracy komisji
b) podjęcie decyzji w sprawie wyboru dyrektorów szkół, którym upływa okres pełnienia
funkcji dyrektora
c) prośba dyrektora SOSW w Sanoku o wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć w budynku
przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku

3.

4.
5.

6.
7.

d) prośba dyrektora RCRE w Sanoku o zabezpieczenie środków finansowych na zakup
samochodu do nauki jazdy
e) prośba dyrektora I LO w Sanoku o zaopiniowanie dofinansowania opłaty za kształcenie
na studiach podyplomowych dla dwóch nauczycieli
f) rozpatrzenie prośby dyrektorów szkół Powiatu Sanockiego o podwyższenie dodatków
funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
Sprawy zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia oraz
ratownictwa i ochrony ludności na 2018 rok
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości (sala edukacji szpitala)
c) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym SPZOZ za styczeń 2018r.
Omówienie prośby Stowarzyszenia „Świetlik” w Sanoku o wsparcie finansowe na
zakup samochodu.
Sprawy dotyczące PUP w Sanoku:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego PUP
w Sanoku
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia dyr. PUP w Sanoku Wojciecha
Wydrzyńskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu
w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz realizacji projektu
na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Druga szansa”,
konkurs nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18; współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny program
Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII
Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku
pracy – projekty konkursowe.
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia dyr. PUP w Sanoku Wojciecha
Wydrzyńskiego do:
- zawiązania partnerstwa z Podkarpacką Agencją Konsultingowo doradczą Sp. z o.o.,
w Jaśle w ramach konkursu nr RPPK. 07.01.00 – IP.01-18-017/18 ogłoszonego przez
WUP w Rzeszowie w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, działanie
7.1. poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe
- składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu w zakresie złożenia
wniosku o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz realizacji projektu pod nazwą
„Aktywizacja zawodowa twoja szansą na zatrudnienie”, złożonego w ramach konkursu
nr RPPK. 07.01.00 – IP.01-18-017/18 ogłoszonego przez WUP w Rzeszowie w ramach
Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, działanie 7.1. poprawa sytuacji osób
bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe
Sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa:
a) zaopiniowanie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Zarszyn na lata 2016 – 2020”
Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) podjęcie decyzji w sprawie aplikowania o środki finansowe do programu rozwoju
lokalnej infrastruktury
b) prośba o zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowo
– kosztorysowej dla zadanie „Przebudowa drogi powiatowej ul. Daszyńskiego –
polegająca na budowie chodnika
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c) prośba o wyrażenie zgody na wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego kwoty
w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 2229 R Prusiek - Wysoczany w m. Prusiek
8. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2018 rok (108.000 zł )
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2018 rok (2.361, 80 zł – ZN)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2018 rok (18.962 zł - KPPSP)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2018 rok (115.679 zł – dotacja Wojewody )
9. Rozpatrzenie wniosków, zapytań i interpelacji Radnych
10. Omówienie tematu dotyczącego prowadzenia przez PZD w Sanoku parkingu dla
samochodów usuwanych z dróg.
11. Omówienie tematu dotyczącego zabezpieczenia pomieszczeń z przeznaczeniem na
archiwum dla Wydziału Komunikacji i Transportu
12. Rozpatrzenie prośby dyrektora PUP w Sanoku o użyczenie czterech pomieszczeń
w budynku przy ul. Szopena 5 w Sanoku
13. Wolne wnioski i zapytania.
Dodatkowo Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące sprawy:
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko kierownika Centrum
Integracji Społecznej w Sanoku oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru.
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Florian dyrektora
Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku

Ad.5. Sprawy dotyczące PUP w Sanoku.
Obecna na posiedzeniu Zarządu pani Marta Och pracownik Powiatowego Urzędu Pracy
w Sanoku omówiła wszystkie zmiany jakie zaproponowano do Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Członkowie
Zarządu podjęli Uchwałę Nr 55/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 56/2018 w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Sanoku Wojciecha Wydrzyńskiego do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych Powiatu w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz
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realizacji projektu na przystąpienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku do realizacji
projektu pod nazwą „Druga szansa”, konkurs nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18;
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, Oś
priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych
na rynku pracy – projekty konkursowe. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Podjęto również Uchwałę Nr 57/2018 w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Sanoku Wojciecha Wydrzyńskiego do:
- zawiązania partnerstwa z Podkarpacką Agencją Konsultingowo doradczą Sp. z o.o., w Jaśle
w ramach konkursu nr RPPK. 07.01.00 – IP.01-18-017/18 ogłoszonego przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, działanie
7.1. poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe
- składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu w zakresie złożenia wniosku
o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja
zawodowa twoja szansą na zatrudnienie”, złożonego w ramach konkursu nr RPPK. 07.01.00 –
IP.01-18-017/18 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Osi
priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, działanie 7.1. poprawa sytuacji osób bezrobotnych
na rynku pracy – projekty konkursowe. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.1. Sprawy z zakresu komunikacji.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 58/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy
Zagórz. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 59/2018

w sprawie powołania komisji

konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu,
turystyki, oraz oświaty zleconych przez Powiat organizacjom pozarządowym w 2018 roku oraz
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przyjęcie regulaminu pracy komisji. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą upływu terminu kadencji
dyrektorów Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku. Polecono, aby rozpocząć
procedurę konkursową na wybór dyrektorów do w/w szkół.
Omówiono pismo dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
w Sanoku, zawierające informację o wzrastającej w związku z potrzebami lokalowymi liczbie
dzieci i potrzebie prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Dyrektor zwrócił się
z prośbą o wyrażenie zgody na realizację takich zajęć w nowym roku szkolnym 2018/2019
w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku. Zarząd Powiatu

wyraził zgodę na

udostępnienie pomieszczeń w celu realizacji w/w zajęć przez jednostkę. Zgodę wyrażono
jednogłośnie.
Pozytywnie rozpatrzono prośbę dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji
w Sanoku wyrażając zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 52.000 zł na
zakup samochodu do nauki jazdy. Zgodę wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Zarząd

Powiatu

pozytywnie

odniósł

się

do

prośby

dyrektora

I

Liceum

Ogólnokształcącego w Sanoku wyrażając zgodę na dofinansowanie opłaty za kształcenie na
studiach podyplomowych - Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
dla 2 nauczycieli w/w jednostki. Zgodę wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.3. Sprawy zakresu służby zdrowia.
Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
- Uchwała Nr 60/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa
i ochrony ludności na 2018 rok. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwała Nr 61/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku nieruchomości - pomieszczenia Sali Edukacyjnej
Szpitala. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zapoznano się ze sprawozdaniem finansowym SPZOZ w Sanoku za styczeń 2018r.
Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.

Ad.4. Omówienie prośby Stowarzyszenia „Świetlik” w Sanoku o wsparcie finansowe na
zakup samochodu.
Członkowie Zarządu pozytywnie odnieśli się do prośby Kierownika Warsztatów Terapii
Zajęciowej Stowarzyszenia „Świetlik” w Sanoku, wyrażając zgodę na wcześniejsze
przekazanie dotacji w ramach otrzymywanych środków potrzebnych na zakup samochodu
(9 osobowy bus) w celu dowozu uczestników Warsztatów na zajęcia. Pani Skarbnik
poinformowała, że wystosowała zapytanie do PFRON czy środki, które przekazuje Powiat
mogą być przeznaczone na dofinansowaniem do zakupu samochodu. Zgodę na powyższe
wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6. Sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował „Program Ochrony Środowiska dla Gminy
Zarszyn na lata 2016 – 2020”, pod warunkiem usunięcia stwierdzonych przez Naczelnika
Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa błędów, omyłek i nieścisłości.
Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Na posiedzeniu Zarządu obecny był pan Henryk Przybycień dyrektor Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w celu omówienia tematu dotyczącego
utworzenia Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego. Poinformował, że prawdopodobnie
dyspozytornia w Sanoku zostanie rozwiązana ponieważ zostanie zmienione prawo dotyczące
ratownictwa medycznego. Dodał, że rejon dyspozytorski ma się pokrywać z

rejonem

operacyjnym. W momencie, gdy zniknie dyspozytornia, znika nasz rejon operacyjny. Zdaniem
dyrektora istnieje możliwość utworzenia Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ
w Sanoku. Dyrektor poinformował, iż trwają wspólne prace SPZOZ Sanoku oraz Szpitala
Specjalistycznego w Brzozowie w zakresie przygotowania do przeniesienia praw i obowiązków
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z kontraktu na Ratownictwo medyczne zawartego z POW NFZ na rzecz Bieszczadzkiego
Pogotowia Ratunkowego w Sanoku. Ponadto zgodnie z treścią pisma dyrektora POW NFZ nie
ma przeszkód do przedmiotowego przekazania w/w umów na rzecz nowego podmiotu, pod
warunkiem zachowania w sposób niebudzący wątpliwości dotychczasowych warunków
udzielenia świadczeń, będących podstawą do zawarcia w/w umów. W pierwszej kolejności
wskazanym

jest

powierzenie

obowiązków

dyrektora

Bieszczadzkiego

Pogotowia

Ratunkowego w Sanoku z dniem 1 kwietnia 2018 roku, który (do końca czerwca br.)
uregulowałby sprawy formalne (wpis podmiotu leczniczego do KRS, uzyskanie numeru NIP
i Regon itp.). Ponadto dochodzi kwestia wynagrodzenia w tym okresie (tj kwiecień, maj,
czerwiec) dla powołanego dyrektora. Zdaniem Pana Przybycienia będą to koszty po stronie
Powiatu. Potem będzie to wynagrodzenie z budżetu BPR.
Po przedstawieniu przez dyrektora tematu Zarząd Powiatu widzi konieczność (stworzenia
harmonogramu) powołania od 1 kwietnia 2018r. p.o. dyrektora BPR, który podjąłby wszelkie
czynności zmierzające do utworzenia z dniem 1 lipca br. Bieszczadzkiego Pogotowia
Ratunkowego w Sanoku. Zgodę na takie działania wyrażono jednogłośnie.

Ad.7. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg poinformował, że Ministerstwo
Sportu i Turystyki prowadzi nabór wniosków w programie „Program rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej – edycja 2018, w ramach którego możliwe jest zgłoszenie zadań
inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej,
przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie
lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego. Nabór do programu
przewidziany jest do 31 marca 2018 roku. Naczelnik dodał, że przeprowadzono rozeznanie
wśród oświatowych placówek powiatowych, z którego wynika potrzeba przeprowadzenia prac
remontowych w istniejących salach gimnastycznych, w tym malowanie, wymiana/remont
podłoża, zakup sprzętu do gier zespołowych, tablic, oraz modernizacja przyszkolnych boisk
sportowych. Zarząd Powiatu polecił, aby Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień
Publicznych przygotował kosztorys na realizację zadań.
Pan Michał Cyran poinformował, iż Burmistrz Miasta Sanoka zaakceptował warunki
i zadeklarował podjęcie uchwały o współfinansowaniu

do 50 % wartości zadania pn.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2247R ul. Daszyńskiego w Sanoku polegającego na
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budowie chodnika w km od 0+247 do 0+361” zabezpieczając kwotę w wysokości 60.000 zł.
W związku z tym naczelnik zwrócił się o zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty
w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej dla w/w zadania.

Zarząd Powiatu 5 głosami „za” wyraził zgodę na

zabezpieczenie w/w kwoty.
Następnie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu
Sanockiego kwoty w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229 R Prusiek - Wysoczany w m. Prusiek. Zgodę
wyrażono jednogłośnie. Kwota jaką Powiat dołoży do realizacji w/w zadania będzie
w wysokości kwoty dotacji przyznanej przez PGNiG.

Ad.8. Sprawy budżetowe:
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. W projekcie proponuje się
zabezpieczenie kwoty w wysokości 108.000 zł (w tym 100.000 zł – stanowi pomoc finansowa
PGNiG, a 8.000 zł stanowi wkład własny powiatu, koszt inspektora nadzoru) z przeznaczeniem
na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229R Prusiek – Wysoczany
w km od 1+267 do 1+553 w m. Prusiek. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto uchwały w sprawie:
- Uchwała Nr 62/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
o kwotę 2.361,80 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań
przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała nr 63/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
o kwotę 18.962 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwała Nr 64/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok. W związku z decyzją Wojewody wprowadza się zmiany w dotacjach w tym: zwiększa się
dochody w wysokości 115.679 zł na zadania bieżące w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej, 1.755 zł na realizację zadań przez Dom Pomocy Społecznej w Zagórzu oraz
zmniejsza się dotację w wysokości 42.100 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla PUP,
oraz 17.700 zł w PCPR w Sanoku dla rodzin zastępczych . Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.10. Omówienie tematu dotyczącego prowadzenia parkingu przez PZD w Sanoku.
Obecny na posiedzeniu Zarządu pan Wojciech Naparła Dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg w Sanoku poinformował, iż wykonał kalkulację kosztów przygotowania parkingu dla
pojazdów porzuconych na działce nr 58/54 obr. Olchowce znajdującej się w trwałym zarządzie
PZD w Sanoku. Według zapisów w MPZP Olchowce d. Jednostka Wojskowa brak jest
możliwości

uzyskania pozwolenia na budowę.

Koszty wykonania parkingu wraz

z ogrodzeniem wahają się w granicy 150.000 zł. Pan Starosta zapytał czy jest możliwość
przechowywania trzech pojazdów w pomieszczeniach zamkniętych. Pan dyrektor stwierdził,
że może zmieścić tylko trzy pojazdy i przetrzymywać je do czasu zakończenia spraw sądowych.
Członkowie Zarządu wstępnie omówili przedmiotową sprawę, zostanie ona jeszcze omówiona
na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu.
Dodatkowo Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 65/2018 w sprawie ogłoszenia
naboru na stanowisko kierownika Centrum Integracji Społecznej w Sanoku oraz powołania
komisji do przeprowadzenia naboru. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.11. Omówienie tematu dotyczącego zabezpieczenia pomieszczeń z przeznaczeniem na
archiwum dla Wydziału Komunikacji i Transportu.
Zarząd Powiatu wstępnie omówił temat dotyczący zabezpieczenia pomieszczeń na
przechowywanie dokumentacji przez Wydział Komunikacji i Transportu. Polecono, aby
Naczelnik Wydziału Pan Jan Wydrzyński ocenił możliwość przeniesienia obecnie gromadzonej
dokumentacji przez wydział w pomieszczeniach Straży Granicznej w Sanoku do pomieszczeń
budynku przy ul. Szopena 5 w Sanoku.
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Ad.12. Rozpatrzenie prośby dyrektora PUP w Sanoku o użyczenie czterech pomieszczeń
w budynku przy ul. Szopena 5 w Sanoku.
Decyzja dotycząca użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Szopena 5 w Sanoku dla
PUP w Sanoku zostanie podjęta po przeprowadzeniu oceny możliwości przeniesienia
dokumentacji przez Wydział Komunikacji i Transportu.

Ad. 9. Rozpatrzenie wniosków, zapytań i interpelacji Radnych.
Przewodniczący Zarządu przedstawił wnioski:
- Komisji Regulaminowej Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa publicznego z posiedzenia,
które odbyło się w dniu 21 lutego 2018r.
- Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z posiedzenia , które odbyło się w dniu
21 lutego 2018r.
Członkowie Zarządu uzgodnili treść odpowiedzi na w/w wnioski.

Ad.13. Wolne wnioski i zapytania.
Pani Sekretarz przedstawiła informację pani dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi
Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego odnośnie przesunięcia terminu wykonania
uchwały Zarządu Powiatu Sanockiego w sprawie przeniesienia obsługi finansowo – księgowej
z Centrum Integracji Społecznej w Sanoku do PCOJOPS w Sanoku. Zarząd jednogłośnie
zaakceptował w/w informację.
Pani Sekretarz zwróciła się z prośbą o ponowne przeanalizowanie tematu dotyczącego
zatrudnienia

Administratora

Bezpieczeństwa

Informacji

(dla

wszystkich

jednostek

oświatowych). Ustalono, że temat ponownie należy przeanalizować zarówno od strony prawnej
jak i organizacyjnej.
Przewodniczący Zarządu poruszył temat dotyczący zbycia nieruchomości, którą stanowi
działka nr 58/94 w obrębie Olchowce. Poinformował, że zapisy MPZP na tym obszarze nie
dopuszczają możliwości podziału nieruchomości na więcej niż 3 działki. W związku
z powyższym należy rozeznać czy w przypadku zbycia całości nieruchomości możliwe jest
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w umowie sprzedaży zawarcie zapisu, że nabywca utrzyma obecnych

najemców na

dotychczasowych warunkach do czasu upływu zawartych umów dzierżawy , tj. do roku 2020.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Gmina Miasta Sanoka planuje zmianę
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na

terenie Miasta Sanoka

obejmującego teren, na którym posadowiona jest nieruchomość powiatu, którą stanowi
budynek przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku, wobec powyższego należy przygotować
zgłoszenie zmian do planu, które pozwolą na ewentualną zmianę przeznaczenia tego obiektu
w przyszłości.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 66/2018 w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Florian
dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego
w Sanoku do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w jednostce. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją Naczelnika Wydziału Architektury
i Budownictwa o przesłaniu do Wojewody Podkarpackiego zażalenia na postanowienie
Starosty Sanockiego o odmowie wznowienia postepowania administracyjnego, zakończonego
decyzją Starosty Sanockiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – rozbudowa
drogi powiatowej nr 2244R – ul. Kościelna w Sanoku, wraz z całością akt sprawy.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel

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