Protokół Nr 35/19
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 25 lipca 2019 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu

•

Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu

•

Damian Biskup - Członek Zarządu

•

Andrzej Chrobak - Członek Zarządu

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

•

Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Stanisław Chęć. Starosta Powiatu
Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia;
1.Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba dyrektora MGOKiS w Zagórzu o wsparcie finansowe organizacji XXI Rykowiska
Karpackiego w Zagórzu.
b) rozpatrzenie pisma dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku dot. prośby o wyrażenie zgody na
przeniesienie nauczyciela z ZS Nr 5 do ZS Nr 3 w Sanoku
c) rozpatrzenie pisma dot. prośby o dofinasowanie koncertu „Malowane dźwiękiem”.
2. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) zajęcie stanowiska w sprawie przejazdu pojazdu nienormatywnego po drodze
powiatowej ul. Podgórze w Sanoku
3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) podjęcie decyzji o wprowadzeniu do budżetu powiatu kwoty 31.000 zł na wykonanie
prac konserwatorskich w MDK w Sanoku – podjęcie uchwały zarządu w sprawie.
4. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok
(kwota 8.243,02 zł).
b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok
(kwota 2.000 zł).
5.Wnioski i zapytania.
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Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące tematy:
1. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2019 rok (kwota 95.341 zł i 58.586 zł)
2. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego (nauczyciel przedmiotów zawodowych fotograficznych).
3. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego (nauczyciel przedmiotów turystycznych i ekonomicznych).
4. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie przyznania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
Powiatu Sanockiego

Za przedstawionym porządkiem głosowało 4 członków Zarządu, przeciw-0, wstrzymało się-0.

Ad. 1
Członkowie Zarządu po omówieniu prośby Dyrektora MGOKiS w Zagórzu, zdecydowali
o dofinansowaniu w kwocie 1000 zł organizacji XXI Rykowiska Karpackiego odbywającego
się w dniach 24 i 25 sierpnia 2019r. w Zagórzu. „Za” powyższą decyzją głosowało 4 Członków
Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Po rozpatrzeniu prośby dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku Członkowie Zarządu
wyrazili zgodę na przeniesienie nauczyciela dyplomowanego z ZS nr 5 w Sanoku do ZS nr 3
w Sanoku. Zgodę wyrażono przy „4” głosach za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Pismo

dotyczące

prośby

o

dofinansowanie

koncertu

„Malowane

dźwiękiem”

orgaznizowanego w Muzeum Historycznym przełożono na kolejne posiedzenie Zarządu.
Pan Damian Biskup złożył wniosek o przygotowanie na kolejne posiedzenie Zarządu
informacji na temat statystyk dotyczących liczby odwiedzających Muzeum Historyczne
w Sanoku. ( porównanie w/w danych z danymi z analogicznego okresu w roku ubiegłym).
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Ad. 2
Po omówieniu pisma dyrektora PZD w Sanoku dotyczącego wydania opinii na przejazd
pojazdu nienormatywnego na ul. Podgórze w Sanoku członkowie zarządu zdecydowali o
przesunięciu tematu na kolejne posiedzenie zarządu.
Ad. 3
Temat dotyczący przeznaczenia kwoty 31.000 zł na wykonanie prac konserwatorskich
polegających na pomalowaniu dachu, rynien, rur

spustowych i obróbek blacharskich

w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku omówił Pan Michał Cyran.
Po analizie tematu członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 144/2019 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 31.000 zł – dotacja dla MDK
w Sanoku). Uchwałę podjęto 4 głosami „za” głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Ad. 4
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 145/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2019 rok. W uchwale zmniejsza się rezerwę oświatową o kwotę 2.000
zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za przeprowadzenie naboru elektronicznego.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za” głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie podjęto Uchwałę Nr 146/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2019 rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i
wydatki o kwotę 95.341 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz o kwotę
58.586 zł dla PCPR w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za” głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było.

W dalszej kolejności podjęto Uchwałę Nr 147/2019 w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego ( nauczyciel w ZS Nr 5). Uchwałę podjęto 4 głosami „za” głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 148/2019 w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego ( nauczyciel w ZS Nr 5). Uchwałę podjęto 4 głosami „za” głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 149/2019 w sprawie przyznania stypendiów
dla uzdolnionych uczniów Powiatu Sanockiego. Uchwałę podjęto 4 głosami „za” głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie podjęto Uchwałę Nr 150/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2019 rok. W związku z udzieleniem pomocy finansowej z
Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Sanockiego na realizację inwestycji pn.
„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”, wprowadza się kwotę 8.243,02 zł. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za” głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 5
Pan Damian Biskup zawnioskował o przeznaczenie z „wolnych środków” budżetowych
13.000 zł z przeznaczeniem na remont infrastruktury drogowej i chodnikowej przy przychodni
zdrowia na ul. Lipińskiego w Sanoku. Prace miały by polegać na:
- wykarczowaniu pni po ściętych drzewach i usunięciu starego systemu korzeniowego (trzy
pnie w obrębie nowo przystosowanych miejsc postojowych, pozostałe pomiędzy
ul. Lipińskiego a budynkiem przychodni),
- remoncie około 20 metrów chodnika łączącego wykonane miejsca parkingowe z podjazdem
dla niepełnosprawnych apteką ( w tym usunięcie barier architektonicznych w postaci
krawężników i nierówności),
- oznakowaniu parkingów i miejsc postojowych na terenie przychodni
Ponadto Pan Damian Biskup zwrócił się o zabezpieczenie środków w budżecie powiatu na:
- projekt drogi wewnętrznej przy przychodni i jej wykonanie. Celem budowy drogi jest
połączenie parkingu przed budynkiem przychodni patrząc od strony zachodniej z miejscami
postojowymi po stronie wschodniej a tym samym usprawnienie komunikacji pomiędzy
miejscami postojowymi,
- projekt budowy kolejnych miejsc postojowych wzdłuż drogi wskazanej wyżej.
Dodatkowo Pan Damian Biskup zwrócił się z prośbą o wydanie polecenia istniejącemu
zarządcy nieruchomości aby dbał o estetykę zarządzanego terenu (wykaszanie i odkrzaczanie
terenu, naprawę ogrodzenia i istniejącej infrastruktury w tym koszy na śmiecie). Należy
również zastanowić się nad wycinką lub przycinką drzew w obrębie nieruchomości.
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Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Joanna Jankowska
Podpisy Członków Zarządu
1. Stanisław Chęć…………………………….......
2. Janusz Cecuła …………...................................
3. Damian Biskup ………………………………...
4. Andrzej Chrobak……………………………….
5. Krzysztof Strzyż………………………………
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