Protokół Nr 165/18
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 31 stycznia 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
• Roman Konieczny – Przewodniczący Zarządu Powiatu
• Wacław Krawczyk – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
• Andrzej Chrobak - Członek Zarządu
• Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu
• Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu
• Zofia Kijowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju
• Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
• Joanna Leszczyńska – Skubel – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zagórzu

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 geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie decyzji w sprawie dalszego przeznaczenia nieruchomości położonych w Sanoku
na działce nr 58/94
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej miejsca
pod reklamę na nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb
Śródmieście.
c) podjęcie decyzji w sprawie wejścia w teren działki 58/153 w Sanoku przez firmę PHU
„Elmat – AGS” w Sanoku.
2. Sprawy dotyczące pomocy społecznej:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu
b) przyjęcie planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu na rok 2018
c) przyjęcie programu działalności ŚDS w Zagórzu na rok 2018
d) przyjęcie sprawozdania merytorycznego z działalności ŚDS w Zagórzu na rok budżetowy
2017

3. Sprawy dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia dyrektora 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 „Aktywizacja
osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie Sanockim (IV)” – projekt
pozakonkursowy, RPO WP 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,
Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób
powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (IV)” – projekt
pozakonkursowy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS RPO
WP 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa
sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
4. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Zarszyn o zmianę opinii Zarządu w zakresie nazwy
zadania
5. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Sanocki
b) rozpatrzenie prośby dyrektorów szkół Powiatu Sanockiego o podwyższenie dodatków
funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
c) rozpatrzenie prośby Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania
„Solidarność” o przywrócenie dodatku motywacyjnego w placówkach oświatowych
d) rozpatrzenie prośby Rady Pedagogicznej SOSW w Sanoku o wypłatę dodatku
motywacyjnego
e) rozpatrzenie prośby dyrektorów szkół w sprawie zatrudnienia inspektora danych
osobowych
f) rozpatrzenie prośby Instytutu Archeologii UJ w Krakowie o dofinansowanie konferencji
6. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2018 rok (600.000 zł - Muzeum Historyczne)
7. Wolne wnioski i zapytania.

Dodatkowo Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące sprawy:
- rozpatrzenie wniosku Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury w Sanoku o dofinansowanie
XIII Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”
- podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Kokoszki dyrektora ZS Nr 5
w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu w zakresie
uczestnictwa placówki w programie Erasmus+
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- omówienie petycji mieszkańców m. Prusiek w sprawnie budowy chodnika
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2018 rok.
Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia wraz
z dodatkowymi sprawami.

Ad.3. Sprawy dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku.
Podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia dyrektora 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 „Aktywizacja osób
powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie Sanockim (IV)” – projekt
pozakonkursowy, RPO WP 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,
Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy, zostało przełożone na jedno
z kolejnych posiedzeń zarządu.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku do realizacji
projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w Powiecie
Sanockim (IV)” – projekt pozakonkursowy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach EFS RPO WP 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII regionalny rynek pracy, Działanie
7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

Ad.4. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do wniosku Wójta Gminy Zarszyn o zmianę
opinii w zakresie nazwy zadania z „Przebudowa drogi gminnej w Odrzechowej o długości 1,4
km” na „Rozbudowę drogi gminnej Nr 117639R w km 0+007 – 0 042 oraz 0+474-1+418 na
działkach 992/1, 1246/1, 1244/2, 1244/3, 1243/3, 1243/4, 1242/1, 1242/21245/1, 1241/21405,
1406/2, 1225/1, 1230/1, 1172/2, 1172/3, 1173/5, 1173/6 w Odrzechowej”. Pozytywną opinię
w powyższej sprawie wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
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Ad.5. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 41/2018 w sprawie przedłożenia sprawozdania
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sanocki. Uchwałę podjęto
3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu wstępnie przedyskutowali sprawę dotyczącą podwyższenia
dodatków funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze. Dyskusja
będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Omówiono prośbę Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania
„Solidarność” o przywrócenie dodatku motywacyjnego w placówkach oświatowych oraz
prośbę Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sanoku
o wypłatę dodatku motywacyjnego.
Zarząd Powiatu po rozważeniu wszystkich możliwości wyraził zgodę na wypłatę dodatku
motywacyjnego dla pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Sanocki
jest organem prowadzącym od marca do końca czerwca 2018 roku.
Następnie pani Zofia Kijowska Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury
i Rozwoju przedstawiła prośbę dyrektorów szkół w sprawie zatrudnienia inspektora danych
osobowych. Pani Naczelnik poinformowała, że w opinii radcy prawnego przepisy umożliwiają
wyznaczenie jednego inspektora ochrony danych osobowych dla kilku podmiotów
publicznych, jednakże w takim przypadku nakazują uwzględnić ich strukturę i wielkość.
Wyznaczenie jednego inspektora danych osobowych dla kilku podmiotów ma zapewnić
prawidłowe wykonywanie ciążących na nim obowiązków. Pani naczelnik dodała, że w tej
sprawie rozmawiała z dyrektorami szkół i stwierdzono, że jeden pracownik wystarczy.
Po omówieniu tematu Zarząd Powiatu wyraził zgodę, aby w ramach konkursu zatrudnić od
maja 2018 roku osobę na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Powyższe
stanowisko zostanie umieszczone w strukturze Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek
Organizacyjnych Powiatu Sanockiego.
Zarząd Powiatu z przyczyn finansowych negatywnie

rozpatrzył prośbę Instytutu

Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie o dofinansowanie organizacji
konferencji naukowej, na której zostaną zaprezentowane wyniki badań wykopaliskowych na
terenie Gminy Sanok.
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Dodatkowo Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 42/2018 w sprawie upoważnienia Pani
Elżbiety Kokoszki dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku do składania oświadczeń woli
w sprawach majątkowych Powiatu w zakresie uczestnictwa placówki w programie Erasmus+.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ponadto Członkowie Zarządu udzielili dofinansowania w wysokości 4.000 zł na
organizację XIII Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”
organizowanego przez Podkarpacką Fundację Rozwoju Kultury w Sanoku. Zgodę na powyższe
wyrażono 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6. Sprawy budżetowe.
Podjęto Uchwałę Nr 43/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2018 rok. W związku Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego
wprowadza się do budżetu Powiatu Sanockiego kwotę w wysokości 600.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego
w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów. Uchwałę podjęto
3 głosami za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Zarząd Powiatu wspólnie z panią Bogusławą Hniłką Naczelnikiem Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami omówili temat dotyczący dalszego przeznaczenia
zabudowanej nieruchomości Powiatu Sanockiego położonej w Sanoku obręb Olchowce
oznaczonej działką nr 58/94 o powierzchni 0,7028 ha. po omówieniu tematu Zarząd Powiatu
postanowił o rozwiązaniu umowy użyczenia z Regionalną Izbą Gospodarczą w Sanoku
zabudowanej nieruchomości na działce nr 58/94 w Sanoku i rozpoczęciu procedury związanej
z podziałem tej nieruchomości w celu sprzedaży dotychczasowym najemcom.
Następnie Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 44/2018 w sprawie oddania w najem
w drodze bezprzetargowej miejsca pod reklamę na nieruchomości Powiatu Sanockiego,
położonej w Sanoku obręb Śródmieście. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wejście w teren działki w teren działki 58/153
położonej w Sanoku obręb Olchowce przez firmę PHU „Elmat – AGS” s.c. w Sanoku
z budową przyłącza elektroenergetycznego eN kablem ziemnym do budynku usługowego
położonego na działce nr 58/47 przy ul. Witkiewicza w Sanoku. Zgodę na powyższe wyrażono
jednogłośnie.

Ad.2. Sprawy dotyczące pomocy społecznej.
Zarząd Powiatu po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez panią Joannę Leszczyńską Skubel kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu odnośnie regulaminu
organizacyjnego jednostki podjął Uchwałę Nr 45/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu. Uchwałę podjęto
3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie 3 głosami „za” przyjęto planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zagórzu na rok 2018.
Członkowie

Zarządu

przyjęli

programu

działalności

Środowiskowego

Domu

Samopomocy w Zagórzu na rok 2018. Głosowanie: „za” 3 osoby, wstrzymujących się i przeciw
- 0.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie merytoryczne z działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu na rok budżetowy 2017.
Pani Kierownik ŚDS poinformowała, że od 1 lutego br. rozpoczyna działalność Dom Pomocy
Społecznej Sanok – Olchowce prowadzony przez księży.

Sprawy dodatkowe.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. W projekcie uchwały proponuje się
zabezpieczenie kwoty w wysokości 2.000 zł jako dotację dla Gminy Sanok z przeznaczeniem
na dofinansowanie do zadań pn. Przebudowa drogi Jurowce

- Trepcza w m. Trepcza

polegającego na budowie chodnika oraz przebudowa drogi Czerteż – Strachocina
w miejscowości Strachocina, polegającego na budowie chodnika. Powyższy projekt uchwały
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został pozytywnie zaopiniowany 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił petycję mieszkańców miejscowości
Prusiek w sprawie podjęcia działań zmierzających

do budowy chodnika oraz poprawy

bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej Prusiek Wysoczany w m. Prusiek.
Członkowie Zarządu po omówieniu tematu zdecydowali o możliwości przeznaczeniu
środków finansowych otrzymanych w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Sanockim,
a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. w Warszawie na budowę chodnika
w ciągu drogi powiatowej Prusiek – Wysoczany w miejscowości Prusiek przy proponowanym
udziale finansowym gminy przedstawionym przez mieszkańców Prusieka, po zatwierdzeniu
przez Urząd Gminy Sanok. Powyższa decyzja została przyjęta 2 głosami „za”, 1 Członek
Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.

Ad.4. Wolne wnioski i zapytania.
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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