Protokół Nr 54/15
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Edyta Szałankiewicz

•

Marian Kunc

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

•

Zofia Kijowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Pan
Starosta przedstawił nowy zmieniony porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który
przedstawia się następująco:
1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Powiatu
Sanockiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
(budynek policji)
b) dyskusja dotycząca zlecenia wyceny budynku PPP w Sanoku
2. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) informacja dot. możliwości pozyskania środków finansowych na utworzenie placówki
wsparcia dziennego
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr
VIII/46/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w roku 2015

c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. oceny
formalnej i merytorycznej ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy
społecznej, dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla 41 osób w podeszłym
wieku i osób przewlekle somatycznie chorych
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie określenia zasad finansowania świadczeń
związanych z realizacją pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej
3. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2016 na obszarze działania Powiatu Sanockiego
4. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku o zabezpieczenie środków finansowych na wymianę
oświetlenia w sali gimnastycznej
b) prośba dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku o uwzględnienie finansowania w planie finansowym
na 2016 rok realizacji projektu „Praktyka zawodowa…”
c) prośba pana Adama Brygidyna o przyznanie dotacji na prowadzenie Niepublicznego
Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych
d) prośba dyrektora SOSW w Sanoku o zwiększenie w planie finansowym na 2015r. –
ewentualne podjęcie uchwały zarządu
e) prośba Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” o wsparcie zawodów
pływackich
f) prośba UKS „Techbud” przy ZS Nr 4 o dofinansowanie lub wsparcie XV – go
Międzynarodowego Turnieju w Piłce Siatkowej nauczycieli „BELFER 2015”
g) prośba dyrekcji Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku o wsparcie finansowe
Międzynarodowych Spotkań Akordeonowych „Sanok 2016”
h) prośba koordynatora Światowych Dni Młodzieży o współfinansowanie przyjęcia
młodzieży różnej narodowości i zapewnienie jej poznania naszego regionu
i) prośba dyrektora SOSW w Sanoku o nieodpłatne udostępnienie samochodu
j) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o przyznanie środków finansowych na zakup szafy
chłodniczej
5. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) wybór zadania do realizacji w ramach programu „Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych”
b) prośba o wprowadzenie do budżetu 35.000 zł na projekt budowlany oraz studium
wykonalności w związku z projektem - „Kształcenie zawodowe….”
6. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2015 rok (28.864 zł- KPPSP)
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b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2015 rok (84 zł – DPS w Zagórzu)
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2015 rok (9.000zł – PPP)
7. Sprawy kadrowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Pani Krystyny Chrząszcz dyrektora
PCOJO Powiatu Sanockiego w Sanoku do składania oświadczeń woli
8. Sprawy różne :
a) prośba o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury zapytania ofertowego w zakresie
zakupu nowej strony internetowej
b) informacja dyrektora SPZOZ w Sanoku o otrzymaniu urządzenia diagnostycznego –
bronchoskopu
c) protokół Komisji Rewizyjnej z działań kontrolnych dotyczących kształtowania się
struktury zatrudnienia i kosztów administracyjnych funkcjonowania Starostwa
9. Wolne wnioski i zapytania.
Porządek posiedzenia został przyjęty przez wszystkich członków zarządu.

Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Obecna na posiedzeniu Zarządu Powiatu Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że dokonano nowej wyceny
nieruchomości Powiatu Sanockiego – budynek przy ul. Sienkiewicza 5 w Sanoku (była
siedziba policji). Wobec powyższego Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 286/2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Powiatu Sanockiego w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej. Przeznaczono do
sprzedaży zabudowaną nieruchomość Powiatu Sanockiego położoną w Sanoku obręb
Śródmieście oznaczoną działkami nr 478 i nr 486/5. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ponadto Przewodniczący Zarządu powrócił do sprawy dotyczącej zamiaru zbycia
nieruchomości Powiatu Sanockiego zabudowanej obiektami Bursy Szkolnej w Sanoku obręb
Śródmieści. W tej sprawie została uprzednio podjęta Uchwała Nr 201/2015 Zarząd Powiatu
Sanockiego. Wobec powyższego postanowiono, aby zwrócić się do Przewodniczącego Rady
Powiatu Sanockiego

o ujęcie w/w informacji w porządku obrad najbliższej sesji Rady

Powiatu.
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Następnie Członkowie Zarządu wspólnie z panią Bogusławą Hniłką omówili temat
dotyczący wykonania wyceny nieruchomości Powiatu Sanockiego obejmującej dwa odrębne
lokale położone przy ul. Kościuszki 16 w Sanok – Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna.
Po przedyskutowaniu tematu podjęto decyzję o zleceniu wykonania wyceny w/w
nieruchomości w dwóch odrębnych operatach.
Ad. 2. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
poinformował o możliwości pozyskania środków finansowych na utworzenie placówki
wsparcia dziennego. Działanie takie jest możliwe w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja
Społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
W ramach tego działania istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do poziomu 85%
wydatków kwalifikowanych.

Inną możliwość na pozyskanie mieszkań chronionych daje

działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w ramach działania 6.2.2
budowa, przebudowa, nadbudowa, remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji
na mieszkania wspomagane, chronione i socjalne. Pan Grzegorz Kozak zasugerował, że
w związku z tym, że planowane jest przeniesienie PCPR z ul. Jezierskiego do budynku przy
ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku można wykorzystać budynek na ul. Jezierskiego na mieszkania
chronione. Członkowie Zarządu omawiając temat polecili, aby pan Grzegorz Kozak wspólnie
z panem Michałem Cyranem sprawdzili realne możliwości

przeznaczenia budynku na

mieszkania chronione.
Pan dyrektor dodał, że ogłoszony będzie konkurs – 8.4, o innym priorytecie, w którym
będzie możliwość zatrudnienia koordynatorów lub psychologów. Udział w takim projekcie
znacznie odciąży budżet jednostki. Polecono, aby dyrektor przygotował szczegółowe
informacje dotyczące tego projektu.
Następnie Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/46/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia
zadań

z

zakresu

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnienia

osób

niepełnosprawnych w roku 2015. Pozytywną opinię wyraziło 5 członków zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 287/2015 w sprawie powołania Komisji
konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla 41
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osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto również Uchwałę Nr 288/2015 w sprawie określenia zasad finansowania
świadczeń związanych z realizacją pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 3. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię do

projektu uchwały Rady Powiatu

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2016 na obszarze
działania Powiatu Sanockiego. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.4. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Członkowie Zarządu rozpoczęli dyskusję związaną z prośbą dyrektora Zespołu Szkół Nr 5
w Sanoku o zabezpieczenie środków finansowych na wymianę oświetlenia w sali
gimnastycznej szkoły. Podczas dyskusji poproszono pana Michała Cyrana Naczelnika
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o sprawdzenie możliwości ujęcia jako wkład
własny do projektu w ramach działania - 3.2 Modernizacja energetyczna budynków - RPO
WP na lata 2014 – 2020 kosztów wymiany w/w oświetlenia i instalacji elektrycznej.
Zarząd Powiatu polecił, aby utworzyć zadanie i zlecić opracowanie dokumentacji wymiany
instalacji elektrycznej w całym budynku ZS przy ul. Sadowej 21, natomiast jego realizacja
zostanie podzielona na etapy. Ponadto zaproponowano, aby wykonując wymianę oświetlenia
w sali gimnastycznej, w miarę możliwości wykonać wymianę oświetlenia również w innych
przyległych klasach.
Pan Cyran dodał, że w budynku Zespołu Szkół przy ul. Sadowej 21 dochodzi kwestia
docieplenia dachu, w związku z tym wstępnie oszacował związane z tym koszty.

Zarząd przeszedł do omawiania spraw z zakresu inwestycji i zamówień publicznych - ad.5.
Pan Cyran poinformował, że ogłoszono nabór wniosków o przyznanie pomocy na
operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Maksymalna wielkość pomocy na
inwestycje ze środków EFRROW wyniesie do 3 mln zł na beneficjenta. Wymagany krajowy
wkład środków publicznych, w wysokości 36,37 % kosztów kwalifikowalnych projektu ma
pochodzić ze środków własnych beneficjenta. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
w uzgodnieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Sanoku przedstawił 4 zadania możliwe do
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zgłoszenia do dofinansowania w ramach PROW - u. Pan Krzysztof Strzyż zaproponował,
aby zgłosić zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2257 R Tarnawa – Kalnica od km
0+016 do km 2+700 w m. Tarnawa Górna”. Zarząd przyjął powyższą propozycję i polecił,
aby wystosować pismo do Gminy Zagórz z propozycją udziału w realizacji projektu oraz
partycypację w kosztach realizacji przedmiotowego zadania (udział Gminy 50% wkładu
własnego).

Następnie pan Michał Cyran poinformował, że odbyło się spotkanie konsultacyjne, na
którym przedstawiciele szkół zawodowych wstępnie określili zadania jakie chcieliby
realizować w swoich szkołach w ramach działania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne
oraz PWSZ PROWWP 2014 – 2020. W związku z krótkim terminem na przygotowanie
i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, poprosił o wprowadzenie do budżetu Powiatu
Sanockiego kwoty 35.000 zł na zlecenie opracowania projektów budowlanych oraz studium
wykonalności.

Wobec powyższego polecono, aby pani Skarbnik przygotowała na kolejne

posiedzenie zarządu odpowiednie dokumenty zabezpieczające środki finansowe. Ponadto
polecono, aby pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju wystosowała
pismo do dyrektorów szkół o przedstawienie propozycji utworzenia nowych kierunków
kształcenia związanych z projektem i ich ujednolicenie.

Zarząd powrócił do omawiania spraw z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Pani Zofia Kijowska Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju
przedstawiła prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku o uwzględnienie w planie
finansowym na 2016 rok finansowania realizacji projektu pn.: „Praktyka zawodowa na Litwie
gwarancją sukcesu na europejskim rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój. Istnieje potrzeba zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 20 %,
które w późniejszym czasie zostaną zwrócone. Pan Starosta zapytał jaka kwota potrzebna
jest na realizację projektu. Pani Naczelnik odpowiedziała, że szczegółowe dane przygotuje na
kolejne posiedzenie zarządu.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę pana Andrzeja Brygidyna wyrażając
zgodę na złożenie po terminie wniosku o przyznanie dotacji na prowadzenie Niepublicznego
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sanoku.
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Wyrażono zgodę na przeznaczenie środków finansowych dla Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Sanoku na uporządkowanie gruzu po zniszczonym ogrodzeniu
oraz zamontowanie nowego. Wobec powyższego podjęto Uchwałę Nr 289/2015 w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. Przeznacza się kwotę
w wysokości 1.800 zł na uporządkowanie gruzu po zniszczonym ogrodzeniu oraz
zamontowanie nowego w SOSW w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie rozpatrzono prośbę Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność”
pracowników Samorządowych w Sanoku o wsparcie organizowanych zawodów pływackich
przyznając nagrody rzeczowe w postaci albumów.
Prośba UKS „Techbud” przy Zespole Szkół Nr 4 w Sanoku o dofinansowanie lub
wsparcie XV – go Międzynarodowego Turnieju w Piłce Siatkowej nauczycieli „BELFER
2015” została rozpatrzona pozytywnie – podjęto decyzje o ufundowaniu nagrody rzeczowej
w postaci pucharu.
Omówiono prośbę dyrekcji Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku o wsparcie
finansowe

Międzynarodowych

Spotkań

Akordeonowych

„Sanok

2016”.

Zarząd

zaproponował, aby Szkoła Muzyczna złożyła ofertę w ramach ogłoszonego konkursu ofert na
wsparcie zadań z zakresu kultury sportu, turystyki i oświaty na 2016 rok.
Prośba koordynatora Światowych Dni Młodzieży o współfinansowanie przyjęcia
młodzieży różnej narodowości i zapewnienie jej możliwości poznania naszego regionu
zostanie rozpatrzona po uzupełnieniu wniosku o kartę informacyjną.
Zarząd Powiatu na prośbę p.o. dyrektora SOSW w Sanoku wyraził zgodę na
nieodpłatne udostępnienie samochodu, celem przewozu dzieci na udział w Wojewódzkim
Konkursie Recytatorskim Placówek Kształcenia Specjalnego w Leżajsku.
Pani Kijowska omówiła prośbę dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o przyznanie środków
finansowych na zakup szafy chłodniczej. Konieczność zakupu szafy chłodniczej
spowodowany jest decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Rzeszowie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup szafy chłodniczej dla ZS Nr 2
w Sanoku. Środki na ten cel zostaną przyznane w styczniu 2016 roku.
Ad. 6. Sprawy budżetowe:
Podjęto Uchwałę Nr 290/2015

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu

Sanockiego na 2015 rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Komendy Powiatowej

7

Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku przeznaczając łączną kwotę w wysokości 28.864 zł
na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz na świadczenia na rzecz osób
fizycznych. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 291/2015

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Powiatu Sanockiego na 2015 rok. W związku z decyzją wojewody przeznacza się kwotę
w wysokości 84 zł na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Zagórzu. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. Zabezpiecza się łączną kwotę 9.000 zł na
wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sanoku. Pozytywną opinię
wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 7. Sprawy kadrowe.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 292/2015 w sprawie upoważnienia Pani
Krystyny Chrząszcz dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych
Powiatu Sanockiego w Sanoku do składania oświadczeń woli. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 8. Sprawy różne.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie procedury zapytania ofertowego
w zakresie zakupu nowej strony internetowej. Polecono, aby zapytanie ofertowe
przeprowadził Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych wspólnie z Informatykiem.
Członkowie zarządu zasugerowali, aby:
- strona była ściśle zespolona z BIP Powiatu (firma, która złoży ofertę powinna stworzyć
i administrować BIP)
- wycena powinna zawierać hosting (jedna domena dla wszystkich jednostek), wszystkie
jednostki powiatu sanockiego powinny mieć wspólną domenę rozróżnioną przedrostkiem
przed domeną np. mdk.powiatsanocki.pl.

Pan Damian Biskup poprosił o sprawdzenie, czy wszystkie jednostki Powiatu
Sanockiego posiadają Biuletyn Informacji Publicznej.
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Dyrektor SPZOZ w Sanoku pisemnie poinformował, że Oddział Pulmonologii otrzymał
urządzenie diagnostyczne - bronchoskop służący do wziernikowania dróg oddechowych
i rozpoznawania schorzeń układu oddechowego.
Członkowie Zarządu otrzymali do zapoznania się protokół Komisji Rewizyjnej
z działań kontrolnych dotyczących kształtowania się struktury zatrudnienia i kosztów
administracyjnych funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sanoku i instytucji podległych.
Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że kolejne posiedzenie zarządu odbędzie się
w dniu 8 grudnia 2015 roku.
Pan Damian Biskup zwrócił się z prośbą o przygotowanie wykazu wydatków oraz
umów zawartych w latach 2010 – 2014 związanych z reklamą w mediach oraz obsługą
medialną jak również redagowaniem tekstów zawartych przez wszystkie jednostki Powiatu
Sanockiego łącznie ze szkołami.
Zarząd Powiatu poprosił, aby Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
poczynił przygotowania do przeprowadzenia negocjacji dotyczących działek Nr 725/23,
725/25, 725/28, 725/30, 725/33 położonych na terenie Szpitala w Sanoku.
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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