Protokół Nr 138/17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 31 lipca 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Andrzej Chrobak

•

Krzysztof Strzyż

•

Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu

•

Irena Sawa - Główny Specjalista do Spraw Kadr

•

Jan Wydrzyński - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny. Przewodniczący
Zarządu Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia:

1. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) omówienie tematu dotyczącego bieżącego funkcjonowania MDK w Sanoku
b) prośba dyrektora SOSW w Sanoku o wyrażenie zgody na dofinansowanie kształcenia
pracowników
2. Informacja dotycząca wycofania oświadczenia woli dyrektora Domu Dziecka
w Sanoku.
3. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) rozpatrzenie pisma GDDKiA w sprawie ewentualnego zrzeczenia się w całości lub części
odszkodowania za nieruchomości
4. Sprawy z zakresu komunikacji:
a) omówienie tematu dotyczącego budowy chodnika przy ul. Daszyńskiego w Sanoku
5. Sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa:
a) zapoznanie się z informacją dotyczącą zwalczania Barszczu Sosnowskiego
6. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba dyrektora PZD w Sanoku oraz Wójta Gminy Tyrawa Wołoska i Besko
o zwiększenie środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg

b) prośba Wójta Gminy Sanok o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie Powiatu
Sanockiego środków na budowę chodnika w m. Srogów Dolny
c) prośba o wprowadzenie do budżetu zadania: „Opracowanie dokumentacji geologiczno –
inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska położonego pod Zamkiem
Królewskim w Sanoku”
7. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2017 rok (64.000 zł – osuwisko)
b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017
rok (5.500 zł – PCOJOPS)
8. Wnioski i zapytania.
Dodatkowo Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące sprawy:
- podjęcie uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia pani Marii Pospolitak dyrektora ZS Nr 1
w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu w zakresie
uczestnictwa placówki w programie Erasmus+
- omówienie tematu dotyczącego przewozów pasażerskich Sanok – Łupków
- omówienie tematu dotyczącego wykonania klimatyzacji w budynku Starostwa
- udzielenie informacji na temat chodnika na ul. Kościelnej w Sanoku
- rozmowa z kandydatami na stanowisko kierownika CIS na czas zastępstwa.

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie w/w spraw do porządku
posiedzenia zarządu.

Ad.1. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Temat dotyczący oceny bieżącego funkcjonowania MDK w Sanoku zostanie omówiony
na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.
Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego w Sanoku wyrażając zgodę na dofinansowanie kształcenia – studia
podyplomowe 6 pracowników jednostki (według pisma znak: SOSW.0741.78.2016). Zgodę na
powyższe wyrażono jednogłośnie.
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Ad. 2. Informacja dotycząca wycofania oświadczenia woli dyrektora DD w Sanoku.
Pani Irena Sawa poinformowała, iż uprzednio pani Anna Chytła złożyła oświadczenie
woli w sprawie zwolnienia jej z obowiązku wykonania pracy na stanowisku dyrektora Domu
Dziecka w Sanoku. Po czym pismem z dnia 17 lipca 2017 roku wycofała swoją rezygnację.
Członkowie Zarządu przyjęli oświadczenie pani Anny Chytły.

Ad. 4. Sprawy z zakresu komunikacji.
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem, w którym Wydział Komunikacji i Transportu
informuję, iż w zakresie wykonania chodnika przy ul. Daszyńskiego od strony ul. Słowackiego
do przychodni Nafta – Med Burmistrz Miasta Sanoka zadeklarował pokrycie kosztów budowy
chodnika wzdłuż przylegającej miejskiej działki pod warunkiem, że Powiat sfinansuje budowę
chodnika przy ul. Daszyńskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego w Sanoku. Z uwagi na brak
środków finansowych realizacja powyższego zadania w bieżącym roku jest niemożliwa.

Ad. 5. Sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.
Zapoznano się z przygotowaną przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa
i Leśnictwa informacją dotyczącą występowania Barszczu Sosnowskiego oraz pojawiającymi
się nowymi stanowiskami tej rośliny. Zarząd zaniepokojony tą sytuacją polecił,

aby

Naczelnik Wydziału przygotował w tej sprawie wystąpienie do naczelnych organów
administracji państwowej – Ministerstwa Środowiska odnośnie olbrzymiego zagrożenia jakie
stwarza Barszcz Sosnowskiego oraz o udzielenie wsparcia finansowego na jego zwalczanie,
równocześnie z uwzględnieniem stanowiska dotyczącego zmiany przepisów w zakresie
zwalczania roślin inwazyjnych na wszystkich gruntach, na których występuje.

Ad.6. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Prośba dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku oraz Wójta Gminy Tyrawa
Wołoska i Besko o zwiększenie środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg zostanie
omówiona na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu, na które należy zaprosić dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.
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Prośba Wójta Gminy Sanok o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie Powiatu
Sanockiego środków na budowę chodnika w m. Srogów Dolny zostanie omówiona na jednym
z kolejnych posiedzeń zarządu, po dostarczeniu przez Naczelnika Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych posiadanych dokumentów (uchwał) w tej sprawie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego
zadania: pn.: „Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.
„Stabilizacja osuwiska położonego pod Zamkiem Królewskim na dz. o nr ewid 627”. Zgodę
wyrażono 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Obecna na posiedzeniu Zarządu Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad – Oddział w Rzeszowie w sprawie ewentualnego zrzeczenia się w całości lub części
odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa staną się własnością Skarbu Państwa
w związku z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy m.
Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”. Po omówieniu tematu Zarząd Powiatu
podobnie jak inni właściciele nieruchomości (Gmina Miasta Sanoka) oraz ze względu na
trudności finansowe nie zrzeka się prawa do odszkodowania za w/w nieruchomości. Powyższe
stanowisko przyjęto jednogłośnie.
Pani Naczelnik poinformowała, że na dzień dzisiejszy nie ma zainteresowania
wystawionymi do zbycia lokalami przy ul. Kościuszki 16 w Sanoku.

Ad. 7. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. W związku z otrzymaną
promesą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadza się zadanie pn.
„Stabilizacja osuwiska położonego pod Zamkiem Królewskim w Sanoku w kwocie 88.000zł
z tego dotacja 64.000 zł (80% wartości zadania), 16.000 zł stanowią środki własne Powiatu
Sanockiego. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Następnie podjęto Uchwałę Nr 141/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2017 rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum
Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego o kwotę 5.500 zł. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Sprawy dodatkowe.
Na posiedzenie zarządu został poproszony kandydat, na stanowisko obecnego kierownika
Centrum Integracji Społecznej w Sanoku na czas zastępstwa podczas nieobecności obecnego
kierownika. Zarząd Powiatu przeprowadził rozmowę z kandydatem.
Dodatkowo podjęto Uchwałę Nr 142/2017 w sprawie upoważnienia pani Marii
Pospolitak dyrektora ZS Nr 1 w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych Powiatu w zakresie uczestnictwa placówki w programie Erasmus+. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pan Jan Wydrzyński Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu przedstawił temat
dotyczący kolejowych przewozów pasażerskich. Następnie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na
zlecenie spółce SKPL Cargo Sp. z o.o. realizację kolejowych przewozów pasażerskich na trasie
Sanok – Zagórz – Szczawne Kulaszne – Komańcza – Łupków w okresie od 31 lipca do 1
września 2017 r. zgodnie z ustalonymi warunkami. Zgodę na powyższe wyrażono jednogłośnie.

Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem pracowników Starostwa Powiatowego
w Sanoku w sprawie wykonania instalacji klimatyzacyjnej w pokojach zajmowanych przez
Wydział Komunikacji i Transportu oraz Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych. Temat
ten zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Ad. 8. Wnioski i zapytania.

Pani Edyta Szałankiewicz Skarbnik Powiatu Sanockiego poinformowała, że wpłynęło
pismo z Muzeum Historycznego w Sanoku o zabezpieczenie środków finansowych na
realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby pracowni
konserwatorskiej Muzeum Historycznego w Sanoku”.
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Pan Andrzej Chrobak powiedział , że Marszałek Województwa Podkarpackiego słownie
deklarował przyznanie dotacji na działalność Muzeum Historycznego w Sanoku - co z tą
deklaracją? Na powyższe pytanie zostanie udzielona odpowiedz w najbliższym czasie.
Następnie pan Andrzej Chrobak zawnioskował o zabezpieczenie środków finansowych
na organizację obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości. Pan Starosta poinformował,
że

przygotowany

został

program

i

skierowany

do

Ministerstwa

Kultury

i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie pomocy finansowej na zorganizowanie w/w
uroczystości.
Ponadto pan Andrzej Chrobak zawnioskował o objęcie przez Marszałka Województwa
Podkarpackiego honorowym patronatem „Koncertu Pieśni Patriotycznych”, który odbędzie się
na Zamku Muzeum Historycznego w Sanoku.
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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