Protokół Nr 52/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 25 listopada 2015 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

•

Marian Kunc

•

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 porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, i zawnioskował o uzupełnienie
porządku posiedzenia Zarządu Powiatu o:
- dyskusję na temat przeznaczenia Bursy Szkolnej w Sanoku do sprzedaży
Zgodę na wprowadzenie dodatkowego punktu wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się było.
Wobec powyższego porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Sprawy organizacyjne:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie sporządzenia wykazu jednostek organizacyjnych
powiatu
2. Sprawy z zakresu oświaty:
a) prośba dyrektora SOSW w Sanoku o wyrażenie zgody na zatrudnienie pomocy
pedagogicznej.
b) rozpatrzenie sprawy dotyczącej przyjęcia wniosku o udzielenie dotacji na 2016 rok
c) wniosek komisji Rewizyjnej o przedstawienie dokumentacji w sprawie redukcji etatów
w oświacie
3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba Sołtysa miejscowości Trepcza o ujęcie w budżecie Powiatu Sanockiego na 2015
rok budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Jurowce - Trepcza
b) prośba o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą LA Strada na wykonanie budowy
chodnika

c) rozpatrzenie sprawy dotyczącej dofinansowania zmiany warunków miejscowego planu
zagospodarowania
d) rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Besko o ujęcie w planach inwestycyjnych budowy
chodnika w m. Besko
4. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2015 rok (26.000zł - PCPR)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2015 rok (582.056 zł – PUP)
5. Sprawy różne:
a) prośba o wyrażenie zgody na zakup materiałów biurowych do ZN
b) informacja o terminie sesji budżetowej
c) informacja dyrektora SPZOZ w Sanoku o ilości wyjazdów ZRM
6. Dyskusja na temat przeznaczenia Bursy Szkolnej w Sanoku do sprzedaży.
7. Wolne wnioski i zapytania.
Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.1. Sprawy organizacyjne.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 281/2015 w sprawie sporządzenia wykazu jednostek
organizacyjnych powiatu. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad. 2. Sprawy z zakresu oświaty.
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sanoku zwrócił się do
Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na zatrudnienie pomocy pedagogicznej. Dyrektor
uzasadnił, iż dzięki wsparciu pomocy pedagogicznej uczennica z niepełnosprawnością
sprzężoną będzie miała w wyższym stopniu dostosowane formy i metody pracy do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
Zapewni to dogodniejsze warunki do przyswajania treści zawartych w podstawie programowej.
Pomoc pedagogiczna odciąży nauczyciela prowadzącego zajęcia zapewni pozostałym uczniom
niepełnosprawnym większe poczucie bezpieczeństwa oraz bardziej komfortowe warunki do
nauki. Po rozpoznaniu sprawy Członkowie Zarządu 4 głosami „za” wyrazili zgodę na
zatrudnienie pomocy pedagogicznej.
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Następnie Zarząd Powiatu zapoznał się z opinią radcy prawnego, który stwierdza
możliwość przyjęcia po terminie wniosku o udzielenie dotacji na 2016 rok dla Podkarpackiej
Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku. W związku z powyższym Członkowie Zarządu 4 głosami
„za”, wyrazili zgodę na przyjęcie w/w wniosku.
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego
o przedstawienie dokumentacji z przebiegu rozmów i spotkań z dyrektorami szkół i placówek
oświatowych w sprawie redukcji etatów administracji z przed 30 czerwca 2015 roku. Zarząd
Powiatu polecił, aby Pani Naczelnik Zofia Kijowska skonsultowała się w tej sprawie z panem
Wicestarostą Wacławem Krawczykiem.
Pani Alicja Wosik zwracając się do pani Zofii Kijowskiej poprosiła o szczegółowe
przedstawienie ankiety dotyczącej motywów wyboru szkoły średniej. Pan Starosta poprosił
o przesłanie w formie elektronicznej dokumentów w powyższym temacie.

Ad. 3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Przewodniczący Zarządu przedstawił prośbę sołtysa miejscowości Trepcza o ujęcie
w budżecie Powiatu Sanockiego na 2016 rok inwestycji polegającej na budowie chodnika
w ciągu drogi powiatowej Jurowce – Trepcza w miejscowości Trepcza, oraz prośbę Wójta
Gminy Besko o ujęcie w planach inwestycyjnych Powiatu Sanockiego na 2016 rok zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej Haczów – Besko polegająca na budowie chodnika w m. Besko.
Obydwie sprawy zostały odłożone do rozpatrzenia w przyszłym roku, ponieważ Zarząd
Powiatu na dzień dzisiejszy nie widzi możliwości ujęcia w/w zadań w budżecie powiatu,
wnioski będą rozpatrywane na bieżąco w nowym roku budżetowym w ramach możliwości
finansowych i rzeczywistych potrzeb.
Zarząd Powiatu omówił pismo zastępcy Burmistrza Miasta Sanoka, w którym proponuje,
aby Powiat Sanocki zadeklarował przyznanie

darowizny celowej pokrywającej koszty

opracowania urbanistycznego – zmiana warunków miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu dla działki nr 1107 obręb Śródmieście. Sprawa ta została odłożona
z uwagi na brak środków finansowych.
W dalszej kolejności członkowie zarządu wyrazili zgodę na częściowe wykonanie
zadania (założenie koszy, umocnienie brzegów itp.) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
2205R Czerteż – Strachocina od km 3+213 do 3+406 polegająca na budowie chodnika dla
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pieszych w miejscowości Kostarowce”, przez firmę LA STRADA Sp. z o.o. w Sanoku. Zgodę
na zlecenie wykonania części zadania wyraziło 4 członków zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad. 4 Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu podjęli

Uchwałę Nr 282/2015

w sprawie zmiany uchwały

budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. W związku z decyzją wojewody zwiększa się
dochody i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 26.000 zł na zadania bieżące w Domu Pomocy
Społecznej w Zagórzu. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 283/2015 w sprawie

zmiany uchwały budżetowej

Powiatu Sanockiego na 2015 rok. W związku z decyzją wojewody zmniejsza się dochody
i wydatki Powiatu o kwotę 582.056 zł są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Dodatkowo pani Skarbnik poprosiła o podjęcie Uchwały Nr 284/2015 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. Dokonuje się przesunięć w rozdziale
80130 – szkoły zawodowe przeznaczając kwotę 3.126 zł dla ZS Nr 1 w Sanoku, kwotę 41.868
zł dla ZS Nr 2 w Sanoku. Dokonuje się również przesunięć w rozdziale 80120 o kwotę 782 zł
dla II LO w Sanoku Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Ad. 5. Sprawy różne.
Zarząd

Powiatu

pozytywnie

rozpatrzył

prośbę

pani

Katarzyny

Petreckiej

Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyrażając
zgodę na zakup sprzętu i materiałów biurowych, z przeznaczeniem na przyszły rok 2016. Zgodę
wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zapoznano się z informacją Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego o planowanym
terminie sesji budżetowej.
Członkowie Zarządu otrzymali do wiadomości pismo dyrektora SPZOZ w Sanoku,
w którym przedstawia dane statystyczne dotyczące ilości wyjazdów zespołów ratownictwa
medycznego u poszczególnych dysponentów w okresie pierwszych czterech miesięcy pełnego
funkcjonowania Dyspozytorni Medycznej w Sanoku.
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Pan Starosta poinformował, że ostatnio wspólnie z dyrektorem SPZOZ w Sanoku
uczestniczyli w posiedzeniu Konwentu Powiatów, na którym poruszony został temat dotyczący
ratownictwa medycznego.

Ad. 6. W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży
nieruchomości Powiatu Sanockiego położone w Sanoku obręb Śródmieście, oznaczone
działkami nr. 89/1, 89/2, 538/2 zabudowanej budynkiem Bursy Szkolnej , budynkiem byłej
kotłowni oraz murowaną osłoną śmietnika. W związku z powyższym polecono, aby Wydział
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przygotował stosowne dokumenty w tej sprawie.
Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania.
Członkowie Zarządu zapoznali się z wykazem inwestycji drogowych i mostowych
zrealizowanych przez Powiat Sanocki w latach 2010 – 2014, uzupełnionym o informacje
dotyczące pomocy finansowej udzielonej przez gminy, nadleśnictwa oraz podmioty prywatne.
Informacje

należy

przekazać

wnioskodawcy

–

Komisji

Transportu

Gospodarki

Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

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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