Protokół Nr 50/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 12 listopada 2015 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

•

Maryla Kopiec – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

•

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

•

Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

•

Bożena Pietruszka – Pełnomocnik do spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej

•

Michała Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Pan
Starosta przedstawił porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który przedstawia się
następująco:
1. Sprawy organizacyjne:

a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania
ofert złożonych w konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Sanockiego
w 2016 roku oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji.
2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:

a) prośba o wyrażenie zgody na zlecenie wykonania wyceny nieruchomości
3. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) pismo dyrektora PCPR dot. zmiany kwot dofinansowania kosztów uczestnictwa osób

niepełnosprawnych pochodzących z terenu Powiatu Sanockiego w warsztatach terapii
zajęciowej znajdujących się na terenie innych Powiatów w 2015 roku
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 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
c) informacja dyrektora odnośnie możliwości pozyskania środków
4. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) prośba o podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie

przez SPZOZ w Sanoku części nieruchomości (Izba Przyjęć)
b) prośba o podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez

SPZOZ w Sanoku części nieruchomości (pomieszczenie w przychodni przy ul.
Lipińskiego)
c) prośba o podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez

SPZOZ w Sanoku części nieruchomości (powierzchnia w SPZOZ)
d) prośba o podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez

SPZOZ w Sanoku części nieruchomości (stacja mycia i dezynfekcji łóżek)
e) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na

ustanowienie hipoteki na nieruchomości Powiatu Sanockiego
5. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba o podjęcie decyzji odnośnie objęcia wszystkich szkół projektem poprawa jakości

kształcenia zawodowego
b) prośba Wójta Gminy Tyrawa Wołoska o podjęcie działań mających na celu remont mostu

w m. Siemuszowa
c) zajęcie stanowiska w sprawie wyboru ofert na świadczenie usługi dostępu do internetu

dla Starostwa
d) wniosek Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony

Środowiska o przygotowanie informacji odnośnie wszystkich dróg
6. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba dyrektora ZS Nr 4 o przydzielenie środków finansowych na wkład własny do

projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
b) prośba dyrektora ZS Nr 4 w Sanoku o zwiększenie planu finansowego
c) prośba dyrektora ZS Nr 5 o dokonania zmian w układzie wykonawczym
d) informacja dyrektora RCRE w Sanoku o przewidywanych brakach w planie finansowym

2015 r.
e) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o przyznanie środków finansowych na wykonanie

remontów i zakupów związanych z decyzjami Sanepidu
f) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015
g) prośba dyrektora Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości o przyjęcie po terminie

wniosku o udzielenie dotacji na 2016 rok
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h) prośba dyrektora SOSW o wyrażenie zgody na zatrudnienie pomocy pedagogicznej
i) prośba dyrektora SOSW o dofinansowanie „Mikołajkowego Dnia Sportu”
j) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia pani M. Niemczyk dyrektora ZS Nr

4 w Sanoku
k) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia pani J. Nazarkiewicz dyrektora ZS

Nr 4 w Sanoku
l) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
m) prośba UKS Niedźwiadki MOSiR o dofinansowanie wyjazdu dzieci na Ogólnopolski

Turniej Hokejowy w Krynicy
n) prośba Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich

o wsparcie akcji mikołajkowej
o) prośba dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku o przedłużenie okresu rozpoczęcie

kolejnej komisyjnej kontroli wpisów dokumentacji ewidencyjnej
7. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za

usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
8. Sprawy budżetowe:
a) prośba p.o. dyrektora PZD w Sanoku o zwrot dochodów za zajęcie pasa drogowego
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie likwidacji mienia ruchomego w Starostwie

Powiatowym w Sanoku
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego

na 2015 rok (5.330zł - ZS Nr 4)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego

na 2015 rok (2.330 zł - ZS Nr 2)
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego

na 2015 rok (4.000 zł - PZD,

35.170 zł - PUP)

f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego

na 2015 rok (700 zł – PINB)
g) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego

na 2015 rok (63.752 zł – KPPSP)
h) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego

na 2015 rok (15.300 zł –ŚDS w Zagórzu)
i) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego

na 2015 rok (19.086 zł – PINB)
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j) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego

na 2015 rok (27.650 zł – Starostwo)
k) omówienie i podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu

Sanockiego na 2016 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2028
l) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej na lata 2016 – 2028
9. Wolne wnioski i zapytania.

Za przyjęciem porządku obrad dzisiejszego posiedzenia głosowało 4 członków zarządu, 1
Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.

Ad. 1. Sprawy organizacyjne.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 260/2015 w sprawie

powołania komisji

konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na
terenie Powiatu Sanockiego w 2016 roku oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad 2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na zlecenie wykonania wyceny nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Sanockiego obejmujących działki nr:
62/11 położona w Sanoku obręb Śródmieście
58/153, 58/158, 58/159 położone w Sanoku obręb Olchowce.
Zgodę na powyższe wyrażono jednogłośnie.
Ad. 3. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
przedłożył pismo dotyczące zmiany kwot dofinansowania kosztów uczestnictwa osób
niepełnosprawnych pochodzących z terenu Powiatu Sanockiego w warsztatach terapii
zajęciowej znajdujących się na terenie innych powiatów w 2015 roku. Przewodniczący
zarządu wyjaśnił, że zmiana kwoty wynika z obecnie obowiązujących przepisów. Wobec
powyższego wyrażono zgodę na wprowadzenie zmian.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 261/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, dotyczącego
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prowadzenia domu pomocy społecznej dla 41 osób w podeszłym wieku i osób przewlekle
somatycznie

chorych.

Uchwałę

podjęto
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głosami

„za”,

głosów

przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
W dalszej kolejności Pan Grzegorz Kozak poinformował o możliwościach pozyskania
środków finansowych w działaniu 8.2 rozwijanie placówek, które służą rodzinie wsparcia
pieczy zastępczej. W związku z tym istnieje możliwość utworzenia placówki wsparcia
dziennego. Placówka obejmowałaby nie tylko wychowanków pochodzących z rodzin
zastępczych, oraz dzieci, które chciałyby skorzystać z tego wsparcia. Istnieje możliwość
uzyskania 80% kwoty dofinansowania

na działalność wsparcia dziennego czy mieszkań

chronionych. Wstępnie należałby pomyśleć o umiejscowieniu takiej placówki. Zarząd
Powiatu polecił, aby Pan Grzegorz Kozak przygotował szczegółowe informacje dotyczące
powyższego tematu i przedstawił na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.
Ad. 4. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Zarząd Powiatu po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Bożeny Pietruszki Pełnomocnika do
spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej podjął następujące uchwały:
- Uchwała Nr 262/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez SPZOZ
w Sanoku części nieruchomości. Wyrażono zgodę na oddanie w dzierżawę przez SPZOZ
w Sanoku pomieszczenia Izby Przyjęć przy ul. 800 – lecia 26 do wykorzystania gospodarczego
przez firmę G.V.M Carint. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została podjęta z zastrzeżeniem konieczności ujednolicenia daty zakończenia umów
na dzierżawę pomieszczeń z firmą G.V.M Carint w roku 2017.
- Uchwała Nr 263/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ w Sanoku
części nieruchomości.

Wyrażono zgodę na wynajem przez SPZOZ w Sanoku 30m2

pomieszczenia nr 26 wraz z częścią korytarza i WC w Przychodni przy ul. Lipińskiego 10
w Sanoku na potrzeby Punktu Informacyjnego POW NFZ w Sanoku . Uchwałę podjęto 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 264/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ w Sanoku
części nieruchomości. Wyrażono zgodę na wynajem przez SPZOZ w Sanoku 13,76 m2
pomieszczenia w budynku szpitala w celu prowadzenia działalności usługowej. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwała Nr 265/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ w Sanoku
części nieruchomości. Wyrażono zgodę na wynajem przez SPZOZ w Sanoku stacji mycia
i dezynfekcji łózek w budynku pralni Szpitala w Sanoku przez firmę G.V.M. Carint. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Powyższa uchwała została podjęta również z zastrzeżeniem konieczności ujednolicenia daty
zakończenia umów na dzierżawę pomieszczeń z firmą Carint w roku 2017.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości
Powiatu Sanockiego. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad. 5. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Pan Wicestarosta przedstawił temat dotyczący naboru wniosków w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa
IX jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.4 poprawa jakości kształcenia
zawodowego. Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie szkoły lub placówki systemu oświaty,
które uzyskały wyniki, z co najmniej jednego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, niższe niż średnia zdawalność dla danej kwalifikacji w województwie. Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych zwrócił się z pytaniem czy wszystkie szkoły
mają zostać objęte projektem. Pan Wicestarosta zwracając się do Pana Michała Cyrana zapytał,
czy z podjęciem decyzji można zaczekać do kolejnego posiedzenia zarządu. Pan Cyran
odpowiedział, że tak. Pan Wicestarosta dodał, że skontaktuje się z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Rzeszowie odnośnie wyjaśnienia wątpliwości co do ilości objęcia projektem szkół.
Zarząd powróci do tematu po przeprowadzeniu dokładnej analizy oraz uzyskaniu odpowiedzi
z WUP w Rzeszowie – podejmie decyzję.
Następnie omówiono prośbę Wójta Gminy Tyrawa Wołoska o podjęcie działań mających na
celu remont mostu znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 2221 R Siemuszowa –
Rozpucie w m. Siemuszowa. Pan Wicestarosta poprosił, aby PZD w Sanoku przygotował
opinię odnośnie mostu. Pani Alicja Wosik odczytała zdanie z przedmiotowego pisma:
„…chciałbym nadmienić, że PGL – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów, może
partycypować w kosztach remontu tego obiektu, gdyż droga służy m.in. do wywozu surowca
pozyskanego w LP w zarządzie Nadleśnictwa Brzozów”, informując, iż na poprzednim
posiedzeniu zarządu prosiła o podjęcie rozmów z tym samym Nadleśnictwem na temat
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partycypacji w kosztach remontu ul. Chrobrego w Sanoku (droga powiatowa do Lisznej).
Jedynym sposobem wyremontowania tego odcinka jest pozyskanie środków od Nadleśnictwa
Brzozów.
Pani Alicja Wosik zaproponował, aby dopytać Wójta Gminy Tyrawa Wołoska, czy
Nadleśnictwo Brzozów będzie partycypować w kosztach remontu obiektu mostowego, czy jest
to tylko propozycja (opinia Wójta).
Przewodniczący Zarządu poinformował, że obecnie Nadleśnictwa czekają na „zamknięcie
planów”. Pan Cyran poinformował, że jest tam alternatywny wyjazd z drewnem przez drogę
zakładową. Zarząd Powiatu odłożył przedmiotowy temat do momentu otrzymania propozycji
finansowych od Lasów Państwowych. Polecono, aby bez zbędnej zwłoki podjąć rozmowy
z Nadleśnictwem Brzozów w temacie dotyczącym dofinansowania remontu drogi powiatowej
na ul. Chrobrego w Sanoku oraz remontu mostu w Siemuszowej.
Zajęcie stanowiska w sprawie wyboru ofert na świadczenie usługi dostępu do internetu
dla Starostwa Powiatowego w Sanoku. Pan Michał Cyran powiedział, że w odpowiedzi na
zapytania ofertowe otrzymał 4 oferty. Proponuje wybór najtańszej oferty, która miałaby
polegać na aneksowaniu obowiązującej umowy i dodaniu dodatkowego punktu. Zaproponował,
aby umowa zawierała zapis o możliwości tygodniowego wypowiedzenia za porozumieniem
stron bez skutków finansowych. Przewodniczący zarządu zaproponował, aby ten punkt omówić
w wolnych wnioskach i zapytaniach.
Członkowie Zarządu zapoznali się z wnioskiem Komisji Transportu, Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przygotowanie informacji odnośnie
wszystkich dróg jakie zostały wykonane w ostatniej kadencji. Polecono, aby wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych uszczegółowił informację o datę rozpoczęcia i zakończenia
inwestycji.
Pan Krzysztof Strzyż zwracając się do Pana Michała Cyrana zapytał czy wniosek
w sprawie odśnieżanie drogi w m. Olchowa jest realizowany. Pan Cyran odpowiedział, że
rozmawiał w tej sprawie z pracownikiem PZD w Sanoku i ustalono, że zostanie ogłoszony
przetarg na odśnieżanie.
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Ad. 6. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Zarząd Powiatu omówił prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku o przydzielenie
środków finansowych (max. kwota dofinansowania 3.000 zł) na wkład własny do projektu pn.
„Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 – 2020. Pani Dyrektor w piśmie
wyjaśniła, że pieniądze przyznane przez Zarząd Powiatu Sanockiego umożliwią bibliotece
szkolnej ubieganie się o kwotę12.000 zł na zakup nowości wydawniczych. Pan Starosta
poinformował, że sukcesywnie wpływają takie wnioski ze szkół, zaproponował, aby wszystkie
szkoły potraktować jednakowo. Wobec powyższego wyrażono zgodę na udział wszystkich
szkół w w/w projekcie zapewniając środki finansowe na wkład własny. Zgodę wyrażono
jednogłośnie.
Sprawy dotyczące zwiększenia planu finansowego w ZS Nr 4 Sanoku, dokonania zmian
w układzie wykonawczym ZS Nr 5, informacja dyrektora RCRE w Sanoku o przewidywanych
brakach w planie finansowym w 2015 r. oraz dodatkowa prośba Dyrektora Bursy Szkolnej
w Sanoku o zwiększenie planu finansowego na zapłatę faktury zostaną rozpatrzone
kompleksowo. Pani Skarbnik poinformowała, że przygotuje projekt uchwały Rady Powiatu
Sanockiego zabezpieczający środki finansowe na w/w cel.
Pani Skarbnik zaproponowała, aby prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku o przyznanie
środków finansowych na wykonanie remontów i zakupów związanych z decyzjami PPWIS
w Rzeszowie przełożyć na kolejny rok 2016.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku
szkolnym 2014/2015.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby prośbę dyrektora Podkarpackiej Szkoły
Przedsiębiorczości o przyjęcie po terminie wniosku o udzielenie dotacji na 2016 rok rozpatrzeć
pod koniec posiedzenia Zarządu Powiatu, ponieważ potrzebna jest opinia Radcy Prawnego.
Pan Starosta zwracając się do pani Zofii Kijowskiej Naczelnika Wydziału Oświaty,
Promocji, Kultury i Rozwoju zapytał, czy analizowała prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego w Sanoku o wyrażenie zgody na zatrudnienie pomocy
pedagogicznej. Pani Naczelnik poinformowała, że jest to dziecko z czterokończynowym
porażeniem. Pomoc może być zatrudniona, ale przepisy nas nie obligują do tego. Polecono, aby
na kolejne posiedzenie zarządu oszacować koszt zatrudnienia pracownika oraz przedłożyć
arkusz organizacyjny jednostki.
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Zarząd Powiatu z uwagi na brak środków finansowych (po konsultacji z panią Skarbnik)
negatywnie rozpatrzył prośbę dyrektora SOSW w Sanoku o dofinansowanie „Mikołajkowego
dnia sportu.” Głosowanie w powyższej sprawie przebiegało następująco: „za” głosowało 3
Członków Zarządu, 2 Członków Zarządu wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie
było.
Następnie podjęto:
- Uchwałę Nr 266/2015 w sprawie upoważnienia pani Marzeny Niemczyk dyrektora ZS Nr 4
w Sanoku. Upoważniono Panią Marzenę Niemczyk do zakupu produktów żywnościowych do
stołówki szkolnej na 2016 rok. Równocześnie uchylając Uchwałę Nr 250/2015 Zarządu
Powiatu z dnia 29 października 2015 roku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 267/2015 w sprawie upoważnienia pani Jowity Nazarkiewicz dyrektora ZS Nr 2
w Sanoku. Upoważniono Panią Jowitę Nazarkiewicz do zakupu produktów żywnościowych do
stołówki na 2016 rok. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
- Uchwałę Nr 268/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Powołano
komisję egzaminującą dla nauczyciela wychowania fizycznego w SOSW w Sanoku. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Omówiono prośbę UKS Niedźwiadki MOSiR o dofinansowanie wyjazdu dzieci na
Ogólnopolski Turniej Hokejowy w Krynicy. Zarząd Powiat z przyczyn finansowych nie widzi
możliwości dofinansowania w/w wyjazdu. Decyzja została przyjęta 5 głosami „za”, głosów,
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie pani Naczelnik Zofia Kijowska przedstawiła prośbę Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Sanoku do Zarządu Powiatu o wsparcie akcji
mikołajkowej na rzecz dzieci Polskich na Ukrainie. Pan Starosta zwracając się do pani
Naczelnik poprosił, aby nawiązała kontakt z Towarzystwem w celu uzyskania informacji
o formie udzielenia pomocy.
Pani Alicja Wosik przypomniała o konieczności wypełniana kart informacyjnych.
Pni Naczelnik Kijowska przedstawiła prośbę dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku
o przedłużenie okresu rozpoczęcia kolejnej kontroli wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze
9

stanem faktycznym – do 8 lat od zakończenia ostatniej inwentaryzacji. Członkowie Zarządu
po szczegółowym omówieniu prośby wyrazili zgodę na przedłużenie inwentaryzacji zbiorów
muzealnych o 2 lata do 2017 roku.
Pani Alicja Wosik zwracając się do pani Naczelnik poprosiła o aktualizację strony
internetowej Starostwa Powiatowego w Sanoku w szczególności informacje o planowanych
uroczystościach. Dodała, że wyszukiwarka na stronie Starostwa nie pokazuje takich pozycji
jak statut. Wyświetla się komunikat: strona internetowa w przebudowie i jest to informacja
z roku 2012 ostatnia zmiana w rok 2014. Prowadzony jest też profil w mediach
społecznościowych, który należy aktualizować na bieżąco. Informacja o sesjach powinna być
ogólnodostępna. Pan Damian Biskup dodał, że nie ma informacji np.: czym zajmuje się
Starosta, w jakich spotkaniach uczestniczy.
Dodatkowo Pan Starosta poinformował, że otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego
z propozycją współudziału w organizacji kongresu Polonii amerykańskiej planowanego na
lipiec 2016. Po omówieniu tematu Zarząd Powiatu wyraził wolę pełnego uczestnictwa na
zasadach partnerskich w realizowanym projekcie.
Pani Alicja Wosik dodała, że w przyszłym roku odbędą się Światowe Dni Młodzieży i każde
województwo będzie przyjmować młodzież, w związku z tym założono w budżetach większe
środki na promocję.
Ad. 7. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Zarząd Powiatu po wyjaśnieniach Pani Anety Czuryk pracownika Wydziału
Komunikacji i Transportu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia
pojazdu.

Pozytywną

opinię

wyraziło
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członków

zarządu,

głosów

przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
Ad.8. Sprawy budżetowe.
Prośba p.o. dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku o zwrot przekazanych
dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 47.500 zł została przełożona na jedno
z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu. Pani Skarbnik dodała, że wszystkie większe
inwestycje są zapłacone. Pan Dania Biskup poprosił o przygotowanie zestawienia przez PZD
w Sanok na temat zajęcia pasa drogowego. Powyższe ustalenia przyjęto jednogłośnie.
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Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji mienia ruchomego w Starostwie Powiatowym
w Sanoku przełożono na kolejne posiedzenie zarząd z uwagi na potrzebę sprawdzenia jednej
z pozycji przeznaczonej do likwidacji.
Następnie Członkowie Zarządu podjęli:
- Uchwała Nr 269/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przeznaczając
kwotę w wysokości 5.330 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. Uchwałę podjęto 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 270/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. Dokonuje się przesunięcia w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w kwocie 2.330 zł
z przeznaczeniem na wydatki na program finansowanie z udziałem środków Unii Europejskiej
w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (projekt „Mobilny Mechanik”).
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 271/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym: Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
przeznaczając kwotę 4.000 zł na świadczenie na rzecz osób fizycznych, oraz Powiatowego
Urzędu Pracy w Sanoku o kwotę 35.170 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 272/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa dochody i wydatki powiatu o kwotę 700 zł
przeznaczając na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w PINB w Sanoku. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 273/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Sanoku o kwotę 63.752 zł przeznaczając na wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
- Uchwała Nr 274/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. W związku z decyzja wojewody zwiększa dochody i wydatki Powiatu o kwotę 15.300 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w ŚDS w Zagórzu.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwała Nr 275/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. W uchwale dokonuje się zmian w planie finansowym PINB o kwotę 19.086 zł
z przeznaczeniem na wydatki i składki od nich naliczane. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 276/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. W związku z decyzją wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
o kwotę 27.650 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 277/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale gospodarka
gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.728 zł , w rozdziale nadzór budowlany o kwotę 3.000
zł, w dziale komendy powiatowe państwowej straży pożarnej o kwotę 30.000 zł. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Dodatkowo pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. Na podstawie umowy finansowej dla
projektu Programu ERASMUS+ zwiększa się dochody Powiatu Sanockiego o kwotę 80.800 zł
na realizację projektu „Rozwój zawody nauczycieli gwarancja jakości pracy w zjednoczonej
Europie" dla I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Zarządu ogłosił kilkuminutową przerwę.
Po przerwie Pan Starosta poinformował, iż Naczelnik Wydział Inwestycji i Zamówień
Publicznych zwróci się do jednego z oferentów o przedstawienie wyjaśnień w sprawie oferty
na świadczenie usługi dostępu do internetu.
Następnie Zarząd Powiatu wspólnie ze Skarbnikiem Powiatu przeanalizowali projekt
budżetu Powiatu Sanockiego na 2016 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 –
2028. Po szczegółowej analizie postanowiono zmniejszyć plan finansowy MDK w Sanoku
o kwotę 55.000 zł, z tego kwotę 12.500 zł należy przeznaczyć dla Biblioteki Publicznej
w Sanoku, pozostałe środki w wysokości 42.500 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy
ogólnej. Pani Skarbnik zgłosiła, że wprowadzi (dochodowo i wydatkowo) kwotę ok. 21.000 zł
związaną z projektem „Erasmus +”. Za wprowadzeniem w/w poprawek do projektu budżetu
Powiatu Sanockiego na 2016 rok głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Wobec powyższego Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 278/2015 w sprawie
przedstawienia projektu budżetu Powiatu Sanockiego na 2016 rok i Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016 – 2028. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, 1 Członek Zarządu
wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Następnie wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2028. Pozytywną opinię wyrażono 4 głosami
„za”, 1 członek zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Zarząd Powiatu powrócił do omówienia prośby dyrektora Podkarpackiej Szkoły
Przedsiębiorczości o przyjęcie po terminie wniosku o udzielenie dotacji na 2016 rok.
Analizując sprawę Członkowie Zarządu poprosili o pisemną opinię Radcy Prawnego
w powyższym temacie.
Przewodniczący zarządu poinformował, że kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Sanockiego
odbędzie się w dniu 17 listopada 2015 roku.
Pani Alicja Wosik przeprowadziła telefoniczną rozmowę z panem Wacławem
Żuchowskim w sprawie ustalenia spotkania członków założycieli

Klastra Naukowo

–

Przemysłowego „Ziemia Sanocka”
Następnie Pan Starosta odczytał informację na temat zawartych umów na kompleksowe
ubezpieczenie majątku odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnej Powiatu Sanockiego
wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu.
Ad.9. Wolne wnioski i zapytania.
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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