Protokół Nr 149/17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 26 października 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Andrzej Chrobak

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu

•

Elżbieta Kokoszka – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku

•

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

•

Jan Wydrzyński – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

•

Jolanta Weremińska – pracownik Wydziału Finansowego

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. Omówienie sprawy dotyczącej funkcjonowania SOSW w Sanoku
2. Omówienie sprawy dotyczącej funkcjonowania CIS w Sanoku
3. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) rozpatrzenie prośby wspólnoty mieszkaniowej „Pałacyk” w Sanoku o wyrażenie zgody na
usunięcie dwóch drzew
b) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku o wyrażenie zgody na usunięcie 4 drzew
rosnących na działce szkolnej
4. Sprawy organizacyjne:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej na terenie Powiatu Sanockiego w 2018 rok

5. Sprawy z zakresu komunikacji i dróg:
a) zajęcie stanowiska w sprawie wniosku PGNiG odnośnie wyrażenia zgody na przejazd
drogami powiatowymi
6. Sprawy oświatowe
a) prośba o wyrażenie zgody na nauczanie religii prawosławnej i zielonoświątkowej
b) rozpatrzenie prośby LOP na utrzymanie baneru reklamowego obok budynku II LO
w Sanoku
7. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (502.318 zł - rezerwa celowa)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (11.300 zł - ZS Nr 5)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (14.000 zł - SOSW)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (6.847 zł – ŚDS w Zagórzu)
8.

Wolne wnioski i zapytania.

Dodatkowo Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące sprawy:
- rozpatrzenie prośby Prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku o ufundowanie
i wręczenie nagród dla zwycięzców „XII Biegu Sokolego – Niepodległościowego.”
- rozpatrzenie prośby Komendanta Hufca ZHP o uwzględnienie w budżecie Powiatu
Sanockiego na 2018 rok dofinansowania wydania albumu z okazji 100 – lecia odzyskania
Niepodległości i 100 – lecia działalności ZHP.
- podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (1.000.000 zł – SPZOZ).
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2017 rok. (20.966 zł – ZS Nr 2).
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Ad. 1. Omówienie sprawy dotyczącej funkcjonowania SOSW w Sanoku.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Rada Rodziców w SOSW oraz członkowie
„Stowarzyszenia przy SOSW w Sanoku” wystąpili z pismem o zweryfikowanie ustaleń dot.
lokalizacji sanockich szkół i przeniesienie całego ośrodka do budynku ZS Nr 2 w Sanoku.
Temat ten był omawiany z Radą Miasta Sanoka, proponowano przejecie Budynku Gimnazjum
nr 1 w Sanoku, Rada Miasta nie wyraziła zgody na powyższe. Po tym spotkaniu za zgodą
rodziców dzieci uczęszczających do SOSW w Sanoku podjęto decyzję o budowie nowego
budynku na działce Powiatu Sanockiego położonej w Sanoku obręb Olchowce. Zarząd
utrzymuje w mocy swoją decyzję dotyczącą budowy nowego budynku, jednak jest to po części
uzależnione od Rady Miasta Sanoka, ze względu na konieczność zatwierdzenia planu
zagospodarowania przestrzennego z zatwierdzeniem poprawek wniesionych przez Starostwo,
na terenie położenia nieruchomości przeznaczonej do zabudowy.
Ad.2. Omówienie sprawy dotyczącej funkcjonowania CIS w Sanoku.
Zarząd Powiatu wstępnie omówił temat dotyczący funkcjonowania CIS w Sanoku, do
tematu powróci na kolejnym posiedzeniu.
Ad. 3. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę wspólnoty mieszkaniowej „Pałacyk”
przy ul. Lipińskiego w Sanoku wyrażając zgodę na usunięcie dwóch drzew rosnących na
działce nr 2196 położonej w Sanoku. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Również pozytywnie została rozpatrzona prośba dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę, aby dyrektor ZS Nr 3 w Sanoku wystąpił z wnioskiem do
Burmistrza Miasta Sanoka o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech świerków i jednego
modrzewia rosnących na działce szkolnej nr 1997/17 położonej przy ul. Stróżowskiej
w Sanoku. Zgodę wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

Ad.3. Sprawy organizacyjne.
Członkowie Zarządu po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Sekretarz podjęli Uchwałę Nr
197/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu
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Sanockiego w 2018 rok. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Na posiedzenie Zarządu została poproszona pani Elżbieta Kokoszka dyrektor Zespołu
Szkół Nr 5 w Sanoku. Pan Starosta zapytał, czy przesunięcie łącznej kwoty w wysokości 71.300
zł zabezpieczy realizację zadań, jakie

wynikają z realizacji programu? Pani Dyrektor

odpowiedziała, że przesunięcie tych środków zabezpieczy te działania, jest to nadwyżka, która
zostanie przeznaczona na zapłatę za energię - 67.000, pozostała kwota zostanie przeznaczona
na zakupy materiałów remontowych. Pani dyrektor dodała, że wszelkie prace, które były na
terenie szkoły zostały zakończone i opłacone. W niedługim czasie rozpocznie remont klasy
lekcyjnej, będzie on wykonany w ramach praktyk szkolnych.
Wobec powyższego Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 198/2017 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, 1
Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.

Ad.5. Sprawy z zakresu komunikacji i dróg.
Pan Jan Wydrzyński Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg został poproszony
o wyjaśnienie wniosku PGNiG odnośnie wyrażenia zgody na przejazd transportu, sprzętu
i materiału do likwidacji otworu wiertniczego „Niebieszczany 1” drogami powiatowymi.
Pan Naczelnik powiedział, że sprawa dotyczy wiertni w Niebieszczanach i poruszania się po
drodze powiatowej od Sanoka w tamtym kierunku. Dodał, że podczas zatwierdzania stałej
organizacji ruchu dla obwodnicy, która jest w trakcie budowy wystąpiono do wykonawcy o to
żeby ujął budowę zatoczek autobusowych w tym obszarze. Nie udało się tego zrealizować,
gdyż obszar projektowania tego nie obejmuje, a poza tym ul. Okulickiego jest nie oświetlona
i bez chodników, jest tam strefa przemysłowa.
Pan Starosta zwracając się do Naczelnika powiedział, iż przyjęto to do wiadomości
i podziękował za pomoc. Bezsprzecznie będziemy chcieli dostać te pieniądze. Nie mamy nic
przeciwko temu, jeżeli byłyby te pieniądze, aby porozmawiać z Burmistrzem Miasta Sanoka
o

przeznaczeniu ich na ul. Okulickiego, (w pełnym porozumieniu z Miastem), żeby ta

inwestycja w szerokim zakresie traktowała ten problem – dodał pan Starosta.
Pan Jan Wydrzyński powiedział, że dobrze się stało żeśmy się zainteresowali tą umową.
W interpretacji radcy prawnego stwierdzono, że się skonsumowała, więc warto.
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Przewodniczący Zarządu podsumowując powiedział, że tak jak sugerował pan Naczelnik
zaczekamy na informację ze strony PGNiG. Po otrzymaniu stanowiska PGNiG podejmiemy
dalsze ustalenia w sprawie.

Ad. 6. Sprawy z zakresu oświaty promocji, kultury i rozwoju.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sanockiego
dotyczące nauczania religii prawosławnej i zielonoświątkowej w pozaszkolnych punktach
katechetycznych.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia z Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii
zielonoświątkowej. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia z Gminą
Iwonicz

-

Zdrój

wspólnych

działań

dotyczących

zorganizowania

nauki

religii

zielonoświątkowej. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Również pozytywnie został zaopiniowany projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia
z Gminą Rymanów wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii
zielonoświątkowej. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu po uzyskaniu wyjaśnień dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego
w Sanoku odnośnie prośby Ligi Ochrony Przyrody na utrzymanie baneru reklamowego obok
budynku II LO w Sanoku nie wnieśli sprzeciwu, aby stelaż z reklamami pozostał w obecnym
miejscu do końca maja 2018 roku pod warunkiem, że władze LOP zadbają o jego wygląd
i stabilne umocowanie. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Dodatkowe sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Po omówieniu prośby Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku Zarząd
Powiatu podjął decyzję o przyznaniu kwoty w wysokości 400 zł na ufundowanie nagród dla
zwycięzców „XII Biegu Sokolego – Niepodległościowego”. Zgodę na powyższe wyraziło
4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Z głosowania
wyłączył się Pan Andrzej Chrobak.
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Następnie omówiono prośbę Komendanta Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Ziemi
Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego o uwzględnienie w budżecie Powiatu
Sanockiego na 2018 rok dofinansowania wydania albumu z okazji 100 – lecia odzyskania
Niepodległości i 100 lecia działalności ZHP. Członkowie Zarządu pozytywnie odnieśli się do
w/w prośby wyrażając zgodę na umieszczenie kwoty w wysokości 5.000 zł
realizowanego przez Powiat programu w ramach obchodów 100 –lecia

w ramach
odzyskania

niepodległości „Niepodległa”. Zgodę na powyższe wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Z głosowania wyłączyła się Pani Alicja Wosik.

Ad.7. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 199/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017
rok. W uchwale dokonuje się przesunięć pomiędzy działami 758 – Różne rozliczenia, a działem
801 – Oświata i wychowanie w kwocie 502.318 zł. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 200/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 201/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu o kwotę
6.847,20 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację bieżących zadań w związku
z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ŚDS w Zagórzu. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawy dodatkowe
- Uchwała Nr 202/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu o kwotę
1.000.000 zł. Jest to dotacja dla SPZOZ w Sanoku – w ramach systemu Państwowego
Ratownictwa Medycznego oraz na doposażenie zespołów ratownictwa medycznego
w specjalistyczny sprzęt medyczny tj. na dofinansowanie:
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- zakupu 2 ambulansów wraz z wyposażeniem dla SPZOZ w Sanoku (900.000 zł)
- zakupu 2 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla SPZOZ w Sanoku
(100.000 zł). Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. W związku z realizacją projektu
„Praktyki zawodowe w Anglii, Hiszpanii i Grecji szansą lepszego…” istnieje możliwość
zakupu pod koniec br. tańszych biletów lotniczych na planowany na przełomie stycznia i lutego
2018 roku wyjazd uczniów na staże do Grecji w ramach środków unii europejskiej pozyskanych
na realizację projektu w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku. Wobec powyższego zabezpiecza się
środki finansowe w wysokości 20.966 zł na zwiększenie planu finansowego na 2017 rok.
Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania.
Pani Sekretarz poinformowała, iż Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
który prowadzi sprawę odszkodowania za działki zajęte pod inwestycje drogową „Rozbudowa
drogi powiatowej ul. Kościelna polegająca na

wykonaniu chodnika dla pieszych

w miejscowości Sanok…”, zwrócił się do Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku
o przedstawienie informacji o aktualnej wysokości wierzytelności zabezpieczonej hipoteką.
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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