Protokół Nr 27/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 16 czerwca 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Krystyna Chrząszcz

•

Marian Kunc

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

• Joanna Leszczyńska – Skubel - Kierownik Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej
w Zagórzu

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Pan
Starosta przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który przedstawia
się następująco:
1. Sprawy z zakresu geodezji:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do projektu
„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP)
b) prośba pana S. Kowalewskiego o wyrażenie zgody na kontynuowanie najmu budynku
garażowego przy ZS Nr 5 w Sanoku
2. Sprawy z zakresu oświaty:
a) zapoznanie się z
- wyjaśnienie dyr. ZS Nr 2 w Sanoku
- informacja Rady Pedagogicznej ZS Nr 2 w Sanoku odnośnie przekazywanych pism
3. Sprawy z zakresu komunikacji:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie
Gminy Zagórz do kategorii dróg gminnych
4. Sprawy z zakresu służby zdrowia i pomocy społecznej:
a) zatwierdzenie planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu na rok 2015
b) zatwierdzenie programu działalności ŚDS w Zagórzu dla Domu TYP A,B,C na rok 2015
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego ŚDS
w Zagórzu

d) informacja dyr. SPZOZ w Sanoku o uruchomieniu Skoncentrowanej Dyspozytorni
Medycznej PRM w Sanoku dla Powiatu Brzozowskiego
5. Sprawy dot. PUP:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób
powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim”, współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej w ramach EFSR PO woj. Podkarpackiego 2014- 2020, Oś
priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Priorytet inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia
dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo , w tym długotrwale
bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz
zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji
osób bezrobotnych na rynku pracy
6. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu sanockiego na 2015 rok (1.560 zł Dom Dziecka)
7. Wolne wnioski i zapytania.
Porządek posiedzenie przyjęto jednogłośnie.

Ad. 1 Sprawy z zakresu geodezji.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
przystąpienia do projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP). Pozytywną
opinię wyrażono 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziały Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła prośbę pana Stanisława Kowalewskiego o wyrażenie zgody na kontynuowanie
najmu budynku garażowego posadowionego na nieruchomości pozostającej w trwałym
zarządzie Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku. Zarząd Powiatu zaproponował przedłużenie umowy
najmu na okres 1 roku, z zastrzeżeniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Ostateczna
decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w październiku, przed upływem obowiązywania umowy.
Następnie Członkowie zarządu podjęli dyskusje w temacie dotyczącym budowy chodnika
w ciągu ulicy Kościelnej w Sanoku.

Ad. 2. Sprawy z zakresu oświaty.
Zarząd Powiatu zapoznał się z wyjaśnieniem dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku
odnośnie zarzutów złożonych do Prokuratury Rejonowej w Sanoku.
Przyjęto do wiadomości oświadczenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku
o przesłaniu pisma do Powiatu Sanockiego.
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Ad. 3. Sprawy z zakresu komunikacji.
Podjęto Uchwałę Nr 124/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na
terenie Gminy Zagórz do kategorii dróg gminnych. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.4. Sprawy z zakresu służby zdrowia i pomocy społecznej.
Pani Joanna Leszczyńska - Skubel Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zagórzu zapoznała Członków Zarządu, że szczegółami Planu Pracy Środowiskowego Domu
Samopomocy w Zagórzu na rok 2015, oraz z Program Działalności ŚDS w Zagórzu dla Domu
TYP A,B,C na rok 2015.
Następnie Zarząd Powiatu przyjął Plan Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zagórzu na rok 2015, oraz zatwierdził Program Działalności ŚDS w Zagórzu dla Domu TYP
A,B,C na rok 2015.
W dalszej kolejności podjęto Uchwałę Nr 125/2015 w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu. Uchwałę podjęto 4
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu zapoznali się informacją przekazaną przez dyrektora SPZOZ
w Sanoku o uruchomieniu Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej PRM w Sanoku dla
Powiatu Brzozowskiego

Ad. 5. Sprawy dotyczące PUP.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą
„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim”,
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy
Społeczno Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014- 2020,
Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Priorytet inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia
dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych
oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz
wspieranie mobilności pracowników, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na
rynku pracy.

Pozytywną opinię wyraziło 4 członków zarządu, głosów przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 6. Sprawy budżetowe.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. Dokonuje się zwrotu dochodów –
darowizny w kwocie 1.560 zł na potrzeby Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku. Pozytywną
opinię wyrażono 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania.
Dodatkowo Członkowie zarządu podjęli Uchwałę Nr 126/2015 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 1.000 zł na
wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto również Uchwałę Nr 127/2015 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 67/2015 Zarządu
Powiatu w Sanoku z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2015 rok. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ze względu na brak środków finansowych negatywnie rozpatrzono wniosek Wydawnictwa
„Nowiny” o udzielenie dofinansowania do wydania książki pt. „Wędrówki Kulinarne”.
Omówiono prośbę pana Wojciecha Michalskiego o udzielenie pomocy finansowej na
odbudowę zabudowań gospodarczych, które uległy zniszczeniu podczas pożaru. Ze względu
na brak możliwości prawnych Powiat Sanocki nie może udzielić dofinansowania na wskazany
cel.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie kwoty w wysokości
47.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej
dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4
w Sanoku przy ul. Sadowej 21 oraz na opracowanie studium wykonalności wraz
z dokumentacją aplikacyjna. W związku z powyższym zobowiązano Skarbnika Powiatu do
przygotowania odpowiednich uchwał.
Członkowie zarządu zapoznali się ze sprawą dotyczącą utwardzenia terenu przy budynku
Poradni na ul. Lipińskiego 10 w Sanoku. Wobec powyższego poproszono, aby rozpisać
kwotowo wykonanie wskazanego zadania (określić zakres prac, wykonawcę) oraz określić
ilość potrzebnego do utwardzenia destruktu.
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Sprawa dotycząca konsolidacji usług teleinformatycznych Starostwa i jednostek
organizacyjnych Powiatu Sanockiego, została przełożona na kolejne posiedzenie Zarządu
Powiatu.
Zarząd Powiatu zobowiązał pana Mariana Kunca Sekretarza Powiatu do przekazania
prowadzenia całości działań związanych z opracowaniem „Strategii Rozwoju Powiatu
Sanockiego na lata 2016 – 2022” do wydziału właściwego merytorycznie.
W związku z prośbą Dyrektorów Szkół i Placówek oświatowych o zorganizowanie
spotkania w celu przedstawienia najpilniejszych potrzeb bieżących, Zarząd Powiatu przychylił
się do powyższego wyrażając zgodę na zorganizowanie spotkania.
W związku z propozycją utworzenia Zespołu Obsługi Administracyjnej Szkół powołano
zespół do opracowania warunków i możliwości utworzenia oraz działania ZOAS w składzie:
- Skarbnik Powiatu
- Naczelnik bądź pracownik Wydziału Oświaty
- Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
- Sekretarz Powiatu – jako koordynator zespołu
Zadaniem zespołu będzie opracowanie:

zakresu działania, stan ilościowy pracowników,

ustalenie lokalizacji, siedziby zespołu, itp.
Pan Wicestarosta przedstawił propozycję współpracy złożoną przez Kancelarię Prawną
Markowicz &Wilusz.
Pan Damian Biskup zwracając się do pana Sekretarza zapytał czy sprawdził temat
dotyczący renegocjacji warunków umowy w części dotyczących cen za świadczenie usług
internetowych. Pan Sekretarz odpowiedział, że wystosowano pismo w tej sprawie.
Następnie Radny Pana Biskup w odniesieniu do wydanej ekspertyzy technicznej podłogi
parkietowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku zapytał:
- czy podłoga parkietowa w I LO jest bezpieczna, czy nie jest bezpieczna? – odpowiedź ma
być twierdząca lub przecząca (tak lub nie)
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- czy podłoże przygotowane pod podłogę zostało wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, czy
wykonane zostały odpowiednie pomiary wilgotności przed położeniem podłogi parkietowej ?
Ponadto prosił o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:
- kto jest odpowiedzialny za prawidłowe użytkowanie parkietu, oraz czy w tym celu został
ktoś przeszkolony ?
Na koniec Członkowie Zarządu wyrazili pozytywną opinię do projektu uchwały Rady
Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie partnerstwa z firmą Akademickie
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych z siedzibą przy ul. Narutowicza 61
w Lublinie, złożenie wniosku oraz zatwierdzenie, przystąpienie i realizacje projektu pod nazwą
„Integracja poprzez mobilność. Edycja I” Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie
4.2 Programy mobilności ponadnarodowej; Numer naboru POWR.04.02.00-Iz.00-00-005/15,
ogłoszony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Pozytywną opinię wyrażono 4 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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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