Protokół Nr 24/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 20 maja 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

•

Marian Kunc

•

Krzysztof Dżugan- komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku

•

Adam Krawczyk - naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Sanoku

•

Stanisław Kwolek – dyrektor

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

w Sanoku
•

Kazimierz Siwiec - zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sanoku

•

Izabela Jurkowska – Harna – Prokurator Rejonowy w Sanoku

•

Zbigniew Długosz - Naczelnik Wydziału Zarzadzania Kryzysowego

•

Jan Jawor – Radny Powiatu Sanockiego

•

Janusz Cecuła – Radny Powiatu Sanockiego

•

Andrzej Chrobak – Radny Powiatu Sanockiego

•

Eugeniusz Stabryła - Radny Powiatu Sanockiego

•

Kazimierz Wolański – Radny Powiatu Sanockiego

•

Witold Jawor – Radny Powiatu Sanockiego

•

Jadwiga Warchoł – pracownik Urzędu Miasta Sanoka

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
I część posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań KP PSP w Sanoku za 2014 rok
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań KPP w Sanoku za 2014 rok

4. Ocena stanu sanitarno – higienicznego Powiatu Sanockiego za 2014 rok
5. Wnioski i zapytania.
Pan Roman Konieczny Starosta Powiatu sanockiego witając wszystkich zgromadzonych
otworzył wspólne posiedzenie Zarządu Powiatu Sanockiego, Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego przy Staroście

oraz Komisji Regulaminowej, Porządku i

Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Sanockiego.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Krzysztof Dżugan Komendant Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Sanoku przedstawiając sprawozdanie z realizacji zadań Komendy za 2014
rok - sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie głos zabrał pan Adam Krawczyk naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, przedstawiając sprawozdanie
z działalności Komendy Powiatowej Policji w Sanoku za 2014 rok - sprawozdanie stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Po wysłuchaniu sprawozdania Pan Andrzej Chrobak powiedział, że dochodzi do wielu
zdarzeń drogowych z udziałem pieszych,

w szczególności na ulicy Dmowskiego

i na ulicy Lipińskiego (ulice dwupasmowe) czy istnieje taki znak, który można byłoby
umieścić w odpowiednich miejscach, aby informował, że jest to jezdnia dwupasmowa i należy
uważać na pieszego, który znajduje się na lewym pasie. Ponadto dodał, że na ulicy Lipińskiego
dochodzi do zdarzeń właśnie z udziałem pieszych, czy nie można wprowadzić tam ruchu
dwukierunkowego.
Pan nadkom. Adam Krawczyk odpowiedział, że przejście przez jezdnię, o dwóch pasach ruchu
w każdym kierunku, może odbywać się tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych,
czyli oznaczonych przejściami dla pieszych. Pieszy wchodząc na jezdnię powinien zachować
szczególna ostrożność. Jeżeli chodzi o znaki drogowe, to nie ma takiego znaku, są tylko ogólne
zasady - światło pulsacyjne.
Pan Starosta Roman Konieczny dodał, że temat ten poruszany został na Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Staroście. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad zobowiązała się rozważyć możliwość wprowadzenia na ul. Lipińskiego przejścia
z zaznaczonym światłem pulsującym. Natomiast na ul. Kolejowej przy budynku dworca
kolejowego, wyłączyć całkowicie zewnętrzy pas z ruchu poprzez budowę wysepki, aby skrócić
przejście dla pieszych.
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Pani Alicja Wosik zwróciła się o udzielenie informacji w następujących kwestiach :
- jakie były koszty obsługi „Ice Racingu” w minionych czterech latach.
- jak oceniana jest współpraca z Policją Powiatu Leskiego, bo wydarzenia, zwłaszcza te
w sferze bezpieczeństwa narkotykowego „zahaczały” o środowisko leskie.
- trzecia kwestia dotyczy „niebieskiej karty.” Ważna jest współpraca policji z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie, ponieważ PCPR opiera swoją działalność również na współpracy
z rodzinami dotkniętymi patologią przemocy oraz na danych przekazanych przez policję.
Opierają się głównie na danych dotyczących przemocy fizycznej, natomiast zjawisko przemocy
podlegającej ściganiu jest znacznie szersze. Na ile funkcjonariusze reagują na takie zagrożenia,
czy ograniczają się tylko do przemocy fizycznej, czyli zauważalnej. Zdajemy sobie sprawę, że
trudno jest dociekać przemocy psychicznej czy ekonomicznej, ale duże znaczenie ma edukacja.
Wiele osób decyduje się o tym mówić, gdy dowiaduje się, że taka forma przemocy również jest
ścigana. I tu jest kwestia jakby uświadomienia być może w połączniu z jednostkami Starostwa,
które organizują szkolenia dla rodzin, czy nawet pikniki rodzinne, profilaktyczne.
Przedstawiciel Policji odpowiedział, że zabezpieczenie imprezy masowej odbywa się poprzez
rejestrację jej w określonej bazie i podaniu ilość policjantów, czasu, itd. Dane takie zostaną
przekazane w najbliższym czasie.
Na pytanie dotyczące współpracy z Powiatem Leskim, pan Krawczyk nie mógł odpowiedzieć
ponieważ, współpraca odbywa się przy prowadzeniu określonych czynności, zarówno
procesowych, jak też i poza procesowych, które prowadzi Wydział Kryminalny. Jednak pytanie
to przekaże Panu Komendantowi.
Odnośnie procedury „niebieskiej karty” policjant lub też inna osoba, która jest wymieniona
w rozporządzeniu obowiązana jest sporządzić formularz. Może to być zarówno pracownik
opieki społecznej, nauczyciel, lekarz czy inny pracownik, który przyjmuje zawiadomienia
o przestępstwie od osoby, która zgłasza się i zawiadamia się, że ktoś znęca się nad nią fizycznie,
psychicznie czy w inny sposób. Obowiązkiem po sporządzeniu takiej „niebieskiej karty” jest
jej niezwłoczne przesłanie do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który
podejmuje decyzję w tym temacie. Ze strony policji zostaje wyznaczony dzielnicowy z danego
terenu, który ma za zadanie realizację tej procedury. Funkcjonariusz zostaje wydelegowany na
spotkania grup roboczych, gdzie będzie ta kwestia rozważana.
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Pani Alicja Wosik powiedziała, że Zarząd Powiatu analizował sprawozdanie z pracy PCPR-u
oraz prowadzono

rozmowy z szefem PCPR-u, z których wynikło, że interwencja,

podejmowana jest wówczas gdy PCPR otrzyma do policji „niebieska kartę”. Takich podmiotów
reagujących na zjawisko przemocy powinno być więcej. Prowadząc profilaktykę wśród
młodzieży dotyczącą zdarzeń drogowych, należałoby zaplanować spotkania czy działania
dotyczące form przemocy. Dlatego, panuje powszechne przekonanie, że ta przemoc, którą
można zgłosić na policję, czy do innych służb jest to wyłącznie przemoc fizyczna. Na koniec
Pani Alicja Wosik zwróciła się o zorganizowanie spotkań informacyjnych na temat przemocy.
Pan nadkom. Adam Krawczyk odpowiedział, że niedawno w Sanockim Domu Kultury
w Sanoku odbyła się ogólnodostępna debata dotycząca przemocy.
Pani Jadwiga Warchoł pracownik Urzędu Miasta w Sanoku poinformowała, że „ruszyły”
kolejne kampanie: ,,Zatrzymaj pijanego kierowcę”, ,,Zachowaj trzeźwy umysł”, ,,Postaw na
rodzinę”, oraz cały szereg innych kampanii. Między innymi jest program ,,Przemoc boli”
skierowany do dzieci, młodzieży, rodziców i osób starszych.
Następnie pani Warchoł zapytała, czy w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu
w trzeźwości, wystawiane są mandaty tylko dla nietrzeźwych, czy również wobec osób
handlujących alkoholem. Zasugerowała, aby osoby nietrzeźwe zatrzymane przez policję
skierowane zostały na 4-5 godzinne zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników
Poradni Uzależnień, w celu uświadomienia, że nawet nie znaczna ilość alkoholu zakłóca pracę
organizmu.
Ponadto pani Warchoł zapytała, czy policja zauważyła że, w miejscach gdzie pojawia się
alkohol, szczególnie w miejscach gastronomicznych, pojawiły się automaty do gier
hazardowych o tzw. niskich wygranych. Jest to sytuacja szczególna, ponieważ na terenie
miasta Sanoka nikt o takie koncesje się nie ubiegał. Pani Warchoł poprosiła, aby przy okazji
kontroli, interwencji policja zwróciła uwagę na takie automaty.
Pan nadkom. Adam Krawczyk odpowiedział, że przede wszystkim wyciągane są konsekwencje
wobec osób, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem. Prowadzono kilka
postępowań dotyczących sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym lub osobom małoletnim.
Kierowanie wniosków o ukaranie wobec osób, które dopuściły się popełnienia czynu znajdując
się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu - władnym w tym temacie
wydając wyrok jest sąd. Jeżeli dana osoba systematycznie popełnia wykroczenie będąc w stanie
po spożyciu alkoholu, sporządzany wówczas jest wniosek o ukaranie. Dzielnicowy może
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wystąpić do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o objęcie danej
osoby leczeniem. Następnie komisja ocenia, czy dana osoba jest uzależniona, czy nie jest
uzależniona.
Natomiast instalowanie urządzeń do gier zręcznościowych o niskich wygranych nie podlega
koncesjonowaniu.
Do powyższych wypowiedzi odniosła się pani Prokurator Izabela Jurkowska – Hanus mówiąc, iż Prokuratura

i Policja współpracują z Urzędem Celnym w Krośnie, chodzi

o automaty o niskich wygranych, to dopiero po przeprowadzeniu eksperymentu można
stwierdzić, czy jest to w rzeczywistości automat i czy spełnia wymogi automatu o niskich
wygranych. Zasadnym byłoby poinformować Urząd Celny w Krośnie, że w danym miejscu
usytuowane jest takie urządzenie, które nie do końca spełnia wymogi ustawy.
Następnie sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Sanoku za 2014 rok przedstawił Pan Stanisław Kwolek Powiatowy Inspektor Sanitarnysprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Andrzej Chrobak zapytała o stan czystości wody w Sanie i czy dopuszczalne są
kąpiele w Sanie.
Pan Stanisław Kwolek Powiatowy Inspektor Sanitarny odpowiedział, że w poprzednich latach
kontrolowane były tzw. miejsca zwyczajowo wyznaczone do kąpieli. Od trzech lat takie
kontrole (z urzędu) już nie są prowadzone. Państwowa Inspekcja Sanitarna nie nadzoruje wody
w rzekach. Ponadto, nie ma wyznaczonych kąpielisk, jest to w gestii gminy.
Pani Jadwiga Warchoł zapytała, czy do SSE zgłoszone zostało studio tatuaży.
Pan Stanisław Kwolek odpowiedział, że – Stacja ma pod nadzorem jedno studio tatuaży, które
mieści się na ul. 3 maja w Sanoku.
W dalszej części posiedzenia pan Kazimierz Siwiec lek. Weterynarii poinformował, że
Inspekcja Weterynaryjna, której ogniwem jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sanoku
działa na podstawie ustawy z dnia19.01.2004 r. o inspekcji weterynaryjnej. Wykonuje ona
zadania objęte tematem dziewięciu ustaw. Prowadzi działalność i nadzór merytoryczny nad
ochroną zwierząt i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, higieną środków pochodzenia
zwierzęcego i nadzoruje środki żywienia zwierząt. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sanoku
ma pod nadzorem około 5 680 podmiotów. W 2014 roku przeprowadzono 713 kontroli
planowanych, w 23 przypadkach zostały wydane decyzje zobowiązujące do naprawy,
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skierowano 8 wniosków do organów, celem wszczęcia postępowania, nałożono 9 mandatów
karnych. W realizacji swoich zadań Powiatowy Lekarz Weterynarii współpracuje ze
wszystkimi służbami, organami administracji szczebla gminnego i powiatowego. W ubiegłym
roku nie stwierdzono żadnych jednostek chorobowych, które mogłyby bezpośrednio mieć
przełożenie na bezpieczeństwo ludzi oraz zwierząt.
Na koniec Pan Kazimierz Siwiec zwrócił się z wnioskiem i prośbą o uczulenie
i przypomnienie organom samorządowym i właścicielom dróg, odnośnie wypełniania
obowiązków dotyczących reakcji na zdarzenia

komunikacyjne z udziałem zwierząt,

a szczególnie dotyczy to dni urzędowo wolnych od pracy.
Wezwanie Policji, Straży Pożarnej i Inspekcji Weterynaryjnej nie w każdym przypadku jest
uzasadnione. W pierwszej kolejności należy poinformować o takim zdarzeniu zarządcę drogi.
Druga sprawa to problem zagospodarowania tych zwłok zwierzęcych, które zaistniały skutkiem
zdarzeń drogowych. Zgodnie z rozporządzeniem, zwłoki zwierzęcia są materiałem kategorii
pierwszej, który powinien być zutylizowany w Zakładzie Utylizacyjnym.
Radny Powiatu Sanockiego Pan Jan Jaślar odnosząc się do powyższych wypowiedzi
poinformował, że w Gminie Besko opracowany jest program ochrony zwierząt. Wskazany jest
całodobowy koordynator. Informacje telefoniczne dotyczące koordynatora przekazano do
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Zawarto umowa na całodobową opiekę nad zwierzętami i ofiarami kolizji.
Pan Starosta Roman Konieczny podziękował zgromadzonym radnym oraz przybyłym
gościom za udział.
Reasumując powyższe Członkowie Zarządu 4 głosami „za” przyjęli:
-sprawozdanie z realizacji zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sanoku za 2014 rok
-sprawozdanie z realizacji zadań Komendy Powiatowej Policji w Sanoku za 2014 rok
- ocena stanu sanitarno – higienicznego Powiatu Sanockiego za 2014 rok.
Powyższe sprawozdanie zostaną przekazane Radnym Powiatu Sanockiego.
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II Część posiedzenia
Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Roman Konieczny. Następnie przedstawił
porządek obrad II części posiedzenia Zarządu Powiatu:
1. Sprawy z zakresu geodezji:
a) desygnowanie członka zarządu do składu komisji przetargowej
2. Sprawy z zakresu oświaty:
a) podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS Nr 4
w Sanoku
b) prośba o akceptację planu pracy Bursy Szkolnej w Sanoku na rok szkolny 2015/2016
c) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o środki finansowe na wykonanie remontów
i zakupów w szkole, związanych z decyzjami PPWIS w Rzeszowie
d) prośba o wyrażenie zgody na utworzenie kursów zawodowych w RCRE w Sanoku
e) prośba dyrektorów placówek oświatowych o ponowną analizę budżetów placówek
f) omówienie tematu dotyczącego zmiany zatrudnienia pracowników obsługi z ZS Nr 4 do
ZS Nr 5 w Sanoku
3. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) prośba o wprowadzenie do budżetu kwoty 90.906, 86 zł na zadanie „Przebudowa drogi
powiatowej Sanok – Dobra w m. Dobra
4. Sprawy z zakresu ochrony środowiska:
a) podjęcie decyzji w sprawie udziału Powiatu sanockiego w programie: „Wzrost odporności
rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych”
5. Sprawy z zakresu promocji:
a) prośba dyrektora I LO o pomoc w organizacji wyjazdu na Ogólnopolskie Igrzyska
w szachach
b) prośba ZZ Policjantów o dofinansowanie organizacji V Pikniku z okazji „Dnia Dziecka”
6. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2015 rok ( 408 zł)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2015 rok (83.855 zł)
c) podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności Skarbu Państwa z tytułu opłat za
wieczyste użytkowanie gruntów
7. Wolne wnioski i zapytania

Ad. 1. Sprawy z zakresu geodezji.
Członkowie Zarządu do składu komisji Konkursowej na przeprowadzenie przetargu na
dzierżawę na cele rolne części nieruchomości położonej w Sanoku obręb Wójtowstwo,
obejmującej obszar 0, 0863 ha działki nr 773/11 desygnowali Pana Wicestarostę Wacława
Krawczyka. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
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Ad. 2. Sprawy z zakresu oświaty.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 104/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu zaakceptował organizację pracy Bursy Szkolnej w Sanoku na rok szkolny
2015/2016 w proponowanej przez dyrektora II wersji tj. 147 godzin tygodniowo. Zatwierdzając
powyższy arkusz nie zatwierdzono w nim pracowników obsługi. Ustalenia takie przyjęto 4
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Omówiono prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku o przeznaczenie środków
finansowych na wykonanie remontów i dokonanie zakupów w szkole, związanych z decyzjami
Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. Decyzje
w powyższej sprawie będą podejmowane po rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku. Zobowiązano naczelnika Wydziału Oświaty do monitorowania
sprawy.
Rozpatrzono prośbę dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku,
wyrażając zgodę na utworzenie kursów zawodowych (użytkowanie obrabiarek skrawających,
diagnozowanie i

naprawa motocykli,

diagnozowanie oraz

naprawa elektrycznych

i elektronicznych układów pojazdów samochodowych) w RCRE w Sanoku, pod warunkiem,
że czynności te nie będą generowały kosztów po stronie organu prowadzącego (ze środków
własnych jednostki), grupa musi liczyć co najmniej 20 osób.
Pani Skarbnik poinformowała, że przeanalizowano wykonanie budżetu szkół i placówek
oświatowych za I kwartał 2014 roku i I kwartał 2015 roku i stwierdzono, że wydatki są większe
o 173.000 zł.
W związku z trudną sytuacją finansową Zarząd Powiatu na bieżąco analizuje budżet
podległych placówek oraz jednostek oświatowych i będzie reagował w przypadku zaistnienia
pilnych potrzeb.
Ponadto polecono, aby Pani Naczelnik Wydziału Oświaty wystosowała pismo do dyrektorów
szkół i placówek oświatowych, aby od dnia 20.05.2015 roku nie przyznawać dodatków
motywacyjnych.
W związku z połączeniem Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku w jednym
budynku, podjęto decyzję o zmianie zatrudnienia pracowników obsługi. Nadzór nad
pracownikami obsługi ZS Nr 4 w Sanoku będzie pełnił dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku.
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Zarząd Powiatu polecił, przygotowanie analizy prawnej możliwości utworzenia Zespołu
Obsługi Administracyjnej Szkół.

Ad. 3. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Członkowie Zarządu 4 głosami „za” wyrazili zgodę na wprowadzenie do budżetu
Powiatu sanockiego kwoty w wysokości 90.906, 86 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa
drogi powiatowej nr 2235R Sanok – Dobra w km. od 19+850 do km 20+150 w miejscowości
Dobra.

Ad.4 Sprawy z zakresu ochrony środowiska.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosku aplikacyjnego na realizację projektów
w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 w ramach rezultatu programu pn.: „Wzrost odporności
rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych”. Zgodę wyrażono 4 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.5 Sprawy z zakresu promocji i sportu.
Pozytywnie rozpatrzono prośbę dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku
udzielając dofinansowania w wykocie 200 zł do organizacji wyjazdu szkolnej reprezentacji
szachowej Powiatu Sanockiego na Mistrzostwa Polski w Ustroniu.

Pan Piotr Mazur Naczelnik Wydziału Rozwoju Promocji i Sportu przedstawił pismo
Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów
w sprawie dofinansowania organizacji V Pikniku z okazji „Dnia Dziecka.” Wniosek nie został
rozpatrzony z powodu nie uzupełnienia wymaganej dokumentacji (brak karty informacyjnej
o planowanej imprezie).

Ad. 6. Sprawy budżetowe:
Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 105/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatu sanockiego poprzez zwiększenie
wydatków o kwotę 408 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwała Nr 106/2015 zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2015 rok)Wprowadza się zmiany poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 83.855 zł
w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych

i

szkołach zawodowych

oraz szkołach

artystycznych. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
- Uchwała Nr 107/2015 w sprawie umorzenia należności Skarbu Państwa z tytułu opłat za
wieczyste użytkowanie gruntów. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania.
Dodatkowo podjęto następujące uchwały:
- Uchwała Nr 108/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 14.167 zł na wydatki związane z realizacją
statutowych zadań w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczy w Sanoku. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 109/2015 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat
powstałych wskutek powodzi w mieniu Powiatu Sanockiego w roku 2015. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozpoczęciu procedury realizacji zadania (zlecenie
wykonania dokumentacji projektowej) polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr
2244R – ul. Kościelna w Sanoku, polegającej na budowie chodnika dla pieszych na odcinku
ok. 35 mb., zgodnie ze specustawą. Zgodę na powyższe wyrażono jednogłośnie.
W związku z powyższym wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady
Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. Zabezpiecza
się kwotę w wysokości 12.500 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 2244R – ul. Kościelna
polegającą na wykonaniu chodnika dla pieszych w km 0+011 – 0+109 – strona lewa wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną. Pozytywną opinię wyrażono 4 głosami, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Zarządu przedstawił list intencyjny w sprawie uruchomienia inicjatywy
na rzecz powołania i rozwoju „Bieszczadzkiego klastra edukacyjnego”, skierowany przez
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Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku. Członkowie Zarządu postanowili, aby zobowiązać
dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, aby w porozumieniu
z dyrektorami szkół zawodowych przeanalizował warunki utworzenia odrębnego klastra
przemysłowo – edukacyjnego. Stanowisko dyrektorów

należy przekazać na kolejne

posiedzenie Zarządu Powiatu.
Członkowie Zarządu wyrazili pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu
sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok.
Zabezpiecza się środki finansowe na zwrot odprowadzonych dochodów przez szkoły i placówki
oświatowe.

Pozytywną

opinię

wyrażono

4

głosami

„za”,

głosów

przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
Uwzględniając trudną sytuację finansową Starostwa, Zarząd Powiatu postanowił
przyznać nagrody finansowe po 350 zł brutto dla każdego pracownika Starostwa z okazji
„Dnia Samorządowca”
Zarząd Powiatu zobowiązał Sekretarza Powiatu do przypomnienia Naczelnikom
Wydziałów w Starostwie o przygotowaniu ocen pracowniczych.
Pani Alicja Wosik zapytała, czy Starosta w latach minionych występował o medale za
długoletnią pracę dla pracowników. Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie zwracano się o takie
odznaczenia. W związku z powyższym zobowiązano pana Sekretarza do przygotowania listy
osób proponowanych do odznaczenia ze wieloletnią służbę pracowniczą.
W związku z licznymi apelami do Zarządu Powiatu Sanockiego i Rady Powiatu
Sanockiego o zajęcie stanowiska w sprawie protestu pielęgniarek i położnych oraz o podjęcie
działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej tej grupy zawodowej, Zarząd Powiatu
Sanockiego postanowił zwrócić się o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Sanockiego.

Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
przyjęcia apelu do Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie ,
Dyrektora POW NFZ w Rzeszowie w sprawie podjęcia działań mających na celu zwiększenie
poziomu finansowania SPZOZ w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pani Alicja Wosik zwróciła się do pani Skarbnik o przygotowanie informacji o dochodach
z podatku CIT z ostatnich 8 lat.
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Na koniec Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 110/2015 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. W związku z udzieleniem pomocy finansowej
przez Gminę Zagórz zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego o łączną kwotę
55.0000 zł. Kwotę w wysokości 5.000 zł przekazuje się na potrzeby Dziennego Oddziału
Terapii Uzależnień od alkoholu w Sanoku, natomiast 50.000 zł przeznacza się na zakup sprzętu
medycznego dla SPZOZ w Sanoku . Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. W głosowaniu udziału nie brał pan Damian Biskup.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o zleceniu wykonania wyceny budynku Bursy Szkolnej
w Sanoku.

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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