Protokół Nr 43/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 17 września 2015 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Marian Kunc

•

Krystyna Chrząszcz

•

Jolanta Weremińska – Naczelnik Wydziału Oświaty

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Piotr Mazur – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg

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 z zakresu geodezji:
a) informacja Burmistrza Miasta Sanoka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części MPZP
- Olchowce
b) informacja dot. zagospodarowania części działek 2070/1 i 2070/3 na ul. Robotniczej
w Sanoku – podjęcie decyzji
2. Sprawy organizacyjne:
a) omówienie opinii prawnej dotyczącej umowy o świadczenie usług internetowych zawartej
przez Powiat Sanocki w 2014 roku
b) omówienie tematu dotyczącego strony internetowej Starostwa
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 8/2015 z dnia 22 stycznia
2015 roku w sprawie pełnomocnictwa dla Pani Bożeny Pietruszki pracownika Starostwa
Powiatowego w Sanoku do składania oświadczeń woli
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 9/2015 z dnia 22 stycznia
2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Sanoku

e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia pracownika PZD w Sanoku do
załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej
3. Sprawy z zakresu oświaty:
a) propozycja udziału w kursie „Sustainable School Indicators”
b) prośba p.o. dyrektora SOSW w Sanoku o wydanie opinii w sprawie powierzenia stanowiska
wicedyrektora SOSW w Sanoku
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
zasad i rozmiaru zniżki obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Sanocki
4. Sprawy z zakresu promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba komendanta WKU w Sanoku o ufundowanie nagrody rzeczowej dla laureata
konkursu wiedzy o wojsku
5. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) zaopiniowanie 3 projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa
Wołoska, Komańcza oraz Besko zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg
powiatowych na terenie w/w gmin
6. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządy w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2015 rok (3.850 zł – II LO, 6.341 zł – ZS Nr 2 w Sanoku)
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2015 rok (1.702 zł – Dom Dziecka)
7. Wolne wnioski i zapytania.

Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
poinformowała, iż Burmistrz Miasta Sanoka zawiadomił o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
część Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu w dzielnicy „Olchowce”
w rejonie dawnej jednostki wojskowej. W obszarze objętym zmianą Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego terenu w rejonie dawnej jednostki wojskowej, Powiat
Sanocki pozostaje właścicielem działek : nr 58/34 o pow.1,5136 ha, nr 58/153 o pow. 1,8471 ha,
nr 58/158 o pow. 0,1500 ha i nr 58/159 o pow. 0, 1609 ha. Wobec powyższego Zarząd Powiatu
polecił, aby Pani Naczelnik wystąpiła do Burmistrza Miasta Sanoka o określenie planowanych
zmian na działce nr 58/153 w Sanoku.
Następnie pan Marian Kunc Sekretarz Powiatu poinformował, że przeprowadzono wizję
lokalną na działce nr 2070/1 i 2070/3 w wyniku czego, powołana wcześniej komisja nie wniosła
zastrzeżeń do zagospodarowania części działek 2070/1 i 2070/3 położonych w Sanoku obręb
Posada przy ul. Robotniczej, przedstawionego przez pana Witolda Wójtowicza tj. ustawienia
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zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa garażu typu blaszak. Decyzja zostanie podjęta po
otrzymaniu odpowiedzi od Spółdzielni Mieszkaniowej „Autosan” w Sanoku.
Dodatkowo pani Naczelnik poinformowała, że Powiat Sanocki pozostaje właścicielem
nieruchomości położonej w Sanoku obręb Olchowce, obejmującej zabudowaną budynkiem
byłego garażu, działkę nr 58/154 o pow. 0,4331 ha, powstałą z podziału działki nr 58/99 oraz
działek nr 58/158 o pow. 0,1500 ha i nr 58/159 o pow. 0,1605 ha, powstałych z podziału działki
nr 58/98. Nieruchomość ta była przedmiotem użytkowania przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Heleny Kosiny w Sanoku do dnia 31 maja 2013 roku. Po wygaśnięciu umowy Powiat Sanocki
zwracał się do Stowarzyszenia o zwrot przedmiotu użytkowania, jednak nie doszło do wydania
nieruchomości ponieważ nikt z przedstawicieli nieruchomości nie był obecny w wyznaczonym
miejscu. Następnie Powiat Sanocki zaproponował Stowarzyszeniu sprzedaż tej nieruchomości
w drodze bezprzetargowej. Stowarzyszenie nie podjęło jednak czynności zmierzających do
nabycia w/w nieruchomości. Po omówieniu tematu Członkowie Zarządu polecili, aby Pani
Naczelnik ustaliła termin protokolarnego przekazania w/w nieruchomości. W przypadku gdyby
nie doszło do skutku polecono, aby sprawdzić prawne możliwości przejęcia nieruchomości.
Pani Bogusława

Hniłka poinformowała, że wynikiem negatywnym zakończył się

V przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej
w Sanoku obręb Śródmieście, oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 487 i nr 486/5 o łącznej
pow. 0,1906 ha. Zarząd Powiatu poinformował, że decyzja co do dalszego gospodarowania w/w
nieruchomości zostanie podjęta po sprawdzeniu możliwości leasingu zwrotnego nieruchomości.

Ad. 2. Sprawy organizacyjne.
Członkowie Zarządu zapoznali się z opinią prawną dotyczącą umowy o świadczenie
usług internetowych zawartej przez Powiat Sanocki w 2014 roku.
Następnie omówiono temat dotyczący strony internetowej Starostwa Powiatowego
w Sanoku. Zdaniem Pana Damiana Biskupa strona internetowa Starostwa nie jest dostosowana
dla potrzeb osób niepełnosprawnych, nie jest prowadzona na bieżąco i nie jest przejrzysta.
Należy ją również dostosować do urządzeń mobilnych.
W związku z powyższym powołano zespół w składzie Sekretarz Powiatu, Naczelnik Wydziału
Organizacyjnego oraz Informatyk w celu przedstawienia propozycji zmiany strony internetowej
Starostwa Powiatowego w Sanoku.
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Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 211/2015 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 8/2015 z dnia 22 stycznia 2015
roku w sprawie pełnomocnictwa dla Pani Bożeny Pietruszki pracownika Starostwa Powiatowego
w Sanoku do składania oświadczeń woli. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 212/2015 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 9/2015 z dnia 22 stycznia 2015
roku w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Sanoku. Uchwałę podjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 213/2015 w sprawie upoważnienia pracownika Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 3. Sprawy z zakresu oświaty.
Pani Jolanta Weremińska Naczelnik Wydziału Oświaty poinformowała, iż w związku
z realizacją programu „Mobilny Mechanik” w ramach programu Erasmus Plus 2015 istnieje
możliwość udziału w kursie „Sustainable School Indicators”, Zarząd Powiatu polecił, aby
dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku wydelegował, osoby do udziału w kursie spośród
pracowników szkoły.
Omówiono prośbę p.o. dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sanoku
o wydanie opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora SOSW w Sanoku. Zarząd
Powiatu polecił, aby Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Sanoku wydał opinię prawną
w tej sprawie.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżki obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Sanocki. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 4. Sprawy z zakresu promocji, kultury i rozwoju.
Pan Piotr Mazur Naczelnik Wydziału Promocji Kultury i Rozwoju przedstawił prośbę
Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku o ufundowanie nagrody rzeczowej dla
laureata konkursu wiedzy o wojsku. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ufundowanie w/w
nagrody. Głosowanie w powyższej sprawie przebiegało następująco „za” głosowało 3 Członków
Zarządu, przeciw 1 Członek Zarządu, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.

Ad. 5. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował następujące projekty uchwał Rady Powiatu:
- Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska, zadania
publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.
Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Besko, zadania publicznego
w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy. Pozytywną opinię
wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Negatywnie odniesiono się do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie
Komańcza, zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie
w/w gminy.
Należy podjąć rozmowy z Gminami odnośnie obniżenia kosztów zimowego utrzymania dróg.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku o planowanym
ogłoszeniu przetargu na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie
2015/2016. W związku z negatywną opinią do projektu Uchwały Rady w sprawie powierzenia
Gminie Komańcza, zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na
terenie w/w gminy polecono, aby odcinek drogi powiatowej nr 2263 Nowy Łupków p. wieś ująć
w przetargu na zimowe utrzymanie dróg ogłaszanym przez PZD w Sanoku. Polecono, aby na
kolejne posiedzenie zarządu zaprosić dyrektora PZD w Sanoku.
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Ad. 6. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 214/2015 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym II
Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku, przeznaczając kwotę w wysokości 3.850 zł

na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz w Zespole Szkół Nr 2 w wysokości 6.341 zł
z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. Zabezpieczono kwotę w wysokości 1.702 zł na
bieżące potrzeby Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 5
Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.7. Wolne wnioski i zapytania.
Dodatkowo Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 215/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli
w imieniu Powiatu Sanockiego w sprawie realizacji pilotażowego programu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd”. Uchwałę podjęto 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 216/2015 w sprawie upoważnienia dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju
Edukacji w Sanoku do likwidacji środków trwałych. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 217/2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania komputera przenośnego oraz
zestawu szkoleniowego do Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 218/2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania komputera przenośnego oraz
zestawu szkoleniowego do Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku. Uchwałę podjęto 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 219/2015 w sprawie zamiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. W związku z decyzją Wojewody przeznacza się kwotę w wysokości 35.453 zł na
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wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 220/2015 w sprawie zamiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. Przeznaczono kwotę w wysokości 867 zł na wydatki związane z realizacją statutowych
zadań w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sanoku, oraz kwotę w wysokości
6.258 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w Regionalnym Centrum Rozwoju
Edukacji w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Członkowie Zarządu wyrazili pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu
zmieniającą Uchwałę Nr LX/602/2014 Rady Powiatu z dnia 31 października 2014 roku
w sprawie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Sanockim.
Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. Dokonuje się zwrotu dochodów w kwocie 5.675
zł odprowadzonych przez SOSW w Sanoku, oraz zabezpieczono kwotę w wysokości 54.000 zł
na przeprowadzenie czterech kursów zawodowych w ZS Nr 5 w Sanoku. Pozytywną opinię
wyrażono 5 głosami „za” głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na
wprowadzenie do budżetu kwoty w wysokości 180.000 zł na realizację zadania pn.: Przebudowa
drogi powiatowej nr 2212 r Sanok – Bukowsko polegająca na budowie chodnika o długości 200
m. w m. Sanoczek w km. 2+600 – 2+800.
Wobec powyższego pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. W związku z podpisaniem umowy
z PGNiG S. A. wprowadza się kwotę w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.
przebudowa drogi powiatowej Sanok – Bukowsko polegającej na budowie chodnika w m.
Sanoczek. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Dodatkowo podjęto Uchwałę Nr 221/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2015 rok. W związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę
Besko – 45.000 zł, Gminę Sanok – 80.000 zł, Gminę Zagórz 10.000 zł przeznacza się łączną
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kwotę 135.000 zł na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Milcza – Besko
polegająca na budowie chodnika w m. Besko, „Przebudowa drogi powiatowej Czerteż –
Strachocina polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Kostarowce, „Przebudowa drogi
powiatowej Tarnawa – Kalnica w m. Tarnawa Górna polegająca na budowie chodnika oraz
przebudowa drogi powiatowej Tarnawa – Huzele polegająca na budowie utwardzonego pobocza
strona lewa w m. Tarnawa Górna” Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że komisja rekrutacyjna powołana do
rozstrzygnięcia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – stanowisko dyrektora
Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego przekazała
protokół z posiedzenia komisji oraz oferty kandydatów spełniających wymogi formalne na
stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, celem dokonania ostatecznego wyboru osoby do
zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy. Zarząd Powiatu zapoznał się z ofertami kandydatów
na stanowisko dyrektora i zdecydował, że wszystkie oferty kandydatów zostaną ponownie
przekazane do komisji rekrutacyjnej celem przeprowadzenia drugiego etapu naboru.
Zdecydowano, że drugi etap naboru będzie składał się z egzaminu pisemnego oraz egzaminu
ustnego.
Następnie Pan Starosta poinformował, iż otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego
informujące, że z przyczyn finansowych Urząd Marszałkowski nie widzi możliwości podpisania
porozumienia o współprowadzeniu Muzeum Historycznego w Sanoku. Pan Starosta
przeprowadził z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego rozmowę wyjaśniającą, następnie
udzielił pisemnego wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
Ponadto Pan Roman Konieczny Starosta Sanocki poinformował Członków Zarządu, że
Pani Irena Sawa zajmująca się sprawami kadrowymi zgłosiła, iż sprawdzając wdrażane do
systemu kadrowego akta osobowe pracownika Specjalnego Ośrodka

Szkolno –

Wychowawczego w Sanoku, stwierdziła błędnie wypłacone jubileusze. W związku
z brakiem dokumentacji potwierdzającej staż pracy powyższe wypłaty należy uznać za
nienależne pracownikowi. Wobec powyższego, mając na uwadze poprzednie przekroczenia
Zarząd Powiatu upoważnił Starostę Sanockiego do skierowania byłego dyrektora SOSW
w Sanoku pana Grzegorza Dudzińskiego do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
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Pani Alicja Wosik poinformowała, że rozmawiała z panem Markiem Łęckim Prezesem
Zarządu Sanockiego Zakładu Przemysłu Gumowego „Stomil Sanok”, który wyraził głębokie
zainteresowanie utworzeniem klastra szczególnie jeżeli będzie profilowany w kierunku
motoryzacji.
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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