Protokół Nr 131 /17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

•

Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

•

Janusz Cecuła – Przewodniczący Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny Przewodniczący
Zarządu Powiatu Sanockiego, następnie przedstawił przygotowany porządek obrad
dzisiejszego posiedzenia.
1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie uchwały w sprawie złożenia informacji Radzie Powiatu Sanockiego o zamiarze
zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego (działka nr 58/54 obręb Olchowce)
b) podjęcie uchwały w sprawie złożenia informacji Radzie Powiatu Sanockiego o zamiarze
zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego (działka nr 58/55 obręb Olchowce)
2. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) pismo Stowarzyszenia „Świetlik” dot. planowanej zmiany siedziby WTZ
b) rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia „Świetlik” w sprawie wyrażenia zgody na zakup
dodatkowego wyposażenia dla WTZ
3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji , kultury i rozwoju:
a) prośba dyrektora I LO w Sanoku o wyrażenie zgody na dofinansowanie opłaty za
kształcenie na studiach podyplomowych nauczyciela
b) prośba dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku o wyrażenie zgody na dofinansowanie opłaty za
kształcenie na studiach podyplomowych nauczyciela
c) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o wyrażenie zgody na utrzymanie stanowiska
wicedyrektora
d) prośba dyrektora SOSW w Sanoku o wyrażenie zgody na utworzenie stanowiska
II wicedyrektora

4. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) prośba dyrektora SPZOZ w Sanoku o przyznanie dotacji w wysokości 50.000 zł dla
potrzeb złożenia wniosku na termomodernizację w ramach RPO
5. Sprawy zakresu drogownictwa:
a) informacja dyrektora PZD dotycząca chodnika w m. Niebieszczany
b) informacja dot. wykonania prac związanych z przygotowaniem miejsc parkingowych
przy Przychodni Zdrowia na ul .Lipińskiego w Sanoku
c) pismo dotyczące wykonania chodnika na ul. Robotniczej w Sanoku
6. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na
realizację zadania pn. „Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych
do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek dla Powiatu Sanockiego oraz jednostek
podległych”
b) podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na
realizację zadania pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Sanockiego
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.
7. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2017 ( kwota 9.610 zł)
b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok
2017 ( kwota 209.222 zł).
c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok
2017 ( kwota 831 zł).
8. Wolne wnioski i zapytania.
Dodatkowo pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
projekt uchwały zarządu w sprawie użyczenia części nieruchomości Powiatu Sanockiego
położonej w Sanoku obręb Śródmieście.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 105/2017 w sprawie złożenia informacji Radzie
Powiatu Sanockiego o zamiarze zbycia nieruchomości. Informuje się o zamiarze zbycia
nieruchomości położonej w Sanoku obr. Olchowce działka nr 58/54 o pow. 0,1357 ha. Uchwałę
podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 106/2017 w sprawie złożenia informacji Radzie Powiatu
Sanockiego o zamiarze zbycia nieruchomości. Informuje się o zamiarze zbycia nieruchomości
położonej w Sanoku obr. Olchowce działka nr 58/55 o pow. 0,1605ha. Uchwałę podjęto 3
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 2. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Stowarzyszenia „Świetlik”

dotyczącą

planowanej zmiany siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej i prowadzonych w tym celu prac
adaptacyjnych w budynku przy ul. Zielonej 22 w Sanoku.

Następnie pan Grzegorz Kozak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sanoku przedstawił prośbę Stowarzyszenia „Świetlik” w Sanoku o wyrażenie zgody na
zakup dodatkowego wyposażenia dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Jagiellońskiej 22
w Sanoku. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na zakup wnioskowanego przez
Stowarzyszenie dodatkowego wyposażenia.

Ad. 3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji , kultury i rozwoju.
Członkowie

Zarządu

pozytywnie

rozpatrzyli

prośbę

dyrektora

I

Liceum

Ogólnokształcącego w Sanoku wyrażając zgodę na udzielenie dofinansowania nauczycielowi
zatrudnionemu w szkole do opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych na kierunku
„Bibliotekoznawstwo”.

Pozytywnie odniesiono się do prośby dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku odnośnie
zamiaru dofinansowania studiów podyplomowych dla nauczyciela zatrudnionego w w/w
szkole.

Zapoznano się z prośbą dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku o wyrażenie zgody na
utrzymanie w szkole stanowiska wicedyrektora oraz z prośbą dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego w Sanoku o udzielenie zgody na utworzenie stanowiska
II wicedyrektora Szkoły. Prośby dyrektorów zostaną rozpatrzone po zakończeniu naboru
uczniów do szkół.

Ad.4. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie dotacji Samodzielnemu Publicznemu
Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Sanoku w wysokości 50.000 zł na wykonanie audytów
energetycznych i projektu budowlanego dla budynku szpitala przy ul. Konarskiego 8 oraz
budynku pracowni RTG i Mammografii dla potrzeb złożenia wniosku na termomodernizację
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20143

2020. Poproszono panią Skarbnik o przygotowanie odpowiednich dokumentów w tej sprawie
oraz poinformowanie Dyrektora SPZOZ w Sanoku o sposobie rozpatrzenia prośby. Zgodę
wyrażono jednogłośnie.

Ad. 5 Sprawy zakresu drogownictwa.
Członkowie Zarządu omówili wniosek złożony przez Komisję Transportu, Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o wykonanie naprawy chodnika
w m. Niebieszczany oraz zapoznali się z opinią dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku w przedmiotowej sprawie. Po dyskusji Zarząd Powiatu polecił, aby PZD w Sanoku
dokonał naprawy chodnika w najbardziej uszkodzonych miejscach w ramach bieżących
remontów.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku dotyczącą wykonania prac związanych z przygotowaniem miejsc parkingowych
przy Przychodni Zdrowia w Sanoku na ul. Lipińskiego. Wykonanie zadania wyceniono na
kwotę 120.674,16 zł. Zarząd Powiatu powróci do przedmiotowej sprawy.

Na posiedzenie Zarządu dołączyła Pani Alicja Wosik.

Następnie rozpatrzono pismo pana Witolda Wójtowicza, który zobowiązuje się do
wykonania chodnika pomiędzy parkingiem, a ul. Robotniczą naprzeciw sklepu „Stokrotka”
w Sanoku. Zadanie będzie polegało na obniżeniu krawężników w obszarze przejścia dla
pieszych, po obu stronach tj. również po stronie sklepu. Pan Wójtowicz oświadczył, że
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów. Po omówieniu tematu Zarząd Powiatu przyjął
propozycję pana Witolda Wójtowicza. Wobec powyższego upoważniono

dyrektora

Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku, Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu oraz
Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych do podjęcia działań w celu realizacji
powyższego zadania zgodnie z kompetencjami. Zarząd wyraził zgodę na powyższe.
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Ad. 6. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
a) Uchwałę Nr 107/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na
realizację zadania pn. „Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do
komputerów, drukarek oraz kserokopiarek dla Powiatu Sanockiego oraz jednostek
podległych”. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
b) Uchwałę Nr 108/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na
realizację zadania pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Sanockiego wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 7. Sprawy budżetowe.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017. Zabezpiecza się kwotę w wysokości 9.610 zł na
zakup i montaż klimatyzacji ściennej w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku
w

pomieszczeniach

zajmowanych

przez

Powiatowe

Centrum

Obsługi

Jednostek

Organizacyjnych Powiatu Sanockiego. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Podjęta została Uchwała Nr 109/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2017 rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 209.222 zł na wydatki związane
z realizacją statutowych zadań w Starostwie Powiatowym w Sanoku. Uchwałę podjęto 4
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Podjęto również Uchwałę Nr 110/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na rok 2017. Przeznacza się kwotę w wysokości 831 zł na wykonanie przyłącza
kanalizacji sanitarnej do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Konarskiego na działce o nr
865/5 w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

5

Dodatkowo Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 111/2017 w sprawie użyczenia
części nieruchomości Powiatu Sanockiego położonej w Sanoku obręb Śródmieście. Oddaje się
w bezpłatne używanie na czas nieoznaczony dla Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek
Organizacyjnych Powiatu Sanockiego pomieszczenie na II piętrze budynku użytkowego
o powierzchni użytkowej 32,46m2 zlokalizowane w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22
w Sanoku – z przeznaczeniem na przechowywanie dokumentacji księgowej. Uchwałę podjęto
3 głosami „za”, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania.
Członkowie Zarządu otrzymali do wiadomości zawiadomienie o wszczęciu postepowania
administracyjnego na żądanie Gminy Miasta Sanoka w sprawie przeniesienia na jej rzecz
zgłoszenia budowy oświetlenia ulicznego w Sanoku przy ul. Traugutta.

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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