Protokół Nr 32/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 21 lipca 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Wojciech Skiba – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

•

Zenon Stryjak – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył Wicestarosta Pan Wacław Krawczyk. Na wstępie Pan Wicestarosta
przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który przedstawia się
następująco:

1. Sprawy z zakresu oświaty:
a) prośba dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku o przyznanie dodatkowych godzin
w internacie
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania Komisji Stypendialnej kwalifikującej
uczniów do stypendiów
2. Sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa:
a) prośba o rozważenie przedłużenia okresu realizacji projektu pn. „Program ochrony
rodzimej flory Powiatu Sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi…”
b) prośba o rozważenie celowości udziału Powiatu Sanockiego w konkursie „Ochrona
przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej.”
c) prośba o rozważenie możliwości udziału Powiatu Sanockiego w realizacji Programu LIVE
PLUS – ewentualne wyrażenie zgody na rozpoczęcie rozmów z sąsiednimi samorządami
na temat realizacji w/w projektu.
3. Sprawy z zakresu komunikacji:
a) podjęcie decyzji w sprawie przekazania na rzecz Gminy Miasta Sanoka pasa drogowego
ul. Matejki w Sanoku.
4. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) odpowiedź pana Wójtowicza w sprawie działki nr 2070/1 i 2070/3 w Sanoku
(ul. Robotnicza)
b) prośba sołectwa wsi Bukowsko o poprawę stanu nawierzchni drogi i pobocza
5. Sprawy z zakresu służby zdrowia:

6.

7.
8.
9.

a) informacje związane z referendum strajkowym w SPZOZ w Sanoku.
Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu sanockiego na
2015 rok (600.000 zł Muzeum Historyczne)
Prośba pana Jana Paszkiewicza o udzielenie urlopu z art. 1741 KP
Omówienie zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego oraz w
programie oszczędnościowym w administracji i obsłudze administracyjnej szkół.
Wolne wnioski i zapytania.

Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad. 1. Sprawy z zakresu oświaty:
Zarząd Powiatu omówił prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku o przyznanie
dodatkowych godzin zajęć opiekuńczo – wychowawczych w internacie. Decyzja w tym temacie
zostanie podjęta po zakończeniu naboru do szkół ( II połowie sierpnia 2015 roku).

Następnie podjęto Uchwałę Nr 161/2015 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
kwalifikującej uczniów do stypendiów. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad. 2. Sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.
Pan Wojciech Skiba Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
poinformował, że zaistniała możliwość przedłużenia okresu realizacji projektu pn. „Program
ochrony rodzimej flory Powiatu Sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia
ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty
Wschodnie” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

Realizowany

przez

Powiat

Sanocki

program

zwalczania

barszczu

Sosnowskiego zgodnie z zawartą umowa kończy się w marcu 2016 roku. Przedłużenie okresu
realizacji pozwoliłoby na kontynuację zwalczania także w 2016 roku. Środki finansowe na ten
cel pochodziłyby z oszczędności jakie powstały po przeprowadzonym w 2014 roku przetargu,
a które mogą zostać wykorzystane na ten cel w roku 2015. Po wyjaśnieniach pana Wojciecha
Skiby Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wystąpienie z wnioskiem o przedłużenie projektu. Zgodę
na powyższe wyraziło 4 członków zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie Pan Wojciech Skiba poinformował, iż Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na
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dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody
i przywracanie różnorodności biologicznej. Ochrona obszarów i gatunków cennych
przyrodniczo” W ramach tego programu wydzielono kwotę 4 mln. zł z przeznaczeniem na
zwalczanie barszczu Sosnowskiego.

Celem naboru wniosków jest udzielenie wsparcia

finansowego jednostkom samorządu terytorialnego dla skutecznego usunięcia istniejących
stanowisk barszczu Sosnowskiego oraz zapobieżenie rozprzestrzenianiu się tego gatunku na
nowe tereny. Do konkursu mogą aplikować projekty o wartości od 300.000 zł do 2 mln zł, przy
dofinansowaniu 90% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji. Zgodnie z ogłoszeniem
istnieje możliwość uzupełnienia wkładu własnego w formie pożyczki do 100% kosztów
kwalifikowanych. Po wyjaśnieniach naczelnika wydziału Zarząd Powiatu wyraził zgodę na
udział Powiatu Sanockiego oraz na rozpoczęcie działań zmierzających do złożenia stosownego
wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie w/w przedsięwzięć.
Ponadto pan Wojciech Skiba poinformował, że istnieje także możliwość złożenia wniosku
o dofinansowanie na zwalczanie barszczu Sosnowskiego do Komisji Europejskiej w ramach
Programu LIVE PLUS. Beneficjent może otrzymać dofinansowanie do projektu nawet do 90%
całkowitych kosztów kwalifikowanych z tego 70% w formie zaliczki. Projekty można składać
w partnerstwie z innymi samorządami. Okres od złożenia wniosku do ewentualnego podpisania
umowy wynosi co najmniej jeden rok kalendarzowy. Członkowie Zarządu zaproponowali, aby
podjąć rozmowy z sąsiednimi samorządami, w których występuje ten gatunek. Wobec
powyższego Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział Powiatu w powyższym projekcie, oraz
upoważnił Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do rozpoczęcia
wstępnych rozmów z sąsiednimi samorządami na temat ewentualnej realizacji projektu.
Polecono Naczelnikowi, aby

rozważył możliwość i sposób przekazania informacji

(ostrzeżenia) o zagrożeniach jakie powoduje barszcz Sosnowskiego.
Ad. 3 Sprawy z zakresu komunikacji.
Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do propozycji przejęcia przez Gminę Miasta
Sanoka pasa drogowego ul. Matejki w Sanoku. Polecono Naczelnikowi Wydziału Komunikacji
i Transportu rozpoczęcie procedury przekazania w/w pasa drogowego. Zdecydowano, aby
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami sprawdził stan prawny działek w ciągu pasa
drogowego przy ul. Matejki w Sanoku.
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Ad. 4. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Sołectwa wsi Bukowsko dotyczącą wykonania
poprawy nawierzchni drogi i pobocza w m. Bukowsko.
Zapoznano się również z odpowiedzią pana Witolda Wójtowicza odnośnie celowości
dzierżawy części działek nr 2070/1, 2070/3 przy ul. Robotniczej w Sanoku. Zarząd Powiatu
zaproponował, aby wystąpić do Gminy Miasta Sanoka z propozycją przekazania na rzecz Gminy
w/w działek. Po uzyskaniu odpowiedzi od Burmistrza Miasta Sanoka, zostanie udzielona
odpowiedz panu W. Wójtowiczowi.
Ad. 5. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Członkowie zarządu zapoznali się z informacją dotyczącą referendum strajkowego
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
Ad. 6. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 162/2015 w sprawie zamiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2015 rok. W związku z udzieleniem pomocy finansowej przez
Województwo Podkarpackie, zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę
600.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum
Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 7. Prośba pana Jana Paszkiewicza o udzielenie urlopu z art. 1741 KP.
Przewodniczący Zarządu odczytał prośbę pana Jana Paszkiewicza o udzielenie urlopu
z art. 1741 KP, decyzja w tej sprawie należy do kompetencji Starosty Powiatu Sanockiego.
Ad. 8. Omówienie zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego oraz
w programie oszczędnościowym w administracji i obsłudze administracyjnej szkół.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o utworzeniu „Centrum Usług Wspólnych” (nazwa do
ustalenia) poproszono merytoryczne wydziały, o przygotowanie na kolejne posiedzenie zarządu
projektu uchwały i statutu w/w Centrum.
Zarząd Powiatu wstępnie przeanalizował stan etatowy w „Centrum Usług Wspólnych”.
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W dalszej kolejności Zarząd Powiatu omówił wstępny projekt regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego

w Sanoku. Polecono Naczelnikowi Wydziału

Organizacyjnego przygotowanie na kolejne posiedzenie zarządu kompletu dokumentów
w powyższej sprawie.
Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku
wyrażając zgodę na zatrudnienie pracownika do prac adaptacyjnych w budynku Zespołu Szkół
Nr 4 w Sanoku, przy ul. Sadowej 21, w ramach umowy o zorganizowanie robót publicznych.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 163/2015 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Dąbrówka”. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zgodnie z decyzją podjętą na poprzednim posiedzeniu zarządu o przeprowadzeniu kontroli
w szkołach i placówkach oświatowych, Zarząd Powiatu zdecydował, aby przeprowadzić dalsze
kontrole w szkołach i placówkach oświatowych. Do przeprowadzenia kontroli upoważniono
komisję powołaną na poprzednim posiedzeniu zarządu. Kontrolę należy rozpocząć od I Liceum
Ogólnokształcącego w Sanoku.
Po przeanalizowaniu protokołów Urzędu Kontroli Skarbowej dotyczącej naliczanej
subwencji i protokołu kontroli przeprowadzonej w SOSW w Sanoku w dniu 16 lipca 2015 roku,
Zarząd Powiatu polecił

Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Naczelnikowi Wydziału

Organizacyjnego przygotowanie dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia procedury
wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do dyrektora SOSW w Sanoku.
Pan Damian Biskup poinformował, że rozmawiał z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Krośnie. Wynikiem rozmów były ustalenia dotyczące, wspólnych
działań przy tworzeniu leśnych tras pieszych i rowerowych na terenie powiatu sanockiego.
Docelowo prace można rozszerzyć o Powiat Leski. RDLP uczestniczy w montażu finansowym
projektu pokrywając wkład własny, natomiast zadaniem

Powiatu byłaby organizacja

i przygotowanie projektu.
Zarząd Powiatu przyjął propozycję Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
dotyczącą wspólnego tworzenia tras pieszych i

rowerowych. W związku z powyższym

upoważniono Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju do prowadzenia rozmów
i ustalenia możliwości przebiegu tras pieszych i rowerowych, oraz Kierownika Biura ds.
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Pozyskiwania Środków Pomocowych do wyszukania możliwości dofinansowania w/w zadania.
Ponadto, upoważniono pana Damiana Biskupa i pana Krzysztofa Strzyża do reprezentowania
Zarządu Powiatu Sanockiego w kontaktach z partnerami w przedmiotowej sprawie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wygaszenie trwałego zarząd na nieruchomościach działki nr
1107 oraz 1106/1 przy ul. Jagiellońskiej 22 pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Nr 5 w Sanoku.
Równocześnie wyrażono zgodę na wygaszenie trwałego zarządu na nieruchomościach
położonych na działce nr 136/5 pozostających w trwałym zarządzie ZS Nr 4 w Sanoku przy
ul. Sadowej.
Ponadto wyrażono zgodę na przekazanie dyrektorowi ZS Nr 5 w Sanoku w trwały zarząd
nieruchomości położonych na działce nr 136/5 w Sanoku
Polecono, aby zainteresowani dyrektorzy podpisali umowę bezpłatnego użyczenia w w/w
nieruchomości.
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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