Protokół Nr 28/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 23 czerwca 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

• Marian Kunc
• Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg
• Maryla Kopiec – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
• Monika Starejki – Kierownik Biura ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych
• Piotr Mazur – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju
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 oświaty:
a) prośba dyrektora CDN w Sanoku o zwiększenie planu finansowego
b) prośba dyrektora Bursy Szkolnej w Sanoku o zwrot środków
c) prośba dyrektora RCRE o wyrażenie zgody na utworzenie stanowiska do spraw
organizacji kursów
d) prośba dyrektora RCRE o wyrażenie zgody na wypłatę dodatku motywacyjnego
e) prośba dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku o zabezpieczenie środków finansowych na zakup
materiałów budowlanych koniecznych do adaptacji pomieszczeń na pracownię nauki
zawodów
2. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) prośba mieszkańców wsi Pielnia o wsparcie finansowe przebudowy odcinka drogi Długie
– Pielnia

3.
4.

5.

6.

7.

8.

b) prośba o zwiększenie planu finansowego dla zadania „Modernizacja budynku Starostwa
przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku wraz z dobudową windy
c) zajęcie stanowiska w sprawie konsolidacji usług teleinformatycznych Starostwa
i jednostek organizacyjnych Powiatu Sanockiego
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Doposażenie
pracowni w zespołach szkół nr 1,2,3,4,5 w ramach projektu systemowego pn.:
„Podkarpacie stawia na zawodowców”.
e) prośba o udostepnienie części drogi powiatowej od Stróże Wielkie do ZS Nr 3 w Sanoku
Sprawy dotyczące pozyskiwania środków pomocowych:
a) podjęcie decyzji o przeznaczeniu sprzętu komputerowego i multimedialnego
Sprawy z zakresu promocji:
a) prośba Towarzystwa Przyjaciół Dzieci o dofinasowanie półkolonii letniej „Lato
w mieście – kolorowe wakacje 2015”
Sprawy dotyczące służby zdrowia i pomocy społecznej:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ
w Sanoku za rok 2014
Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2015 rok (8.600 zł PCPR)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2015 rok (15.882 zł ZS Nr 2)
Sprawy różne:
a) informacja PUP w Sanoku o ofertach pracy i zawodach
b) odpowiedz Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz odnośnie działań na rzecz utworzenia
klastra przemysłowo - edukacyjnego
Wolne wnioski i zapytania.

Ad. 1. Sprawy z zakresu oświaty.
Członkowie zarządu omówili prośbę dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Sanoku w sprawie zwiększenia planu finansowego na wynagrodzenia i pochodne
pracowników placówki. Zarząd nie wyraził zgody na zwiększenie planu finansowego. Wydatki
związane z wynagrodzeniami i pochodnymi należy pokryć ze środków własnych jednostki.
Powyższe stanowisko przyjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Prośba dyrektora Bursy Szkolnej w Sanoku o zwrot środków zostanie rozpatrzona na
kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Następnie Członkowie Zarządu rozpatrzyli prośbę dyrektora Regionalnego Centrum
Rozwoju Edukacji w Sanoku o wyrażenie zgody na utworzenie w RCRE stanowiska specjalisty
do spraw organizacji kursów. Po omówieniu tematu wyrażono zgodę na utworzenie
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wnioskowanego stanowiska pod warunkiem pokrycia kosztów związanych z utrzymania osoby
ze środków własnych jednostki - pochodzących z kursów. Ponadto proszę o przedstawienie
kalkulacji 1lub 2 kursów.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju
Edukacji wyrażając zgodę na wypłatę dodatku motywacyjnego na zasadach podobnych jakie
obowiązują w innych szkołach, w wysokości wynikającej z przyznanego czasookresu,
z terminem określonym do końca roku szkolnego 2015.
Kolejnym omawianym tematem była prośba dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku
o zabezpieczenie środków finansowych na zakup materiałów budowlanych koniecznych do
adaptacji pomieszczeń na pracownie nauki zawodów w Zespole Szkół Nr 4 w Sanoku. Na
powyższy cel Członkowie Zarządu przeznaczyli kwotę w wysokości 30.000 zł. Zgodę na
przyznanie środków wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było
Ad. 2 Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg przedstawił prośbę
mieszkańców wsi Pielnia o wsparcie finansowe przebudowy drogi powiatowej nr 2206 R
Długie – Pielnia na odcinku od szkoły do granicy miejscowości wraz z wykonaniem chodnika
w rejonie szkoły podstawowej. Zarząd Powiatu ze względu na trudną sytuację finansową
negatywnie odniósł się do powyższej prośby. Być może zarząd powróci do sprawy przy
uchwalaniu budżetu Powiatu na przyszły rok, planując wykonanie zadania w część
zamieszkałej - do ostatniego budynku.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego dla zadania
inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku
wraz z dobudową windy. Zgodę na powyższe wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Michał Cyran poinformował, że w wyniku przeprowadzonej przez firmę Netia S.A.
weryfikacji stanu infrastruktury technicznej, obowiązujących umów i wysokości rachunków
otrzymał informację telefoniczną od specjalisty ds. sprzedaży, że obowiązujące umowy są
korzystne finansowo (z wyłączeniem dublujących się umów telefonicznych starostw) i Netia
nie ma możliwości zaoferowania lepszych warunków świadczenia usług w przypadku
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konsolidacji. Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez modernizacje infrastruktury
wiązać się będzie z przerzuceniem kosztów na Powiat oraz jednostki.
Przewodniczący Zarządu poprosił Panią Maryla Kopiec Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
aby pokrótce przedstawiła rozmowę z właścicielem firmy Galileo w temacie dotyczącym
urynkowienia usług internetowych. Pani naczelnik poinformowała, że czeka na pisemne
stanowisko w w/w sprawie od obecnego dostawcy, które niezwłocznie po otrzymaniu zostanie
przedłożone na posiedzenie zarządu.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 128/2015 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie pn.:

„Doposażenie pracowni w zespołach szkół nr 1,2,3,4,5 w ramach projektu systemowego pn.:
„Podkarpacie stawia na zawodowców, WND-POKL.09.02.00-001/12 dofinansowanego ze
Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki priorytet IX, działanie 9.2”. Uchwałę podjęto 5 głosami „za” głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pan Damian Biskup poprosił o udostepnienie dokumentacji w sprawie wyboru dostawcy
usług internetowych do Starostwa.
Zarząd Powiatu omówił wniosek Orion Wiesława Domaradzka o udostępnienie w dniu
27. 06. 2015 części drogi powiatowej na odcinku do miejscowości Stróże Wielkie, od Zespołu
Szkół Nr 3 do końca posesji wnioskodawcy tj. stadionu na ul. Stróżowskiej 19 w celach
parkingowych

od godziny 1400 do godz 2400 . Członkowie zarządu wyrazili zgodę na

udostepnienie w/w odcinka drogi pod warunkiem wydania pozytywnej opinii w przedmiotowej
sprawie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku.

Ad. 3. Sprawy dotyczące pozyskiwania środków pomocowych:
Pani Monika Starejki poprosiła o rozdysponowanie sprzętu komputerowego
i multimedialnego zakupionego w ramach projektu „Wspomaganie szkół i przedszkoli
w Powiecie Sanockim.” W związku z powyższym postanowiono, aby:
- w Zespole Szkół Nr 2 pozostawić 1 multimedialny zestaw szkoleniowy i 1 komputer
przenośny wraz z podstawowym oprogramowaniem,
- w Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 multimedialny zestaw szkoleniowy i 1 komputer
przenośny wraz z podstawowym oprogramowaniem,
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- na potrzeby biura do spraw pozyskiwania środków pomocowych postanowiono przekazać
urządzenie

wielofunkcyjne

oraz
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komputery

przenośne

wraz

z

podstawowym

oprogramowaniem, drukarkę laserową A4, oraz drukarkę atramentowa A3.
Zgodę na powyższe wyraziło 3 członków zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Ad. 4. Sprawy z zakresu promocji.
Zarząd Powiatu ze względu na trudną sytuację finansową nie ma możliwości
dofinasowania półkolonii letniej „Lato w mieście – kolorowe wakacje 2015” organizowanej
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Pan Piotr Mazur Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju poinformował, że
kilka miesięcy temu otrzymał propozycję z Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
i Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie dotyczącą wspólnej organizacji spektaklu
teatralnego „Wyżej niż Połonina sztuka w VI aktach”. Zarząd Powiatu przyjął propozycję
wspólnej organizacji spektaklu poprzez opłacenie kosztów noclegu, do kwoty nie większej niż
1.000 zł. Ustalenia takie przyjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Ad. 5 Sprawy dotyczące służby zdrowia i pomocy społecznej.
Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdania finansowego SPZOZ w Sanoku za rok 2014.
Członkowie zarządu podjęli Uchwałę Nr 129/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego SPZOZ w Sanoku za rok 2014. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.6. Sprawy budżetowe.
Członkowie zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 130/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. Jest to dotacja kwocie 8.600 zł na zadania bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
- Uchwała Nr 131/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. Dokonuje się przesunięć koty 15.882 zł w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe na
świadczenia na rzecz osób fizycznych w zespole Szkół Nr 2 w Sanoku. Uchwałę podjęto 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwała Nr 132/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. W związku z decyzja Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu sanockiego
o kwotę 21.200 zł przeznaczając na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów
prawnych nieruchomości skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych tj. złożenie we
właściwych sądach rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawach
własności nieruchomości Skarbu Państw, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę do
wpisu tego prawa. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
- Uchwała Nr 133/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 10.086 zł z przeznaczeniem na modernizacje budynku
starostwa przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku wraz z dobudowa windy. Uchwałę podjęto 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 7. Sprawy różne.
Zarząd Powiatu zapoznał się z

informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku

o ofertach pracy i zawodach
Przyjęto do wiadomości odpowiedz Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz odnośnie działań
na rzecz utworzenia klastra przemysłowo – edukacyjnego.
Ad. 8 Wolne wnioski i zapytania.
Na koniec Członkowie Zarządu podpisali zarządzenie w sprawie ustalenia zasad
skonsolidowanego bilansu Jednostki Samorządu Terytorialnego.
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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