Protokół Nr 16/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 5 marca 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

•

Marian Kunc

•

Ewa Galej – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg

•

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, następnie
zaproponował wprowadzenie dodatkowych spraw. Porządek posiedzenia po zmianach
przedstawia się następująco:
1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie „Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015
– 2020”
2. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) określenie możliwości budowy chodnika w ciągu drogi ul. Kościelnej w Sanoku
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu
Powiatu Sanockiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu przez okres 4 lat”
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego

w wysokości 11.960.872z ł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów
zaciągniętych w latach ubiegłych w PBS Sanok i BGK.
d) prośba o wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego kwoty 1.765.000 zł na realizację
zadania „Przebudowa drogi powiatowej Sanok – Dobra w m. Międzybrodzie i Dębna”
e) prośba o wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego kwoty 169.625 zł na realizację
zadań: „Opracowanie projektu budowlanego w ramach zadania: Stabilizacja osuwiska
w ciągu drogi powiatowej Sanok – Dobra w m. Dębna, oraz Stabilizacja osuwiska w ciągu
drogi powiatowej Sanok – Liszna w m. Liszna.
f) prośba dyrektora PZD w Sanoku o wyrażenie zgody na ponowne ustawienie szykany na
drodze w m. Wysoczany
3. Sprawy z zakresu promocji:
a) prośba o ufundowanie nagród rzeczowych na I Festiwal Piłkarstwa Dziecięcego Orzełka
Bażanówka.
b) Prośba PCK w Sanoku o ufundowanie nagród
4. Sprawy z zakresu oświaty:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia dyrektora Bursy Szkolnej w Sanoku do
likwidacji środka trwałego
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2015 rok (doskonalenie nauczycieli)
c) podjęcie decyzji w sprawie naboru
5. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2015 rok. (20.000 zł)
6. Wyznaczenie członka zarządu do składy komisji przeglądu gwarancyjnego w I LO
7. Wolne wnioski i zapytania.
Członkowie zarządu 4 głosami „za” przyjęli zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pani Ewa Galej pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie „Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 –
2020”. Pozytywną opinię wyrażono 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Zarząd Powiatu polecił, aby w „Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020” uwzględnić informację,
na temat innych form przemocy (psychicznej, ekonomicznej itp.), nie tylko o przemocy
fizycznej i „niebieskiej karcie”. Ponadto należy przeprowadzić ankiety na temat świadomości
mieszkańców dotyczących przemocy, następnie zorganizować spotkania, konferencje
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informacyjne, które zwiększyłyby świadomość mieszkańców w tym temacie, za jakiś czas
ponownie przeprowadzić ankietę.

Ad. 2. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Członkowie zarządu wspólnie z panią Bogusława Hniłką Naczelnikiem Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz panem Michałem Cyranem Naczelnikiem
Wydziału Inwestycji i Dróg podjęli dyskusję w temacie budowy chodnika przy ul. Kościelnej
w Sanoku. Zarząd zaproponował, aby naczelnicy w/w wydziałów podjęli wspólne działania
zmierzające do uregulowania w/w sprawy poprzez:
- pierwszy wariant: podjęcie rozmów z właścicielem działki położonej przy ul. Kościelnej
odnośnie możliwości jej wykupu. Oszacowanie kosztów wykonania projektu budowlanego
w wariancie uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę chodnika.
- drugi zaproponowany wariant to, rozpoczęcie przygotowania do uzyskania zezwolenia na
realizację inwestycji drogowych (specustawy).
Po wykonaniu projektu należy zwrócić się do Gminy Miasta Sanoka o 50% dofinansowanie
zadania.
Członkowie zarządu podjęli Uchwałę Nr 54/2015 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowa
obsługa bankowa budżetu Powiatu Sanockiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu przez
okres 4 lat”. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Podjęto również Uchwałę Nr 55/2015 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie kredytu
konsolidacyjnego w wysokości 11.960.872 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu
kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w PBS Sanok i BGK”. Uchwałę podjęto 4 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu sanockiego
środków przyznanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w wysokości 1.400.000
zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Sanok – Dobra nr 2235R
w miejscowości Międzybrodzie i Dębna w km w km 7+130 – 10+830 oraz w km 10+860 –
11+200”. Całkowity koszt wykonania zadania wyniesie 1.765.000 zł. w tym:
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1. 1.400.000 zł to dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa
2. 365.000 zł wkład własny powiatu sanockiego, w tym:
- 350.000 zł roboty budowlane
- 15.000 zł koszt stałe (inspektor)
Następnie członkowie zarządu wyrazili zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu
Sanockiego środków przyznanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w wysokości
135.700 zł na realizację zadań pn.:
1. Opracowanie projektu budowlanego w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska w ciągu
drogi powiatowej Nr 2235R Sanok – Dobra w m. Dębna” KDO18-17-110-wr 5
2. Opracowanie projektu budowlanego w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska w ciągu
drogi powiatowej Nr 2222 R Sanok – Liszna w m. Liszna” KDO 18-17-052 – wr 4.
Całkowity koszt wykonania zadań wyniesie 169.625 zł w tym 135.700 zł to dotacja z rezerwy
celowej budżetu państwa, natomiast 33.925 zł to wkład własny Powiatu Sanockiego.
W związku z powyższym członkowie zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok.
W związku z otrzymanymi promesami z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wprowadza
się kwotę w wysokości 1.535.700 zł na realizację w/w zadań. Pozytywną opinię wyrażono 4
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący zarządu poinformował, że zwróci się do Gminy Sanok z propozycją
zawarcia porozumienia o współfinansowaniu wykonania powyższych zadań oraz
o dofinansowanie do budowy chodników na terenie Gminy Sanok.
Wyrażono zgodę na ponowne ustawienie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
szykany na drodze powiatowej nr 2227R Prusiek – Wysoczany w miejscowości Wysoczany.
Zgodę na powyższe wyrażono 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

Ad.3. Sprawy z zakresu promocji.
Pozytywnie rozpatrzono prośbę LKS ORZEŁ Bażanówka

przeznaczając kwotę

w wysokości 400 zł na nagrody rzeczowe na I Festiwal Piłkarstwa Dziecięcego. Powyższe
ustalenia przyjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Członkowie zarządu wyrazili zgodę na przekazanie kwoty w wysokości 100 zł na
posiłek i nagrody dla uczniów biorących udział w Olimpiadzie - Promocja Zdrowego Stylu
Życia, która organizowana jest przez Polski Czerwony Krzyż w Sanoku. Zgodę na powyższe
wyraziło 4 członków zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 4. Sprawy z zakresu oświaty.
Podjęto Uchwałę Nr 56/2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Bursy Szkolnej
w Sanoku do likwidacji środka trwałego. Upoważniono dyrektora Bursy Szkolnej w Sanoku do
likwidacji płyt chodnikowych pozostałych po zakończeniu prac remontowych związanych
z likwidacją osuwiska przy budynku Bursy. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Członkowie zarządu polecili aby, w/w płyty
chodnikowe przekazać do Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 57/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2015 rok. Przeznacza się łączną kwotę w wysokości 62.258 zł na dokształcenie
i doskonalenie nauczycieli. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
W następnej kolejności podjęto dyskusję w temacie naboru na rok szkolny 2015/2016.
Zarząd powiatu ustalił następująca liczbę oddziałów w poszczególnych szkołach.
I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku – 6 oddziałów
II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku – 5 oddziałów
Zespół Szkół Nr 1 w Sanoku - 4 oddziały
Technikum:
1. technik ekonomista - 1
2. technik hotelarstwa – 1
3. technik żywienia i usług gastronomicznych – 1
4. technik logistyk - 1

Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku - 3 oddziały
Technikum:
1. technik teleinformatyk – 0,5
technik elektronik – 0,5
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1. technik poj. samochodowych – 0,5
technik mechanik – 0,5

Zasadnicza szkoła zawodowa:
1. mechanik poj. samochodowych 0,5
2. elektromechanik poj. samochodowych – 0,5

Zespół Szkół Nr 3 w Sanoku - 7 oddziałów
Technikum:
1. technik mechanik/obrabiarki
sterowanie numerycznie - 1
2. technik elektryk – 1
3. technik mechatronik – 1
4. technik informatyk - 3
5. technik pojazdów samochodowych - 1

Zespół Szkół Nr 4 w Sanoku - 2 oddziałów
Technikum:
1. technik budownictwa - 0,5
2. technik geodeta 0,5

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
1. monter zabudowy i robót wykończeniowych w bud. - 0,5
2. murarz tynkarz - 0,5

Zespół Szkół Nr 5 w Sanoku - 4 oddziałów
Technikum:
1. technik usług fryzjerskich – 1
2. technik żywienia i usług gastronomicznych - 0,5
Fototechnik - 0,5

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
1. k. wielozawodowa - 2
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Liczba uczniów w klasie – 32 osoby
Powyższe ustalenia przyjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

Pan Damian Biskup zaproponował, aby odpowiednie wydziały Starostwa

przygotowały

wspólnie billboard promujący szkoły ponadgimnazjalne z terenu Sanoka (podległe Starostwu).
Billboard należy umieścić na rondzie w Lesku.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2015 rok.
Podjęto Uchwałę Nr 58/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2015 rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 20.000 zł na wydatki związane
z realizacją statutowych zadań w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku – adaptacja pomieszczeń.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 6. Wyznaczenie członka zarządu do składu komisji przeglądu gwarancyjny w I LO
Do składu komisji do wykonania przeglądu gwarancyjnego obiektów sportowych – hali
sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku, w dniu 11 marca 2015 roku
desygnowano Pana Damiana Biskupa.

Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż pan Marian Kuzicki z dniem 31 marca 2015
roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku.
Pani Alicja Wosik nadmieniła, że niedługo zostaną przydzielane środki z programu
Polska – Słowacja. Pan Starosta poinformował, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami
Zarządu Dróg Wojewódzkich Okręgu Preszowskiego w sprawie oceny realizacji
dotychczasowych wspólnych projektów oraz propozycji nowych zadań do realizacji w ramach
programu Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja. Zaproponowane zadania tj. remont
odcinka drogi Radoszyce – Palota oraz część drogi Besko – Mymoń, mieszczą się w obszarze
oddziaływania programu.
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Zdaniem Pani Alicji Wosik należy ogłosić przetarg na wykonanie ”Strategii Rozwoju
Powiatu Sanockiego” na kolejne lata (2016 – 2022), ponieważ niedługo będą składane wnioski,
które musza być zgodne ze strategią. W związku z powyższym polecono, aby odpowiedni
wydział Starostwa rozpoczął procedurę przetargową na wykonanie „Strategii Rozwoju Powiatu
Sanockiego”.
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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