Protokół Nr 116/21
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 3 lutego 2021 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
 Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego
 Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sanockiego
 Damian Biskup - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu Sanockiego
 Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu Sanockiego


Michał Cyran – Naczelnik wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Stanisław Chęć. Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia:

1. Sprawy z zakresu oświaty:
a) rozpatrzenie prośby dyrektorów szkół ponadpodstawowych Powiatu Sanockiego
o podwyższenie kwoty dodatku funkcyjnego dla dyrektorów i wicedyrektorów
2. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia dróg z terenu
Miasta i Gminy Zagórz do kategorii dróg gminnych
3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) wydanie opinii w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn.: „Część 1- opracowanie
dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Besko, w ciągu drogi krajowej nr
28 Zator – Medyka, w km 257+668”
b) propozycja planowanych do realizacji w 2021r zadań w zakresie usuwania skutków
ruchów osuwiskowych ziemi
4. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz wielkości dochodów
związanych z realizacją tych zadań objętych budżetem Powiatu Sanockiego na 2021r.
5. Wnioski i zapytania.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
projekt uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez BPR SPZOZ
w Sanoku aktywów trwałych.
Za wprowadzeniem dodatkowej spraw głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1. Sprawy z zakresu oświaty.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że dyrektorzy szkół ponadpodstawowych,
placówek oraz PCOJOPS zwrócili się z prośbą o podwyższenie kwoty dodatku funkcyjnego
dla dyrektorów i wicedyrektorów. Zaproponował, aby temat przeanalizować. Wydział Oświaty
wstępnie analizował bieżący temat, należy się też zastanowić, od kiedy zwiększyć dodatek
funkcyjny. Pan Krzysztof Strzyż przychylił się do wniosku Pana Starosty.
Pan Andrzej Chrobak zwracając się do Pani Skarbnik zapytał, czy ma wyliczenia w tej sprawie.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że wyliczeń jeszcze takich nie posiada, czeka na informację
z PCOJOPS.

Pan Damian Biskup również zawnioskował, aby głosowanie w sprawie

zwiększenia dodatku funkcyjnego przeprowadzić na najbliższym posiedzeniu zarządu.
Ustalono, że temat będzie omawiany na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Ad.2. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 8/2021 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie
zaliczenia dróg z terenu Miasta i Gminy Zagórz do kategorii dróg gminnych. Droga na terenie
Gminy Zagórz - zlokalizowana na działce nr 341 w m Zagórz, obręb Zasław. Uchwałę podjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad.4. Sprawy budżetowe.
Pani Skarbnik przedstawiła poniższy punkt.
Podjęto Uchwałę Nr 9/2021 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz wielkości dochodów związanych
z realizacją tych zadań objętych budżetem Powiatu Sanockiego na 2021r. Uchwałę podjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Poniższe sprawy omówił pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień
Publicznych.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował materiały do wniosku o uzyskanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Część 1- opracowanie dokumentacji
projektowej na budowę przepustu w m. Besko, w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka,
w km 257+668”. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pan Naczelnik przedstawił

propozycję planowanych do realizacji w 2021r zadań

w zakresie usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi, są to:
- Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska wraz
z odbudową drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa - Kalnica w m. Tarnawa Górna w km od
2+420 do 2+640”
- Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn. „Stabilizacja
osuwiska nr ewid 18- 17-052-116508 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 2235R Sanok
– Dobra w m. Dębna”
- Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2235R Sanok – Dobra w km
11+285,00 do 11+604,23 w miejscowości Dębna (gmina Sanok, pow. sanocki, woj.
podkarpackie)
- Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-17-052-092453 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr
2235R Sanok – Dobra w km 12+135,40 do 12+300 w m. Dębna i Mrzygłód (gmina Sanok,
pow. sanocki, woj. podkarpackie)
Wyjaśnił, że zostały zaproponowane zadania, które mogą być realizowane (oprócz osuwiska
pod Zamkiem w Sanoku). Jeżeli chodzi o dwa zadania w Dębnej kierowano się infrastrukturą,
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ponieważ przy dużych opadach deszczu droga może być nieprzejezdna. Odnośnie osuwiska
w Tarnawie powoduje ono, że nowa nawierzchnia drogi pęka. Pan Krzysztof Strzyż stwierdził,
że chodzi o osuwisko w Tarnawie to posiadamy już kartę rejestracyjną osuwiska, dokumentację
geologiczno – inżynierską oraz projekt. Pan Cyran potwierdził i dodał, że teraz chcielibyśmy
zlecić wykonanie projektu budowlanego. Pan Krzysztof Strzyż zapytał, czy możliwe jest
dofinansowanie na poziomie 100%. Zdaniem Pana Cyrana raczej nie. Pan Chrobak dodał, że
osuwisko przy ul. Szopena w Sanoku było dofinansowane w 100%. Pan Cyran wyjaśnił, że
wówczas Powiat był wymieniony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, które pozwalało na finansowanie zadań w 100%. Równocześnie dodał, jeżeli
w Tarnawie nie wykonano by remontu

nawierzchni jezdni to prawdopodobnie było by

wygrodzenie do jednego pasa ruchu (na zakręcie drogi). Wykonano odwierty geologiczne
i stwierdzono, że jest tam największe prawdopodobieństwa wystąpienia ruchów
osuwiskowych. Pan Biskup dodał, że mamy jeszcze dwa osuwiska. Jedno osuwisko poniżej
budynku Muzeum Historycznego w Sanoku. Pan Cyran wyjaśnił, że jest to zadanie Gminy
Miasta Sanoka. Natomiast Powiat ma osuwisko na terenie Wzgórza Zamkowego. Zadania te
są odrębne, każde ma swoją kartę osuwiskową.
Pan Biskup dodał, że drugie osuwisko jest wciągu drogi w m. Liszna. Pan Cyran powiedział,
że wszystkie te 5 miejsc w ciągu drogi w Lisznej są uznane jako oberwiska powstałe w skutek
podmycia i zaprojektowane do umocnienia koszami siatkowo - kamiennymi. Dodał, że
kolejność zadań ustalana była na podstawie wyników badań geologiczno – inżynierskich.
Po omówieniu tematu Członkowie Zarządu 5 głosami „za” przyjęli powyżej zaproponowane
przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych zadania związane
z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi.
Następnie Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 10/2021 w sprawie wyrażenia zgody
na użyczenie przez BPR SPZOZ w Sanoku aktywów trwałych. Wyraża się zgodę na użyczenie
przez BPR SPZOZ w Sanoku infrastruktury sieci łączności radiowej. Uchwałę podjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 5. Wnioski i zapytania.
Przewodniczący Zarządu poinformował, i przekazał do wiadomości pismo PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dotyczące propozycji spotkania i omówienia niezbędnych aspektów
związanych z budową tymczasowego przystanku kolejowego w Zagórzu, który mógłby
funkcjonować do czasu wybudowania nowego, docelowego przystanku Zagórz Przemysłowy,
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w ramach planowanego do realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na
odcinku Jasło - Nowy Zagórz”
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel

Podpisy Członków Zarządu
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