Protokół Nr 135/21
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 16 czerwca 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
 Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu Sanockiego
 Agnieszka Kornecka – Mitadis – Naczelnik Wydziału Oświaty
 Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 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 budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021r. (128.000 zł)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021r. (40.000 zł)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021r. (10.000 zł)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego MDK w Sanoku za 2020 rok
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Muzeum Historycznego w Sanoku za 2020 rok
f) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r (12.777 zł)
2. Sprawy z zakresu oświaty:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji
Konkursowej (ZS Nr 1 )
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji
Konkursowej (SOSW)

3. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu Sanockiego
o wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Sanockiego na rzecz Skarbu Państwa – Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego
4. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) informacja dot. rowu odprowadzającego wodę w m. Wujskie
5. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do
przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym na realizację zadania:
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DP nr 2059 Zarszyn – Odrzechowa
w km. 0+046 w m. Zarszyn.
b) rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty, Sportu i Rynku Pracy o przygotowanie
zestawienia przez jednostki dotyczącego pozyskiwania projektów
c) prośba o wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego kwoty 375.000 zł
z przeznaczeniem na przebudowę mostu w m. Zarszyn
d) prośba o wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego kwoty 905.000 zł
z przeznaczeniem na przebudowę rogi powiatowej Turze Pole - Zarszyn
e) prośba o zabezpieczenie w budżecie Powiatu środków finansowych na opracowanie
mapy do celów projektowych na zadanie „Rozbudowa budynku II LO w Sanoku o salę
sportową
f) zajęcie stanowiska w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na zadanie: Rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa budynku SOSW przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku
g) dokonanie wyboru inwestycji celem przygotowania dokumentacji zadań do RFRD
6. Wnioski i zapytania.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
dodatkowo następujące tematy:
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2021r. (134.536 zł /zwrot dochodów)
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zobowiązania do pokrycie wkładu
własnego, w formie wkładu pieniężnego do realizacji projektu pod nazwą „Aktywnie na
rynku pracy” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00- IP.01-18 -26/20 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa VII „Regionalny Rynek Pracy”, Działanie 7.1 „Poprawa sytuacji osób
bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe”
Pani Skarbnik poprosiła o wprowadzenie punktu dotyczącego przedstawienia treści Uchwały
Nr 6/34/2021 z dnia 14 czerwca 2021r. Składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Sanockiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sanockiego za 2020 rok.
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Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw do
porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.1. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu podjął:
- Uchwałę Nr 96/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r.
Rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 128.000 zł na zadania oświatowe tj. 11.000 zł
dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sanoku, 33.000 zł dla
medycznej Szkoły Policealnej w Sanoku, 79.000 zł dla Policealnej Szkoły w Sanoku, 5.000 zł
dla EDUMRD Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sanoku. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 97/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r.
Dokonuje się zmian w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sanoku o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych
zadań. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

- Uchwałę Nr 98/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r.
W związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego zwiększa się dochody i wydatki Powiatu
Sanockiego o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Dom Pomocy
Społecznej ul. Królowej Jadwigi w Sanoku.

Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych MDK i Muzeum Historycznego
w Sanoku za 2020 rok zostało przełożone na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu
Sanockiego.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r. Proponuje się zwiększenie dotacji
dla Muzeum Historycznego w Sanoku w łącznej kwocie 12.777 zł. Pozytywną opinię
wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Wyrażono pozytywną opinię do projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r. Proponuje się dokonanie zwrotu
odprowadzonych dochodów przez szkoły i placówki oświatowe w wysokości 138.501 zł.
Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Pani Skarbnik odczytała treść Uchwały Nr 6/34/2021 z dnia 14 czerwca 2021r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego o udzielenie
absolutorium Zarządowi Powiatu Sanockiego za 2020 rok.
Na posiedzenie Zarządu dołączył Pan Krzysztof Strzyż
Ad. 1. Sprawy z zakresu oświaty.
Pani Agnieszka Kornecka -

Mitadis Naczelnik Wydziału Oświaty wyjaśniła, że

w poprzednio podjętych Uchwałach Nr 83/2021 i 84/2021 Zarządu Powiatu Sanockiego
w sprawie powołania Komisji Konkursowej został błędnie wprowadzony zapis imienia oraz
nazwiska przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego.
W związku z powyższym podjęto Uchwałę Nr 99/2021 w sprawie zmiany uchwały nr
83/2021 Zarządu Powiatu Sanockiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwalę Nr 100/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 84/2021
Zarządu Powiatu Sanockiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej. Uchwałę podjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Starosta przekazał informację dotyczącą pierwszego naboru do szkół średnich.
Ad.3. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu oraz projekt uchwały
Zarządu Powiatu w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu Sanockiego o wyrażenie zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego na rzecz
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Skarbu Państwa – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.
Dodała, że Pani dyrektor RCKiK przedstawiła sprawę na sesji Rady Powiatu. Pan Andrzej
Chrobak zapytał na jakim etapie jest szukanie miejsca dla Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności. Pan Starosta wyjaśnił, że odbyło się spotkanie, sprawa jest
analizowana w budynku przy ul. Szopena są możliwości ulokowania Zespołu. Pani naczelnik
poprosiła o zaopiniowanie projektu uchwały ponieważ Krwiodawstwo musi zlecić wycenę
nieruchomości, a Wydział Geodezji musi przygotować i wywiesić wykaz, cała procedura
potrwa ok 3 miesięcy.
Po omówieniu szczegółów Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
Rady Powiatu Sanockiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 101/2021 w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu
Sanockiego o wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Sanockiego na rzecz Skarbu Państwa – Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Występuje się do Rady Powiatu Sanockiego o wyrażenie
zgody na dokonanie darowizny, na rzecz Skarbu Państwa – Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu
Sanockiego, nieruchomości położonej w Sanoku obręb Posada, oznaczonej ewidencyjnie jako
działka nr 865/5 o pow. 0,1467 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem, w którym
wydzielone zostały dwa lokale niemieszkalne. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dyrektora PZD w Sanoku dot. wniosku
w sprawie rowu odprowadzającego wodę z przepustu drogowego drogi powiatowej nr 2225R
Wujskie przez wieś do potoku Wujski.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie
zobowiązania do pokrycia wkładu własnego, w formie wkładu pieniężnego do realizacji
projektu pod nazwą „Aktywnie na rynku pracy” złożonego w ramach konkursu nr
RPPK.07.01.00- IP.01-18 -26/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII „Regionalny Rynek
Pracy”, Działanie 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty
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konkursowe”. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pani Skarbnik zapoznała Członków Zarządu z treścią Uchwały nr 6/34/2021 z dnia 14
czerwca 2021r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sanockiego za 2020 rok.

Ad.5. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Poniższe sprawy przedstawił Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
pan Michał Cyran.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 102/2021 w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym na realizację zadania:
Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DP nr 2059 Zarszyn – Odrzechowa w km.
0+046 w m. Zarszyn. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Omówiony został wniosek Komisji Oświaty, Sportu i Rynku Pracy o przygotowanie
zestawienia przez jednostki organizacyjne powiatu dotyczącego pozyskiwania wszystkich
projektów od początku bieżącej kadencji z wyszczególnieniem projektów zrealizowanych,
napisanych wniosków, wniosków zaakceptowanych pozytywnie i negatywnie. Ustalono, aby
zestawienie złożyły następujące jednostki: Starostwo Powiatowe, MDK, MH, CIS, DD
w Sanoku.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu
Sanockiego kwoty 375.000 zł (wsparcie finansowe udzielone przez Gminę Zarszyn)
z przeznaczeniem na realizację w roku 2021 inwestycji pn. „Przebudowa mostu wraz
z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn – Odrzechowa w km. 0+046
w m. Zarszyn.
Wyrażono również zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego kwoty
w wysokości 905.000 zł w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Zarszyn
z przeznaczeniem na realizację w roku 2021 inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej
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nr 2045R Turze Pole – Zarszyn w km od 5+165 do 5+785 oraz w km od 8+075 do 9+740,30”.
Zgodę na wprowadzenie w/w środków wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
W związku z planowaną przez Powiat Sanocki inwestycją pn. „Rozbudowa budynku II
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sanoku o salę sportową”
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie Powiatu Sanockiego środków
finansowych w kwocie 12.300 zł na opracowanie mapy do celów projektowych celem
uszczegółowienia

koncepcji zagospodarowania terenu dla w/w zadania inwestycyjnego.

Zgodę na zabezpieczenie w/w środków wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych przedstawił na posiedzenie
zarządu informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie

pn.: Rozbudowa, przebudowa

i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul. Jagiellońskiej
22 w Sanoku w formuje „zaprojektuj i wybuduj”. Pan Damian Biskup złożył wniosek
o zaciągniecie kredytu na uzupełnienie i przystąpienie do realizacji zadania. Pani Skarbnik
zapytała, czy 4,5 mln zł zostanie przerobione w bieżącym roku. Pan Starosta stwierdził, że
nie. Pani Skarbnik dodała, że uzgodniła z naczelnikiem, że będzie to kwota w granicach 2,5
mln zł.

Pan Biskup zapytał, czy naczelnik sugeruje, aby podpisać umowę. Naczelnik

odpowiedział, że tak. Pani Skarbnik potwierdziła, aby kwotę 2 mln zł uwzględnić
w budżecie, a pozostałą część, która nie była by w tym roku uwzględnić w WPF w przyszłym
roku. Pan Damian Biskup powiedział, że jesteśmy „za” aby podpisać umowę i realizować.
Pani Skarbnik dodała, że temat kredytu też jest brany pod uwagę. Po omówieniu tematu
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa
budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku
w formuje „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodę na powyższe wyraziło 5 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu przeszedł do tematu dotyczącego dokonania wyboru inwestycji celem
przygotowania dokumentacji zadań do RFRD. Przewodniczący Zarządu powiedział, że mając
zaproponowanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień publicznych 8 zadań
do realizacji proponuje, aby zwołać kolejne posiedzenie zarządu i zaprosić na nie Wójtów,
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i burmistrzów poszczególnych gmin celem omówienia wspólnej realizacji zadań. Powyższa
propozycja została zaakceptowana. Członkowie Zarządu wstępnie omówili propozycje zadań
do zgłoszenia o dofinansowanie. Pan Michał Cyran wyjaśnił co brane jest pod uwagę przy
kryteriach oceny dla planowanego zadania między innymi na drogę w miejscowości Załuż.

Ad.6. Wnioski i zapytania.
Pan Damian Biskup zwracając się do Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień
Publicznych poinformował, że w Kostarowcach przy jednej z prywatnych posesji została
obniżona droga i wskazanym jest podniesienie o jeden schodek podejścia do posesji.
Następnie poprosił, aby PZD w Sanoku w miarę możliwości poprawił oznakowanie
poziomych przejść dla pieszych w ciągu ul. Jana Pawła II w Sanoku.
Pan Biskup podziękował dyrektorowi PZD w Sanoku za umieszczenie znaku
drogowego ograniczającego prędkość do 40 km/h w m. Srogów.
Na koniec wyjaśniono temat reklamy stacji diagnostycznej RCRE w Sanoku.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel

Podpisy Członków Zarządu
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5. Krzysztof Strzyż………………………………
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