Protokół Nr 93 /20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 3 września 2020 roku
W posiedzeniu udział wzięli:


Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu



Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sanockiego



Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego



Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego



Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu Sanockiego



Wojciech Naparła – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku



Zbigniew Dec – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu



Wojciech Skiba – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa



Magdalena Pieszczoch – pracownik Wydziału Oświaty.



Jadwiga Skwarcan - pracownik Wydziału Oświaty.
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 drogownictwa:
a) prośba o zabezpieczenie środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg w sezonie
zimowym 2020/2021
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie
Komańcza prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg
powiatowych na terenie w/w gminy
2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) rozpatrzenie wniosku BMiG Zagórz o wydanie opinii dotyczącej realizacji inwestycji
drogowej „rozbudowa drogi gminne Czaszyn – Morochów
3. Sprawy z zakresu komunikacji:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia kategorii
dróg gminnych z terenu Miasta i Gminy Zagórz
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia dróg z terenu
Miasta i Gminy Zagórz do kategorii dróg gminnych
c) informacja dotycząca możliwości wprowadzenia zmian organizacji ruchu pod kątem
udostępniania wjazdu na ul. Jagiellońską, Kościuszki, Rymanowską, Sienkiewicza, 800
– lecia i Konarskiego w Sanoku
4. Sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa:

a) informacja dotycząca ustalenia źródła hałasu w obrębie Śródmieście w Sanoku
5. Sprawy z zakresu oświaty:
a) prośba dyrektora II LO w Sanoku o wyrażenie opinii w sprawie powierzenia funkcji
zastępcy dyrektora.
6. Wnioski i zapytania.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące sprawy:
- podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Marka Cyconia dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sanoku do składania oświadczeń woli
- podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia pana Krzysztofa Futymy dyrektora Zespołu Szkół
Nr 3 im. Walentego Lipińskiego i Mateusza Beksińskiego w Sanoku do składania oświadczeń
woli

w

sprawach

majątkowych

Powiatu

w

zakresie

uczestnictwa

Placówki

w programie Erasmus+
- omówienie tematu dotyczącego przyznania dodatku motywacyjnego dla 2 dyrektorów
- rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 1 w Sanoku w sprawie przyznania dodatkowych godzin
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie przyznania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
pobierających naukę na terenie Powiatu Sanockiego
Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek posiedzenia oraz
wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw do dzisiejszego porządku posiedzenia.

Ad.1. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Pan Wojciech Naparła dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku zwrócił się
z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg w sezonie
zimowym 2020/2021 w wysokości 1.977.721,91 zł. Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził
zgodę na zabezpieczenie wnioskowanej kwoty.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
powierzenia Gminie Komańcza prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego
utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Przewodniczący Zarządu poddał pod dyskusję temat dotyczący zabezpieczenia środków
finansowych na remont odcinka drogi w miejscowości Pielnia. Ustalono, że po wykonaniu
remontu w/w odcinka drogi, zostanie ona zgodnie z ustaleniami Wójta Gminy Zarszyn
przekazana na rzecz Gminy Zarszyn. Członkowie Zarządu pozytywnie opowiedzieli się
w kwestii

zwiększenia planu finansowego PZD w Sanoku o kwotę 200.000 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie bieżących potrzeb wynikających z realizacji ich zadań
statutowych (między innymi na wykonanie remontu odcinka drogi w miejscowości Pielnia).

Ad.4. Sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.
Pan Wojciech Skiba Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
poinformował o przeprowadzeniu przez wydział rozprawy administracyjnej dotyczącej
postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia źródeł hałasu występujących na działce
nr 13/143 obręb Śródmieście w Sanoku oraz określenia ewentualnego dopuszczenia poziomu
hałasu na terenach normowanych sąsiadujących z w/w działką. Ustalono, że na w/w
nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza obejmująca przetwarzanie drewna
stosowego na drewno opałowe za pomocą piło- łuparki napędzanej za pomocą traktora.
Ustalono również, że praca urządzeń nie jest ciągła i jest uzależniona od zamówień. Pan
naczelnik dodał, że w dniu rozprawy była przeprowadzona kontrola WIOŚ w Rzeszowie
Delegatura w Jaśle obejmująca między innymi pomiar hałasu emitowanego ze znajdujących
się tam maszyn. Wyniki pomiaru hałasu nie zostały jeszcze przekazane do Starostwa
Powiatowego w Sanoku. Członkowie Zarządu ustalili, że do tematu powrócą po otrzymaniu
wyników prowadzonych pomiarów hałasu.
Ad.2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował materiały do wniosku o uzyskanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 117490R Czaszyn – Morochów w km. 2+103 – 3+183”. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.3. Sprawy z zakresu komunikacji.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 187/2020 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie
pozbawienia kategorii dróg gminnych z terenu Miasta i Gminy Zagórz. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Następnie podjęto Uchwałę Nr 188/2020 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie
zaliczenia dróg z terenu Miasta i Gminy Zagórz do kategorii dróg gminnych. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Zbigniew Dec Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

wyjaśnił temat

dotyczący możliwości wprowadzenia zmian organizacji ruchu w obrębie ulic: Jagiellońskiej,
Kościuszki, Rymanowskiej, Sienkiewicza, 800-Lecia i Konarskiego w Sanoku pod kątem
udostępnienia wjazdu na te ulice autobusów należących do przewoźników innych niż MKS
w Sanoku. Aktualnie obowiązująca organizacja ruchu w ciągu ulic Jagiellońskiej, Kościuszki
i Rymanowskiej została wprowadzona przed kilkunastu laty, a następnie usankcjonowana
projektem organizacji ruchu zatwierdzonym przez Starostę Sanockiego. Dopuszcza ona wjazd
autobusów komunikacji miejskiej realizowanej przez MKS w Sanoku. Wprowadzenie
wnioskowanej zmiany organizacji ruchu, umożliwiającej wjazd w te ulice autobusami firm
transportowych wykonujących przewozy w ramach regularnego publicznego transportu
zbiorowego na liniach pozamiejskich w ocenie Wydziału Komunikacji i Transportu może
przynieść wiele niekorzystnych konsekwencji. Z wyliczeń dokonanych w oparciu o aktualnie
obowiązujące rozkłady jazdy autobusów wynika, iż dopuszczenie wjazdu wszystkich
autobusów obsługujących inne niż miejskie linie komunikacyjne na wskazane powyżej ulice
może spowodować docelowo wjazd w ulicę Kościuszki w Sanoku dodatkowej ilości 378
autobusów dziennie. Są to autobusy wykonujące przewozy na liniach, dla obsługi których
stosowne zezwolenia wydał nie tylko Starosta Sanocki, ale również Marszałek Województwa
Podkarpackiego, które aktualnie korzystają z przystanków przy ulicach Dmowskiego,
Rymanowskiej oraz Słowackiego. W podanych wyliczeniach nie uwzględniono autobusów
komunikacji dalekobieżnej wykonujących przewozy na liniach łączących miasta Sanok, Lesko,
Ustrzyki Dolne oraz inne miejscowości w rejonie bieszczadzkim (w tym Polańczyk)
z ośrodkami takimi jak: Kraków, Wrocław, Warszawa. Przy tak dużej ilości kursujących
autobusów zachodzi obawa zatrzymywania autobusów na jezdni w sytuacjach zajętości zatok
przystankowych przez wcześniej przyjeżdżające autobusy, w oczekiwaniu na wjazd do zatoki.
Uwzględniając parametry jezdni w/w ulic można zatem przewidywać możliwość powstawania
zatorów drogowych, zwłaszcza w godzinach szczytów przewozowych. Ma to istotne znaczenie
w kontekście wyników przeprowadzonych jesienią 2018 roku badań natężenia ruchu w ciągu
ulicy Kościuszki w Sanoku, które wykazały ruch 806 pojazdów / godzinę. Prowadzone
obserwacje wskazują na dalszą tendencję wzrostową w tym zakresie. Jako bardzo istotne należy
uwzględnić również czynniki związane z nadmierną emisją substancji szkodliwych dla
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środowiska znajdujących się w spalinach, czy też już występujące przekroczenie
dopuszczalnych norm hałasu w tym rejonie miasta. Istotne znaczenie ma również dodatkowe
obciążenie drogi i przenoszenie drgań powstających w wyniku ruchu cięższych pojazdów na
budynki usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie tych ulic, jak też oddziaływania na
zagrożenie pogłębiania usuwiska w rejonie Góry Parkowej. Natomiast w odniesieniu do ciągu
drogowego przebiegającego ulicami Sienkiewicza, 800 – Lecia i Konarskiego, prowadzenie
komunikacji autobusowej po ewentualnym wprowadzeniu wnioskowanej zmiany oznakowania
możliwe byłoby tylko ulicą Sienkiewicza – przy wjeździe od ulicy Słowackiego

- bez

możliwości wjazdu w ul. Głowackiego i dalej – 800 – lecia oraz ul. 800- lecia (przy wjeździe
od stron ul. Konarskiego) bez możliwości wjazdu w ul. Sienkiewicza - ze względu na
obowiązującą w tym rejonie miasta organizację ruchu, która wprowadziła zakaz wjazdu
pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 2,5 tony na most usytuowany w ciągu ulicy
Głowackiego. Na koniec pan Starosta dodał, że temat będzie analizowany.

Ad.5. Sprawy z zakresu oświaty.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził pozytywną opinię w sprawie powierzenia pani
Joannie Połdiak funkcji zastępcy dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku.
Podjęto Uchwałę Nr 189/2020 w sprawie upoważnienia Pana Marka Cyconia dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sanoku do składania
oświadczeń woli. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 190/2020 w sprawie upoważnienia pana Krzysztofa
Futymy dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Walentego Lipińskiego i Mateusza Beksińskiego
w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu w zakresie
uczestnictwa Placówki w programie Erasmus+. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że w związku ze zmianą przepisów w sprawie
wynagrodzeń nauczycieli zmianie ulegają przedziały dodatków funkcyjnych. Według nowych
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dodatek funkcyjny dla dyrektora
szkoły/placówki wynosi od 1.033 zł do 2.756 zł. (…)
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przyznanie dodatkowych 5 godzin
(j. polski 2 godziny, historia 1 godzina , geografia 1 godzina, matematyka1 godzina) dla ucznia
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klasy pierwszej technikum hotelarskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku, który ukończył
szkoły (…) na Ukrainie.
Następnie

Pani

Magdalena

Pieszczoch

przedstawiła

listę

uczniów

szkół

ponadpodstawowych objętych nauczaniem katechetycznym w roku szkolnym 2020/2021
w punkcie Katechetycznym Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej w grupach w Woli
Piotrowej oraz w Sanoku. Z przedstawionej listy wynika, że

do nauki w Punkcie

Katechetycznym w grupie Sanok jest tyko jedna osoba. Członkowie Zarządu polecili, aby
zwrócić się do Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Woli Piotrowej z propozycją
połączenia grup, oraz zaproponować osobie wpisanej do Punktu Katechetycznego w Sanoku
nauczanie w Punkcie Katechetycznym w Woli Piotrowej.
Posiedzenie Zarządu opuścił pan Krzysztof Strzyż.
Zarząd Powiatu po rozpatrzeniu wniosków o przyznanie stypendium w ramach
„Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę
w szkołach na terenie Powiatu Sanockiego, podjął Uchwałę Nr 191/2020 w sprawie przyznania
stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Powiatu Sanockiego.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6. Wnioski i zapytania.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel

Podpisy Członków Zarządu:
1. Stanisław Chęć…………………………….......
2. Janusz Cecuła …………...................................
3. Damian Biskup ………………………………..
4. Andrzej Chrobak………………………………
5. Krzysztof Strzyż……………………………...
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