Protokół Nr 135/14

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 17 stycznia 2014 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Sebastian Niżnik

•

Wacław Krawczyk

•

Grażyna Borek

•

Krystyna Chrząszcz

•

Marian Kunc

•

Grzegorz Bończak – Doradca Starosty

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Sebastian Niżnik. Na wstępie Pan Starosta
przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który przedstawia się
następująco:
1. Sprawy z zakresu geodezji:
a) zajęcie stanowiska odnośnie działek przy ul. Kościelnej w Sanoku
b) desygnowanie członka zarządu do składu komisji przetargowej na zbycie nieruchomości
„po policji”
2. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych
w miejscowości Strachocina i miejscowości Tyrawa Solna do kategorii dróg gminnych
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmniejszenia lub zwolnienia
opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego (w Sanoku)
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie
nowego dowodu rejestracyjnego (Gmina Zarszyn)
3. Sprawy z zakresu inwestycji:
a) informacja dotycząca możliwości wykonania zjazdu z drogi powiatowej w Zagórzu przy
ul. Gubrynowicza.
b) prośba o wprowadzenie do budżetu kwoty w wysokości 55.000 zł na zakup 3 parkometrów
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbudowa mostu w ciągu drogi

powiatowej Nr 2204R Długie – Pakoszówka w m. Bażanówka w km 3+011”
4. Sprawy z zakresu promocji:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu oraz turystyki
5. Sprawy z zakresu oświaty:
a) zapoznanie się ze zmienionymi uzasadnieniami do projektów uchwał Rady Powiatu
w sprawie zamiaru likwidacji IV, V, VI LO i ZSZ Nr 6 w Sanoku zaopiniowanych na
posiedzeniu 20.12. 2013 r.
b) sprawa dotycząca wyrażenia zgody na otworzenie od lutego 2014 roku pierwszej klasy
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w RCRE w Sanoku
c) informacja dotycząca średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach
d) informacja dotycząca pisma w sprawie udzielenia dotacji dla J. Komorka i A. Siwka
prowadzących LO dla Dorosłych
6. Sprawy z zakresu zdrowia i pomocy społecznej:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości (pomieszczenia o pow. 45,66 m2 w przychodni przy ul. Lipińskiego)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości (pomieszczenia o pow. 20 m2 w przychodni przy ul. Lipińskiego)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników majątkowych
przez SPZOZ w Sanoku (karetka marki Mercedes Benz)
d) wykaz ważniejszych zadań realizowanych przez SPZOZ w Sanoku

Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji:
Pani Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami poinformowała,
że został uregulowany stan własnościowy nieruchomości położonej w Sanoku obręb Posada
przy ul. Kościelnej 3, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków działkami nr
2177/1 i nr 2177/2 o łącznej pow. 0,0599 ha zabudowanej drewnianym budynkiem
mieszkalnym i drewnianym budynkiem gospodarczym. Obecni właściciele nieruchomości
poinformowali, że są zainteresowani zbyciem w całości działek Nr 2177/1 i 2177/2 na rzecz
Powiatu Sanockiego. Zarząd Powiatu nie jest zainteresowany nabyciem nieruchomości
w całości, a jedynie wykupem części niezbędnej na poszerzenie chodnika przy ul. Kościelnej
w Sanoku
Do składu komisji przetargowej na zbycie nieruchomości położonej w Sanoku obręb
Śródmieście przy ul. Sienkiewicza – nieruchomość „po policji desygnowano pana Wacława
Krawczyka
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Dodatkowo

członkowie

zarządu

pozytywnie

rozpatrzyli

wniosek

dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie wyrażenia
zgody na wystąpienie do Burmistrza Miasta Sanoka o wydanie zezwolenia na usunięcie 17
sztuk drzew, rosnących na działce nr 829/4 położonej przy ul. 800 – lecia w Sanoku.

Ad. 2. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 4/2014 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie
zaliczenia dróg wewnętrznych w miejscowości Strachocina i miejscowości Tyrawa Solna do
kategorii dróg gminnych. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Omówiono i pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Radu Powiatu w sprawie
zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego. Wymiany dokumentów
spowodowane są zmianami administracyjnymi polegającymi na zmianach dotychczasowych
nazw ulic na terenie miasta Sanoka. Pozytywną opinię wyrażono 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Również wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego. Wymiany dokumentów
spowodowane są wprowadzeniem nazewnictwa ulic w miejscowościach: Odrzechowa,
Pastwiska, Zarszyn, Posada Zarszyńska. Pozytywną opinię wyrażono 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 4. Sprawy z zakresu promocji.
Podjęto Uchwałę Nr 5/2014

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na

realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu oraz turystyki.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wicestarosta zasugerował, aby finansować głównie szkoły ponadgimnazjalne.

Ad. 5. Sprawy z zakresu oświaty.
Wydział Oświaty po uzyskaniu opinii związków zawodowych przedłożył zmienione
uzasadnienia do projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji:
IV LO wchodzącego w skład ZS Nr 1,
V LO wchodzącego w skład ZS Nr 3,
VI L O i Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Sanoku wchodzących w skład ZS Nr 4

3

oraz ZSZ Nr 6 w Sanoku wchodzącej w skład SOSW w Sanoku, pozytywnie zaopiniowanych
przez zarząd Powiatu na posiedzeniu 20.12. 2013 r.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na otworzenie od lutego 2014 roku I klasy Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w RCRE w Sanoku. Natomiast zarząd nie wyraził zgody
na zwiększenie planów wydatków, wydatki nowoutworzonego liceum muszą zmieścić się
w aktualnie zatwierdzonym planie finansowym jednostki.
Pani Skarbnik poinformowała, o złej sytuacji finansowej w oświacie, jeżeli nadal tak
będzie to od października nie będzie środków na wypłatę wynagrodzeń. Dodała, że
poinformowała wszystkie jednostki, że dostaną 1/13 planu. Pani Skarbnik zapytała, czy
członkowie zarządu wyrażają zgodę na wystosowanie pisma do jednostek oświatowych
informując, że w 2014 roku nie będzie zwiększenia planów finansowych jednostek
oświatowych, oprócz zwiększeń z tytułu odprowadzonych dochodów. Zarząd wyraził zgodę
na wystosowanie takiego pisma.
Zapoznano się z analizą poniesionych w 2013 roku wydatków na wynagrodzenia
nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury
zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Zarząd podjął
decyzję, o wstrzymaniu zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych nauczycieli na
stanowisku stażysta. Natomiast nadgodziny należy przydzielać nauczycielom mianowanym
i dyplomowanym.
Negatywnie rozpatrzono wniosek Pana Jana Komorka i Aleksandra Siwka o udzielenie
dotacji oświatowej z budżetu Powiatu Sanockiego od 1 września 2014 roku dla nowo
utworzonej szkoły pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sanoku. Powyższą
decyzję przyjęto 3 głosami.

Ad. 6. Sprawy z zakresu zdrowia i pomocy społecznej.
Członkowie zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 6/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości. Wyraża się zgodę na wynajem pomieszczenia o pow. 45,66 m2
w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego10 w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 7/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości. Wyraża się zgodę na wynajem pomieszczenia o pow. 20 m2
w Przychodni przy ul. Lipińskiego10 w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwała Nr 7/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników majątkowych przez
SPZOZ w Sanoku. Wyrażono zgodę na zbycie karetki marki Mercedes Benz. Uchwałę
podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zapoznano się z wykazem ważniejszych zadań realizowanych przez Samodzielny
Publiczny Zespół Opieki Zawodowej w Sanoku.

Ad. 3. Sprawy z zakresu inwestycji.
Wyrażono zgodę na wykonanie zjazdu z drogi powiatowej ul. Gubrynowicza
w Zagórzu na działkę nr 1337/8, stanowiącą własność Gminy Zagórz. Powyższe zadanie
polecono do realizacji Powiatowemu Zarządowi Dróg
środków.

Zgodę

na

powyższe

wyrażono
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w Sanoku w ramach własnych

głosami

„za”,

głosów

przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu kwoty w wysokości
55.000 zł na zakup parkometrów obsługujących osoby korzystające z płatnych miejsc
postojowych w granicach strefy płatnego parkowania w ciągu ulic powiatowych: Kościuszki,
Mickiewicza, Sienkiewicza. Polecono, aby zakupu dokonał Powiatowy Zarząd Dróg
w Sanoku w ramach środków własnych, kwota za zakup parkometrów zostanie zwrócona
w ciągu roku 2014.
Podjęto Uchwałę Nr 9/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbudowa mostu
w ciągu drogi powiatowej Nr 2204R Długie – Pakoszówka w m. Bażanówka w km 3+011”.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania.
Pan Wicestarosta poruszył temat regulaminu przyznawania stypendiów dla
uzdolnionych uczniów Powiatu sanockiego, odnośnie szkolnictwa zawodowego. Po
omówieniu tematu regulamin przyznawania stypendiów pozostał bez zmian.
Wicestarosta dodał, że zaniepokojony jest sprawą

dostarczenia sprzętu do

prowadzenia kursów w ramach programu Podkarpacie stawia na zawodowców. Według
wcześniejszego planu kurs miał się obyć na feriach. Natomiast zabrakło sprzętu, który
zostanie dostarczony w drugiej połowie lutego. Wicestarosta ma wątpliwości co do realizacji
tego projektu.

Przewodniczący zarządu powiedział, że w tej sprawie należy zmobilizować

dyrektorów.
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Dodatkowo członkowie zarządu podjęli Uchwałę Nr 10/2014 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 2014 rok. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Do

wiadomości

przekazano

zawiadomienie

o

wszczęciu

postępowania

administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr 423/12 z dnia 14. 08. 2012r . znak
AB.6740.1.198.2013.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak - Zubel

Podpisy Członków Zarządu
1. Sebastian Niżnik……………………………
2. Wacław Krawczyk ………….........................
3. Grażyna Borek………………………………
4. Jan Chowaniec………………………………
5. Waldemar Och ……………………………
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