Protokół Nr 97/2013
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 20 marca 2013 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Sebastian Niżnik

•

Wacław Krawczyk

•

Grażyna Borek

•

Jan Chowaniec

•

Waldemar Och

•

Krystyna Chrząszcz

•

Marian Kunc

•

Grzegorz Bończak – doradca starosty

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Zarządu Pan Sebastian Niżnik. Na wstępie
Przewodniczący Zarządu przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który
przedstawia się następująco:
1. Sprawy z zakresu oświaty:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego
dla Dorosłych Nr 2 w Sanoku
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia Technikum
Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Sanoku z zespołu o nazwie Regionalne Centrum Rozwoju
Edukacji w Sanoku
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji CDN w Sanoku
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zajęcia stanowiska (poparcie dla
działań utworzenia punktu Konsultacyjnego)
2. Sprawy z zakresu promocji:
a) zapoznanie się protokołem z oceny formalnej konkursu ofert w zakresie kultury, sportu
i turystyki, oraz z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu i turystyki
b) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych
z zakresu kultury, sportu i turystyki zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym
w 2013 roku
3. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) zajęcie stanowiska w sprawie przejęcia obiektu mostowego na rzece San (od Gminy Sanok)
4. Sprawy z zakresu służby zdrowia :
a) prośba dyrektora SPZOZ o zwiększenie kwoty dotacji przewidzianej na zakup karetki dla SPZOZ

w Sanoku do wysokości 193.897, 07 zł
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników majątkowych przez
SPZOZ w Sanoku
c) termomodernizacja SPZOZ w Sanoku
5. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013r. (71.235
zł)
b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013r. (18.654
zł)
c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013r (450 zł)
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sanockiego na lata 2013 - 2028
6. Wolne wnioski i zapytania

Ad. 1. Sprawy z zakresu oświaty.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Technikum
Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Sanoku. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Wyrażono pozytywną opinie do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia
Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Sanoku z zespołu o nazwie Regionalne Centrum
Rozwoju Edukacji w Sanoku. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Projekty Uchwał Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji CDN w Sanoku oraz
w sprawie zajęcia stanowiska zostały przełożone na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu
w Sanoku.

Ad. 2. Sprawy z zakresu promocji.
Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem z oceny formalnej konkursu ofert w zakresie
kultury, sportu i turystyki, oraz z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu
i turystyki.
W

związku z powyższym podjęto Uchwałę Nr 64/2013

w sprawie wyboru ofert

i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu i turystyki zleconych
przez Powiat organizacjom pozarządowym w 2013 roku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 3. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Zarząd powiatu przeszedł do omówienia tematu dotyczącego przyjęcia od Gminy Sanok
pomocy rzeczowej w postaci obiektu mostowego

na rzece San, usytuowanego w ciągu drogi

powiatowej Sanok – Dobra w m. Dobra. Pan Wicestarosta zawnioskował, aby Inspektor Nadzoru
Budowlanego określił stan mostu. Pan Starosta powiedział, że

takie badania zostały

przeprowadzone przez Gminę Sanok. Następnie poproszono pana Michała Cyrana Naczelnika
Wydziału Inwestycji i Dróg, aby szczegółowo przedstawił w/w temat. Naczelnik powiedział, że
według ekspertyzy na chwilę obecną most nie wymaga poniesienia natychmiastowych nakładów,
występuje lekka korozja elementów metalowych, a pokład jest drewniany. Ogólnie można
powiedzieć, że most jest w dobrym stanie. Wicestarosta zapytał, co na to nadzór budowlany. Pan
Cyran odpowiedział, że mamy pozwolenie na użytkowanie mostu. Pan Och dodał, że mimo tego, iż
uzyskalibyśmy na niego pieniądze popowodziowe, to oprócz tego mostu mamy wiele innych
wymagających remontów.
Zdaniem pani Grażyny Borek Gmina Sanok przed przekazaniem mostu powinna wymienić pokład
na przedmiotowym obiekcie. Pomysł ten poparł pan Wicestarosta. Pan Starosta odpowiadając
stwierdził, że bezzasadnym jest, aby zrywać obecny pokład, skoro jest w dobrym stanie i może
posłużyć jeszcze co najmniej dwa lata. Na spotkaniu w którym uczestniczył również dyrektor PZD,
Rada Sołecka i Sołtys oferowała swoją pomoc w postaci zabezpieczenia tarcicy na wymianę pokładu
mostowego. Członkowie zarządu po przedyskutowaniu tematu wyrazili zgodę na przyjęcie w/w
obiektu mostowego na stan Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku. Głosowanie przebiegało
następująco: „za”, głosowało 3 członków zarządu, 2 wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych
nie było.

Ad. 4. Sprawy z zakresu służby zdrowia.

Członkowie zarządu przeanalizowali prośbę dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Sanoku o zwiększenie kwoty dotacji przewidzianej na zakup karetki dla
SPZOZ w Sanoku. Zarząd wyraził wolę dofinansowania zakupu karetki, natomiast wysokość kwoty
dofinansowania zostanie ustalona w terminie późniejszym, w miarę pojawienia się środków
finansowych.

Następnie podjęto Uchwałę Nr 65/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników
majątkowych przez SPZOZ w Sanoku. Wyrażono zgodę na zbycie zespołu prądotwórczego oraz
dwóch transformatorów. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
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Rozpatrzono prośbę dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku o współfinansowanie projektu termomodernizacji SPZOZ w Sanoku. Powiat Sanocki nie
ma możliwości zaciągnięcia kredytu lub pożyczki w 2013 roku, z uwagi na założone maksymalne
wskaźniki ograniczające możliwości dalszego zadłużenia się. W związku z tym nie jest możliwe
udzielenie poręczenia przez Powiat Sanocki. Zasugerowano podjęcie działań mających na celu
uzyskanie pożyczki lub dotacji w Narodowym bądź Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, ewentualnie szukania źródeł dofinansowania w funduszach europejskich lub
innych.

Ad. 5. Sprawy budżetowe.
Zarząd podjął następujące uchwały:
- Uchwała Nr 66/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013r.
w uchwale wprowadza zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 71.235 zł
oraz w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – w łącznej kwocie 17.809 zł. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

- Uchwała Nr 67/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013r.
Zwiększa się wydatki o kwotę 18.654 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych
w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

- Uchwała Nr 68/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013r.
Przeznacza się kwotę w wysokości 450 zł dla Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku na wyjazd uczniów na
konkurs „Jestem przedsiębiorczy”. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2013 – 2028. Pozytywną opinię
wyraziło 5 członków zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 6 Wolne wnioski i zapytania.

Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinie do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXIV/389/2013 Rady Powiatu w Sanoku w sprawie określenia zasad
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udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Sanockiego na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Pozytywną opinię
wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

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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