Protokół Nr 128/21
Zarządu Powiatu Sanockiego
ze zdalnego posiedzenia w dniu 28 kwietnia 2021 roku

W zdalnym posiedzeniu udział wzięli i swoje stanowisko wyrazili:
 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

Posiedzenie Zarządu odbyło się w sposób zdalny. Wszyscy Członkowie Zarządu po
otrzymaniu porządku posiedzenia oraz materiałów wyrazili swoje zdanie za pośrednictwem
poczty elektronicznej i wypracowano stanowisko do każdego tematu.

1. Sprawy dotyczące pomocy społecznej:
a) przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok
2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) rozpatrzenie prośby o wydzierżawienie 1/3 części nieruchomości obejmującej działkę nr
598/10 w Sanoku z przeznaczeniem na urządzenie letniego ogródka gastronomicznego i
ustalenie czynszu
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie
nieruchomości położonej w Sanoku obręb Wójtowstwo, stanowiących własność Powiatu
Sanockiego
3. Sprawy z zakresu oświaty:
a) stanowisko pracowników PPP w Sanoku w sprawie planowanych zmian w organizacji
kształcenia specjalnego oraz funkcjonowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
jakie miałyby nastąpić po wprowadzeniu założeń edukacji włączającej „Edukacja dla
wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości
kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się”
b) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku o wyrażenie zgody na podział klasy 2M
na grupy podczas lekcji informatyki
4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:

a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania w trybie podstawowym na realizację zadania: „ Dostawa tablic
rejestracyjnych dla Starostwa Powiatu Sanockiego”
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania w trybie podstawowym na realizację zadania: Wykonanie modernizacji
ewidencji gruntów i budynków Obrębów: Posada i Wójtowstwo, Gm. M. Sanok
5. Wnioski i zapytania.

Do porządku posiedzenia uwag nie wniesiono.

Ad. 1
Członkowie zarządu przyjęli Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok. Za
przyjęciem opowiedziało się 4 członków Zarządu. Pan Damian Biskup zapoznał się z powyższą
Oceną Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok.

Ad. 2
Członkowie Zarządu po rozpatrzeniu prośby pana Damiana (…) reprezentującego firmę
pn. „Almaria” sp. z o.o.,

wyrazili zgodę na wydzierżawienie 1/3 części nieruchomości

obejmującej działkę nr 598/10 w Sanoku z przeznaczeniem na urządzenie letniego ogródka
gastronomicznego przy restauracji pn. Stary Kredens przy placu Świętego Michała 4 w Sanoku.
Przychylono się również do ustaleń zawartych w zarządzeniu Burmistrza Miasta Sanoka Nr
59/04/2021, iż w okresie od 01.04.2021 do 31.10.2021 r. odstępuje się od naliczania czynszu
za dzierżawę gruntu wydzierżawionego z przeznaczeniem na ogródki letnie przy lokalach
gastronomicznych. Za powyższym głosowało trzech członków Zarządu.

Pan

Krzysztof Strzyż stwierdził, że jest na tak po pozytywnej opinii Radcy Prawnego wskazującej
na brak przeciwskazań na przychylenie się do prośby z naszej strony. Zdaniem pana Damiana
Biskupa jeżeli tylko nie jest wymagana procedura przetargowa z naszej strony na dzierżawę
lub inne postepowanie w ujęciu ogłoszenia publicznego to wyraża zgodę.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 64/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
udostępnienie nieruchomości położonych w Sanoku obręb Wójtowstwo, stanowiących własność
Powiatu Sanockiego oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 773/9, 723/9, 723/15, na potrzeby
związane z umieszczeniem, eksploatacją i konserwacją kabli światłowodowych na istniejącej
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podbudowie słupowej telekomunikacyjnej. Za powyższą uchwałą głosowało 4 członków Zarządu.
Pan Damian Biskup zaznaczył, że w piśmie z wydziału nie wymieniono wszystkich działek, o
których wspomina wnioskodawca – podobnie jest w uchwale.

Ad. 3
Członkowie Zarządu zapoznali się ze stanowiskiem pracowników Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej w Sanoku w sprawie planowanych zmian w organizacji
kształcenia specjalnego oraz funkcjonowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jakie
miałyby nastąpić po wprowadzeniu założeń edukacji włączającej „ Edukacja dla wszystkich –
ramy rozwiązań legislacyjno organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia
włączającego dla wszystkich osób uczących się”.
Po rozpatrzeniu wniosku dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku, Członkowie Zarządu
wyrazili zgodę na podział klasy 2M na grupy podczas lekcji informatyki. Za wyrażeniem zgody
głosowało jednogłośnie 5 członków Zarządu.
Ad. 4
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 65/2021 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym na realizację zadania: Dostawa tablic
rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Sanoku. Za powyższą uchwałą głosowało 5
członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Następnie członkowie Zarządu podjęli uchwałę Nr 66/2021 w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym na realizację zadania:
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Obrębów: Posada i Wójtostwo, Gm.
M. Sanok. Za powyższą uchwałą głosowało 5 członków Zarządu, głosów przeciw i
wstrzymujących się nie było.
Ad. 5
Pan Damian Biskup złożył następujące zapytania:
Prośba o przesłanie skanu ostatniej uchwały w której została ustalona etatyzacja dla starostwa
powiatowego w Sanoku.
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Prośba o zapoznanie członków zarządu oraz członków Komisji Transportu, Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z pismem skierowanym do Starosty oraz
z dokumentacją, która jest przedmiotem tego pisma (treść pisma podpisanego przez Stanisława
Lewickiego oraz mnie jako załącznik do odpowiedzi.)

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Joanna Jankowska

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