Protokół Nr 89/2013
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 16 stycznia 2013 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Sebastian Niżnik

•

Wacław Krawczyk

•

Grażyna Borek

•

Jan Chowaniec

•

Waldemar Och

•

Krystyna Chrząszcz

•

Zofia Krzanowska – Naczelnik Wydziału Oświaty

•

Elżbieta Jasińska – inspektor w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Sanoku

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 geodezji:
a) prośba Wójta Gminy Tyrawa Wołoska o dofinansowanie aktualizacji mapy zasadniczej
w m. Tyrawa Wołoska
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia IV przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu
Sanockiego i ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu (działka przy ZS Nr 5)
2. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) zajęcie stanowiska w sprawie sposobu zagospodarowania płyt drogowych zdemontowanych
z działki nr 58/47 w Sanoku obr. Olchowce
3. Sprawy z zakresu promocji:
a) zapoznanie się z planem rozwoju Muzeum Historycznego w Sanoku wraz z planem
marketingowym i promocji na 2013 rok
4. Sprawy oświatowe
a) pismo Przewodniczącego Rady Pedagogicznej ZS Nr 2 dotyczące restrukturyzacji szkolnictwa
ponadgimnazjalnego
5. Wolne nioski i zapytania.

Ad. 1. Sprawy z zakresu geodezji.
Zarząd

Powiatu

wyraził

zgodę

na

dofinansowanie

aktualizacji

mapy

zasadniczej

w miejscowości Tyrawa Wołoska centrum w wysokości 50% kosztów wartości zadania. Zgodę na
powyższe wyraziło 5 członków zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia IV przetargu na sprzedaż nieruchomości
Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu (działka przy ZS Nr 5) –
przełożono na kolejne posiedzenie zarządu Powiatu.

Ad. 2. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Omówiono pismo skierowane przez dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie sposobu zagospodarowania płyt drogowych zdemontowanych
ze sprzedanego placu składowego działka nr 58/47 obr Olchowce. Podjęto decyzję, aby utworzyć
rezerwę płyt drogowych w ilości 100 sztuk na wypadek zdarzeń losowych natomiast pozostałe tj. 1000
sztuk przeznaczyć do sprzedaży. Powyższą decyzję przyjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad. 3. Sprawy z zakresu promocji.
Członkowie zarządu otrzymali plan rozwoju Muzeum Historycznego w Sanoku wraz z planem
marketingowym i promocji na 2013 rok do zapoznania się i wniesienia ewentualnych uwag.

Ad. 5. Wolne nioski i zapytania.
Podjęto Uchwałę Nr 4/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Docieplenie elewacji oraz wymiana
stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji centralnego ogrzewania w ramach termomodernizacji budynku
Bursy

Szkolnej

w

Sanoku

realizowane

w

ramach

przedsięwzięcia

inwestycyjnego

pn.

„Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego.”
Pani Skarbnik poinformował, że zwróciła się do banków z prośbą o przesunięcie terminu spłaty
kredytów.
Do wiadomości przekazano zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę pomieszczeń rehabilitacji na pracownię radiologii
zabiegowej w budynku szpitala.
Dodatkowo członkowie zarządu podjęli Uchwałę Nr 5/2013 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 2013 rok.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 4. Sprawy oświatowe.

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Przewodniczącego Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół
Nr 2 w Sanoku dotyczącym restrukturyzacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Członkowie zarządu dokonali analizy danych przygotowanych przez Wydział Oświaty
dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 r. w ramach oferty Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Sanoku. Informacja ta zawierała formę doskonalenia, oraz nazwę szkoły, która
korzystała z doskonalenia odpłatnie bądź nieodpłatnie.
Zarząd otrzymał również informację o przewidywanych redukcjach zatrudnienia w 2013 roku
w szkołach i placówkach oświatowych, oraz o planowanych oszczędnościach w stosunku do
projektów planów finansowych na 2013 r. przedłożonych w październiku 2012 roku.
Członkowie zarządu po zapoznaniu się z w/w informacjami podjęli dyskusję w temacie dotyczącym
wprowadzenia oszczędności w szkołach i placówkach powiatu Sanockiego.
W wyniku dyskusji podjęto decyzję, aby dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Powiatu
Sanockiego wygospodarowali oszczędności w planach finansowych na 2013 rok w następujących
wysokościach:
- wszystkie szkoły ponadgimnazjalne 10% wydatków poniesionych w 2012 r. łącznie ze
zobowiązaniami (za rok 2012r).
Polecono, aby dyrektorzy ZS Nr 2 i 4 wprowadzili oprócz wcześniej wykazanych oszczędności także
oszczędności,

ustalone

dla

wszystkich

szkół

ponadgimnazjalnych

(tj.

10%

wykonania

z zobowiązaniami ubiegłego roku)
Pozostałe jednostki następująco:
RCRE – 40%
CDN – 30%
PPP- 10%
MDK – 40%
Bursa Szkolna 10 %
SOSW – przyjęto wykazane oszczędności
W związku z działaniami oszczędnościowymi zarząd wyraził zgodę na ewentualną weryfikację
aneksów arkuszy organizacyjnych na obecny rok szkolny.
Ustalono, aby dokonać zmniejszenia w strukturze organizacyjnej CDN w Sanoku o ½ etatu.
Ponadto przy likwidacji etatu zastępcy dyrektora w ZS Nr 1 nie wyrażono zgody na utworzenie
stanowiska kierownika praktycznej nauki zawodu.
Polecono, aby Pani Naczelnik Wydziału Oświaty zobowiązała dyrektorów do wprowadzenia
możliwych ograniczeń w wydatkach rzeczowych (np. rozmowy telefoniczne, woda, itp.), jakie można
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poczynić w szkołach.
W wyniku dyskusji zarząd podjął decyzję o przygotowaniu pisma do Pani Marszałek
Województwa Podkarpackiego Anny Kowalskiej w sprawie przejęcia CDN w Sanoku przez
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (można nadmienić o nieodpłatnym
użyczeniu lokalu oraz sprzętu).

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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