Protokół Nr 93/2013
Zarządu Powiatu Sanockiego
Z posiedzenia w dniu 21 lutego 2013 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Sebastian Niżnik

•

Wacław Krawczyk

•

Grażyna Borek

•

Jan Chowaniec

•

Waldemar Och

•

Marian Kunc

•

Marta Muszyńska – dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli 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 pozyskiwania środków pomocowych:
a) prośba o zabezpieczenie środków finansowych na doposażenie obiektu „Orlik” przy ZS Nr
2 w Sanoku
2. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) zajęcie stanowiska w sprawie wykonania brakującej części chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 2244R przy ul. Kościelnej
3. Sprawy z zakresu geodezji:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie oddania w najem w drodze przetargu część
nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku Obr. Śródmieście
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu
(dz. nr 136/6)
4. Sprawy z zakresu oświaty:
a) informacje Naczelnika wydziału:
- oszczędności zaproponowane przez dyrektorów szkół
- propozycja oszczędności w szkołach i placówkach oświatowych
- roczne koszty kształcenia w klasie jednozawodowej i dwuzawodowej
b) prośba dyrektora RCRE o wyrażenie zgody na otworzenie klasy pierwszej LO dla
Dorosłych
c) prośba dyrektora ZS Nr 5 o wyrażenie zgody o ujęcie w zadaniach naboru oddziałów
dwuzawodowych
d) prośba dyrektora ZS Nr 2 o zmianę zadań naboru na rok szkolny 2013/2014

5. Propozycje pana Jana Wydrzyńskiego dotyczące zwiększenia wpływów do Starostwa
Sanockiego
6. Wolne wnioski i zapytania.

Punkt 1. Sprawy z zakresu

pozyskiwania środków pomocowych podpunkt a) prośba

o zabezpieczenie środków finansowych na doposażenie obiektu „Orlik” przy ZS Nr 2
w Sanoku – został wycofany z porządku obrad zarządu powiatu.
Ad. 2. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Wydział Inwestycji i Dróg przedstawił trzy warianty wykonania brakującej części
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2244R ul. Kościelna w Sanoku obręb ewidencyjny
Posada. Członkowie zarządu po dokonaniu analizy przedstawionych propozycji wybrali
wariant Nr 1 tz.: brak ingerencji w geometrię istniejącej ulicy. Proponuje się urządzić
dodatkowe oznakowania pionowe i poziome. Pozwoli to na wyeliminowanie ruchu pieszego
z jezdni. Szacunkowy koszt zadania wynosi ok. 3.500 zł. Powyższe przyjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Waldemar Och nadmienił o wykonaniu projektu budowy i realizacji chodnika
przy ul. Okulickiego w Sanoku - nawet w wariancie etapowania wykonawstwa.
Podobnie sprawa dotyczy chodnika przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Sanoku.
Pan Jan Chowaniec zapytał czy zostały uregulowane płatności za remont drogi
Prusiek- Wysoczany – pan Starosta odpowiedział, że sprawa jest w toku.

Ad. 3. Sprawy z zakresu geodezji.

Członkowie zarządu podjęli Uchwałę Nr 39/2013 w sprawie oddania w najem
w drodze przetargu część nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku Obr.
Śródmieście. Przeznacza się do oddania w najem część nieruchomości Powiatu Sanockiego
obejmującej budynek garażowy, w którym znajduje się 1 boks garażowy jednostanowiskowy
o pow. użytkowej 29.01 m2 , oznaczony nr 1 oraz dwa boksy garażowe dwustanowiskowe
oznaczone nr 3 i 4 o pow. użytkowej 48,36m2 oraz nr 5 i 6 o pow. użytkowej 46,99 m2 wraz
z terenem podwórza o pow. 370 m2 usytuowane na działkach Nr 487 i nr 486/5. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Podjęto Uchwałę Nr 40/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego
zarządu. Wyraża się zgodę na wygaszenie trwałego zarządu, ustanowionego na rzecz Zespołu
Szkół Nr 4 w Sanoku w stosunku do nieruchomości – działka nr 136/6 o pow. 0,0227 ha,
zabudowaną budynkiem garażowym. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.4. Sprawy z zakresu oświaty.
Pani Zofia Krzanowska Naczelnik Wydziału Oświaty omówiła zaproponowane przez
dyrektorów szkół i placówek oszczędności. Łączna kwota oszczędności jaką zaproponowali
dyrektorzy szkół i placówek wynosi 1.520.031 zł.

W dalszej kolejności

Pani Naczelnik przedstawiła następującą propozycję

wprowadzenia oszczędności w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Sanockiego:
- rozważyć od 1.09.2013 roku możliwość zatrudniania w szkołach i placówkach oświatowych
tylko nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
i mianowanego z wyjątkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych,
- dostosować ilość etatów pracowników administracyjnych i obsługi proporcjonalnie do
zmniejszającej się liczby uczniów biorąc za punkt bazowy standaryzację stanowisk
administracji i obsługi z 2008 r.
Tutaj Pan Starosta dodał, że dyrektorzy często proponują redukcję sprzątaczek, gdzie ich
uposażenie jest najniższe, a liczba powierzchni do sprzątania nie ulega zmianie, natomiast
te osoby, które rzeczywiście powinny stracić funkcję pracują.
- maksymalnie wykorzystać możliwość uzupełnienia etatów przez nauczycieli wszystkich
szkół i placówek, a stosowne uzgodnienia dokonywać przed składaniem arkuszy
organizacyjnych oraz aneksów
- nie zatrudniać na część etatu nowych nauczycieli, szczególnie przedmiotów
ogólnokształcących
- dostosować ilość stanowisk wicedyrektorów do ilości oddziałów
- na zajęciach praktycznej nauki zawodu ustalić maksymalną liczbę uczniów, uczniowie
w grupie zgodnie ze szkolnymi planami nauczania i zasadami bhp
- tworzyć grupy międzyoddziałowe i międzyklasowe w przypadkach zmniejszającej się
liczby uczniów w oddziałach
- realnie kalkulować odpłatności za wynajem pomieszczeń (z uwzględnieniem wyposażenia
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i sprzętu) biorąc również pod uwagę rzeczywiste koszty energii (prąd, woda, ogrzewanie)
i sprzątanie.
Członkowie zarządu przyjęli w/w propozycję oszczędności i zobowiązują dyrektorów do
konsekwentnego ich realizowania.
Dodano również, aby w szkołach i placówkach nie tworzyć i nie zatrudniać nowych
pracowników administracji (np. jest wakat typu kierownik praktyk, który wcześniej nie był
obsadzany i wicedyrektor obejmie to stanowisko) – jeżeli pojawi się w strukturze pozostawić
nie obsadzany.

Odnośnie

wicedyrektorów należy postępować zgodnie z ustawą

(przepisami)
Pan Waldemar Och zaproponował, monitorowanie wykonywania przez dyrektorów w/w
poleceń. Powyższe propozycje i ustalenia przyjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Następnie Pani Naczelnik Wydziału Oświaty przedstawiła członkom zarządu roczne
koszty kształcenia w klasach jednozawodowych i dwuzawodowych w technikach.
Po omówieniu tematu Zarząd wyraził zgodę na utworzenie po jednej

klasie (oddziale)

dwuzawodowej w Zespołach Szkół Nr 2, 4 i 5. Powyższą decyzję podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Członkowie Zarządu rozważyli prośbę dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju
Edukacji w Sanoku o wyrażenie zgody na otworzenie klasy pierwszej Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sanoku. Zarząd pozytywnie odniósł się do w/w prośby,
wyrażając zgodę na otworzenie pierwszej klasy liceum, ale w ramach własnych środków
finansowych RCRE. Zgodę na powyższe wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku
w sprawie zmiany zadań naboru na rok szkolny 2013/2014. Członkowie Zarządu nie wnieśli
zmian, podtrzymując wcześniej przyjęte stanowisko.

Pani Krzanowska zapytała, czy obowiązującym budżetem dla szkół jest budżet
z października czy po wprowadzeniu oszczędności. Przewodniczący zarządu odpowiedział,
że ten, który przekazano dyrektorom. Przy czym Pani Naczelnik winna dokonać analizy,
w których paragrafach można dokonać oszczędności, a w których pozostawić bez zmian.
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Pani Naczelnik zapytała jeszcze o zwrot wypracowanych dochodów w 2012 roku
przez szkoły i placówki. Pan Starosta odpowiedział, że „zwrotów” za 2012 rok nie będzie.
Pan Sekretarz zwracając się do pani Krzanowskiej powiedział, aby sprawę uzgodniła
z główną księgową.

Następnie

Pan

Starosta

poinformował,

że

otrzymał

pismo

z

Urzędu

Marszałkowskiego
w którym Urząd wyraża zgodę na przejęcie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.
Obecnie trwają uzgodnienia co do treści porozumienia w powyższej sprawie.

Pan Starosta przedstawił pismo Pan Jakuba Osiki dyrektora Młodzieżowego Domu
Kultury w Sanoku, w którym informuje, że w przypadku przekształcenia placówki (MDK)
z oświatowej na kulturalną będzie w stanie zrealizować zdecydowaną większość obecnych
form nauczania i zajęć przy uwzględnieniu założonego budżetu z 40% oszczędnościami
w ujęciu rocznym.
Po przedyskutowaniu tematu wyrażono zgodę na przekształcenie MDK z placówki
oświatowej na kulturalną i zobowiązano Naczelnika Oświaty do przygotowania niezbędnych
dokumentów w tej sprawie. Pani Krzanowska dodała, że MDK wspólnie z Urzędem Miasta
realizuje projekt, pn.: „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII – Rewitalizacja
Placu Św. Michała wraz z przyległymi ulicami” - czy decyzja o przekształceniu nie będzie
miała wpływu na realizację projektu. Przewodniczący zarządu polecił, aby Biuro ds.
Pozyskiwania Środków Pomocowych poinformowało Urząd Miasta w Sanoku o zamiarze
przekształcenia Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku z placówki oświatowej na
placówkę kulturalną. Powyższe uzgodnienia przyjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było.

Pani Matra Muszyńska dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku
przedstawiła założenia do projektu: „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie
Sanockim”. Członkowie Zarządu 5 głosami „za” poparli projekt i zobowiązali Panią Martę
Muszyńską do koordynowania w/w projektem.

Zarząd zapoznał się z propozycjami pana Jana Wydrzyńskiego dotyczącymi
zwiększenia wpływów do Starostwa Sanockiego.
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Ad. 6. Wolne wnioski i zapytania.
Podjęto następujące uchwały:
- Uchwała Nr 41/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa
i ochrony ludności oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, których realizację w 2013
roku wspiera Powiat Sanocki. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 42/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: obsługa administracyjno –
finansowa projektu „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii
– powiat sanocki” dofinansowanego w ramach RPO Woj. Podkarpackiego na lata 2007 –
2013, Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3 Regionalny
system innowacji”. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
- Uchwała Nr 43/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń
w celu utworzenia laboratorium technicznego w ramach projektu „Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii – powiat sanocki” dofinansowanego
w ramach RPO Woj. Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3 Regionalny system innowacji” Uchwałę podjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 44/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: „Dostawa i instalacja
wycinarki plazmowej CNC, robota przemysłowego spawalniczego CNC, tokarki wraz
z wyposażeniem, pionowego centrum obróbczego CNC, zaginarki sterowanej numerycznie
CNC na wyposażenie laboratorium technicznego w ramach projektu „Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii – powiat sanocki” dofinansowanego
w ramach RPO woj. Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3 Regionalny system innowacji.” Uchwałę podjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu podjął decyzję, o zawarciu umowy z Agencją Produkcji Radiowej
Telewizyjnej i Wydawniczej „Obiektyw” i portalem internetowym „e-sanok” w zakresie
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świadczenia usług dziennikarskich od 1 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
Jednocześnie zrezygnowano z bezpośredniej transmisji („na żywo”) obrad sesji Rady
Powiatu. Za wykonywanie usług ustalono następującą cenę: dla portalu „e-sanok” ustalono
stawkę 1.500 zł brutto miesięcznie, natomiast dla APRT i W „Obiektyw” 1.200 zł brutto
miesięcznie, środki na zapłatę zabezpieczono z rezerwy ogólnej. Zgodę na powyższe
wyraziło 4 członków zarządu, 1 członek zarządu wstrzymał się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.

Członkowie Zarządu ze względu na brak wolnych środków finansowych negatywnie
odnieśli się do propozycji Komendy Powiatowej Policji w Sanoku w sprawie dofinansowania
do zakupu pojazdów dla jednostek policji.

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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