Protokół Nr 99/20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 7 października 2020 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
 Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu
 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
 Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu Sanockiego
 Wojciech Naparła – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
 Agnieszka – Kornecka Mitadis – Naczelnik Wydziału Oświaty w/m
 Celina Chorążak – pracownik Wydziału Organizacyjnego w/m
 Piotr Mazur – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w/m

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Stanisław Chęć. Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia:
1. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) rozpatrzenie wniosku zgłoszonego przez Radnego Rady Miasta Sanoka dotyczącego
budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2233R ul. Konopnicka w Sanoku
b) zapoznanie się z odpowiedzią GITD delegatura Południowo Wschodnia dot.
zainstalowania urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości w m. Srogów Górny –
Srogów Dolny – Trepcza
2. Sprawy z zakresu oświaty:
a) organizacja Dnia Edukacji Narodowej
3. Sprawy z zakresu pomocy prawnej:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu
Sanockiego w 2021r.
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania
ofert złożonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego

4.

5.

6.

7.

8.

poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Sanockiego w 2021 roku organizacjom
pozarządowym oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji
Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ w Sanoku
nieruchomości (30 m2 w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego w Sanoku)
Sprawy z zakresu promocji i kultury:
a) rozpatrzenie propozycji wydziału w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu na 2021
rok środków finansowych na realizację Programu Współpracy Powiatu Sanockiego …
Sprawy z zakresu komunikacji:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany Uchwały Nr 195/2020 Zarządu Powiatu
Sanockiego z dnia 16 września 2020r. w sprawie zaliczenia dróg z terenu Gminy Sanok do
kategorii dróg gminnych
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany Uchwały Nr 196/2020 Zarządu Powiatu
Sanockiego z dnia 16 września 2020r. w sprawie zaliczenia dróg z terenu Gminy
Bukowsko do kategorii dróg gminnych
Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (15.000 zł - 500+)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (17.781 zł – droga Wzdów – Besko)
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2020 rok (30.000 zł – PPSP w Sanoku)
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2020 rok (11.401 zł – PCPR w Sanoku)
Wnioski i zapytania.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić dwie
dodatkowe sprawy:
1. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok (55.591 zł - KPPSP w Sanoku)
2. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok (220.000 zł - Starostwo)
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi sprawami został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Pan Wojciech Naparła Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku poinformował,
że Gmina Miasta Sanoka przekazała wniosek zgłoszony przez radnego Adama Korneckiego
podczas sesji Rady Miasta Sanoka w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
2233R ul. Konopnicka w Sanoku. Dyrektor potwierdził, że możliwe jest zlokalizowanie
chodnika nienormatywnego o długości ok. 900 m, jednakże jednostka nie posiada opracowanej
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dokumentacji w przedmiotowym zakresie. Koszt budowy to kwota ok 900.000 zł. Pan Starota
poinformował, że takie wnioski były już wcześniej przyznał, że koszt wykonania w/w zadania
jest bardzo duży. Zdaniem Pana Andrzeja Chrobaka w realizacji przedmiotowego zadania
powinna partycypować Gmina Miasta Sanoka. Pan Starosta potwierdził, mówiąc że zostały
wysłane pisma do gmin o współudział w realizacji zadań inwestycyjnych na terenie każdej
z gmin. Pan Damian Biskup sformułował wniosek, aby wystąpić do Burmistrza Miasta Sanoka
z pytaniem, czy Gmina Miasta Sanoka jest w stanie partycypować w kosztach realizacji w/w
zadania, w kosztach opracowania dokumentacji projektowej oraz budowy chodnika. Pan
Krzysztof Strzyż dodał, aby wskazać termin udzielenia odpowiedzi.
Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Głównego Inspektoratu Transportu
Drogowego Delegatura Południowo – Wschodnia odnośnie instalacji urządzenia do
odcinkowego pomiaru prędkości w ciągu drogi powiatowej nr 2217R w miejscowości Srogów
Górny – Srogów Dolny – Trepcza. GITD w Rzeszowie wyjaśnia, iż z uwagi na zmienne progi
prędkości

na

analizowanym

odcinku

drogi,

brak

jest

możliwości

technicznych

umożliwiających zainstalowanie urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości. Pan Damian
Biskup zaproponował, aby przedmiotowy odcinek drogi zgłosić jako drogę niebezpieczną. Pan
Starosta poparł propozycję. Zarząd Powiatu polecił, aby dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku wystąpił do właściwej instytucji zgłaszając drogę Jurowce – Trepcza jako drogę
niebezpieczną. Zaproponowano również, aby zwrócić się do Posła pana Piotra Uruskiego
z prośbą o interwencję w przedmiotowej sprawie. Ponadto polecono, aby rozważyć możliwość
wprowadzenia ograniczenia prędkości do 40 km/h na odcinku drogi Jurowce – Trepcza oraz
urządzić zatokę postojową w miejscowości Srogów Dolny na odcinku w terenie zabudowanym.
Pan Damian Biskup zwracając się do dyrektora PZD w Sanoku podziękował, za
interwencje w sprawie remontu przejazdu kolejowego na ul. Lipińskiego w Sanoku, następnie
poinformował, że w ciągu ul. Krakowskiej w Sanoku na jezdni pojawiają się wodne plamy
i poprosił o sprawdzenie, czy są to wycieki spod jezdni lub przekazanie tematu do właściciela
drogi.

Ad.2. Sprawy z zakresu oświaty.
Pani Agnieszka Kornecka – Mitadis Naczelnik Wydziału Oświaty poinformowała, że
w związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej wpłynęło 16 wniosków od
dyrektorów szkół i placówek oświatowych Powiatu Sanockiego o przyznanie Nagrody Starosty

3

dla nauczycieli. Zarząd Powiatu po rozważeniu możliwości zabezpieczył na powyższy cel
łączną kwotę w wysokości 48.000 zł brutto.
Ponadto Zarząd Powiatu przyznał do dyspozycji dyrektorom szkół i placówek oświatowych
środki finansowe na nagrody w wysokości:
I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku - 4.600 zł
II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku – 4.600 zł
Zespół Szkół Nr 1 w Sanoku – 5.600 zł
Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku – 4.600 zł
Zespół Szkół Nr 3 w Sanoku – 6.300 zł
Zespół Szkół Nr 5 w Sanoku – 5.600 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sanoku – 6.300 zł
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sanoku – 3.600 zł
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku – 3.600 zł
Powyższe decyzje zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad.7. Sprawy budżetowe.
Sprawy budżetowe przedstawiła Pani Edyta Szałankiewicz Skarbnik Powiatu
Sanockiego.
Zarząd Powiatu podjął:
- Uchwałę Nr 219/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. W związku z decyzją Wojewody zmniejsza się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
o kwotę 15.000 dokonując tym samym zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 220/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. Zmniejsza się i zwiększa wydatki Powiatu Sanockiego w wysokości 17.781 zł
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2060 R Wzdów
– Besko w km 2 + 475 do 3 + 125 w m. Besko”. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwałę Nr 221/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. W uchwale dokonuje się zmian w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Sanoku o kwotę 55.591 zł na wydatki związane z realizacją statutowych
zadań jednostki. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
- Uchwałę Nr 222/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. W związku z udzieleniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego
zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 233.450 zł na zadanie
„Przebudowa przepustu pod koroną drogi w km 0+604 w ciągu drogi powiatowej nr 2255R
Wujskie przez wieś realizowane w ramach zadania finansowego pn. „Odtworzenie
uszkodzonych przepustów drogowych oraz odmulenie rowów w ciągu drogi powiatowej nr
2255R relacji Wujskie przez wieś”. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. W projekcie uchwały proponuje
się zabezpieczenie kwoty w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu
operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku. Pozytywną
opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. W projekcie uchwały proponuje się
dokonanie zmian w rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w łącznej kwocie
11.401 zł w związku z realizacją pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Pozytywną
opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.4. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 223/2020 w sprawie wyrażenia zgody na
wynajem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku nieruchomości.
Wyrażono zgodę na wynajem przez SPZOZ w Sanoku 30 m2 powierzchni pomieszczenia
w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego 10 w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad.5. Sprawy z zakresu promocji i kultury.
Poniższy temat omówił Pan Piotr Mazur Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury.
W związku z planowaną w 2021r realizacją programu Współpracy Powiatu Sanockiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, Zarząd Powiatu zaplanował zabezpieczenie w uchwale
budżetowej na 2021 rok środków finansowych w następującej wysokości:
1. Ochrona i promocja zdrowia – 3.000 zł
2. Kultura fizyczna i sport – 15.000 zł
3. Kultura sztuka – 15.000 zł
4. Turystyka – 5.000 zł
5. Ratownictwo i ochrona ludności 4.000 zł
6. Edukacja – 4.500 zł
Powyższe ustalenia zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad.3. Sprawy z zakresu pomocy prawnej.
Pani Celina Chorążak pracownik Wydziału Organizacyjnego wyjaśniła poniższe sprawy.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 224/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu
Sanockiego w 2021r. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 225/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do
opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Sanockiego w 2021 roku organizacjom
pozarządowym oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”,
2 Członków Zarządu wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Ad.6. Sprawy z zakresu komunikacji.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 226/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 195/2020
Zarządu Powiatu Sanockiego z dnia 16 września 2020r. w sprawie zaliczenia dróg z terenu
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Gminy Sanok do kategorii dróg gminnych. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 227/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 196/2020
Zarządu Powiatu Sanockiego z dnia 16 września 2020r. w sprawie zaliczenia dróg z terenu
Gminy Bukowsko do kategorii dróg gminnych. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 8. Wnioski i zapytania.
Pan Damian Biskup przekazał podziękowania od pani Marii Pospolitak dyrektora
Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku za wsparcie i pomoc w uruchomieniu nowych kierunków
kształcenia w szkole. Ponadto przedstawił bieżącą sytuację oraz sugestie dotyczące stanu
realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Strachocina.
Pan Andrzej Chrobak zapytał, czy aparaty do RTG mają być analogowe oraz,
zaproponował, aby poprosić dyrektora SPZOZ w Sanoku na kolejne posiedzenie zarządu.
Zapytał również, czy w ciągu ul. Okulickiego w Sanoku wykonywane jest pogłębianie rowów.
Na wszystkie powyższe pytania odpowiedzi udzielił Przewodniczący Zarządu Powiatu
Sanockiego.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel

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