Protokół Nr 108/20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 9 grudnia 2020 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
 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
 Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
 Bogusława Hniłka - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 Wojciech Naparła – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
 Michała Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

 Agnieszka Kornecka – Mitadis – Naczelnik Wydziału Oświaty

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 pomocy społecznej:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr
XX/211/2020 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie określenia
zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2020 roku
b) prośba dyrektora PCPR w Sanoku o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Sanockiego na
2021 rok dodatkowych środków
c) dokonanie oceny działalności WTZ Stowarzyszenia „Progres” w Sanoku
d) dokonanie oceny działalności WTZ Stowarzyszenia „Świetlik” w Sanoku
2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora SOSW w Sanoku dot. rozwiązania dwóch umów na
użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku

3.

4.

5.

6.

7.

8.

b) rozpatrzenie wniosku dyrektora SOSW w Sanoku w sprawie oddania w trwały zarząd
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego działka nr 1106/1, 1107
zabudowanej budynkiem po ZS Nr 5 oraz budynkiem gospodarczym
Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) rozpatrzenie pisma pana Macieja (…) dot. budowy chodnika i usytuowania przejścia dla
pieszych w ciągu ul. Słowackiego w Sanoku
b) wyjaśnienia do wniosku sołtysa m. Falejówka w sprawie zniszczeń na drodze Grabówka
– Falejówka
c) odpowiedz na wniosek dot. wycieków spod jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej ul.
Krakowska w Sanoku
Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) zajęcie stanowiska w sprawie akceptacji projektu wstępnej koncepcji budowy sali
gimnastycznej/hali sportowej przy budynku II LO w Sanoku
b) omówienie propozycji zadań przesłanych przez gminy z terenu Powiatu Sanockiego
Sprawy z zakresu oświaty:
a) rozpatrzenie propozycji dotyczącej wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
i nauczycieli szkół ponadpodstawowych
b) rozpatrzenie prośby dyrektorów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Sanockiego
o wyrażenie zgody na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych pracowników
administracji i obsługi
Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości (pomieszczenie Izby Przyjęć Szpitala)
Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (50.500 zł – PZD)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (7.000 zł – przewozy autobusowe)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (2.500 zł – przewozy autobusowe)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (4.919,40 zł – PUP)
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (39.296 zł – osuwisko w m. Dębna)
f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (73.500 zł – PCPR)
g) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2020 rok (39.350 zł – PZD)
Wnioski i zapytania.
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Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące tematy:
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości
środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w I kwartale 2021 roku
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu
rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Sanockim na lata 2021- 2023”
- podjęcie decyzji w sprawie wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację
zadania przebudowa drogi w m. Raczkowa
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Sanoku Wojciecha Wydrzyńskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
powiatu w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz realizacji
projektu na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywnie na
rynku pracy”, konkurs nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20; współfinansowanym ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny
rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty
konkursowe.
- informacja dot. miejsc parkingowych przy PPP w Sanoku.
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok (39.200 zł)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok (2.400 zł)
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2020 rok (661.000 zł - zwrot dochodów PZD)
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2020 rok (89.038zł - zwrot dochodów w oświacie)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok (334.842 zł)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok (26.421 zł)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok (86.000 zł)
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Za wprowadzeniem dodatkowych punktów głosowało 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Nowy porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
przedstawił poniższe tematy.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały Nr XX/211/2020 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 30 kwietnia 2020r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w 2020

roku. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
Dyrektor PCPR w Sanoku poinformował, że Warsztat Terapii Zajęciowej „Progres „
w Sanoku złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu
Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz osób Niepełnosprawnych „Progres” w Sanoku.
Wyjaśnił, że obecnie WTZ „Progres” w Sanoku prowadzi prace remontowe, modernizacyjne
mające na celu zwiększenie ilości pracowni, a tym samym zwiększenie liczby uczestników.
Powołana została komisja, która sprawdziła warunki lokalowe, dokonano oceny merytorycznej
i formalnej wniosku o rozszerzenie WTZ przy ul. Robotniczej 19 w Sanoku. W związku ze
zwiększeniem liczby uczestników WTZ o 5 osób, konieczne będzie zabezpieczenie w Budżecie
Powiatu Sanockiego na 2021 rok dodatkowych środków w wysokość 12.055 zł zgodnie z art.
10b ust.2 i ust i ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na zabezpieczenie w budżecie na 2021r. w/w
środków.

Dyrektor PCPR w Sanoku wyjaśnił, że

ocena działalności Warsztatów Terapii

Zajęciowych wynika z rozporządzenia, które mówi, że organ prowadzący ma możliwość
dokonania oceny działalności pod względem realizacji działań. PCPR w Sanoku dokonuje
corocznej kontroli WTZ Stowarzyszenia „Progres” i „Świetlik” w Sanoku, współpraca układa
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się dobrze, realizują zalecenia kontroli więc PCPR w Sanoku ocenia pozytywnie działalność
w/w Warsztatów. Pan Damian Biskup zwrócił uwagę na zapis w umowie najmu lokalu zawartej
pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Autosan” w Sanoku , a Stowarzyszeniem na rzecz osób
Niepełnosprawnych „Progres” w Sanoku . W umowie jest zapis, że wypowiedzenie umowy
jest możliwe za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, zaproponował, aby w/w zapis
zamienić „za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia”. Pan Grzegorz Kozak przyjął powyższą
uwagę. Po szczegółowych wyjaśnieniach Zarząd Powiatu dokonał pozytywnej

oceny

działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Progres” oraz Stowarzyszenia
„Świetlik” w Sanoku. Pozytywną ocenę wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Dodatkowo Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te
zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w I kwartale 2021 roku. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Sanockim na lata
2021- 2023”. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad.2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
wyjaśniła, że dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sanoku w związku
ze zmianą siedziby jednostki zwrócił się z wnioskiem o rozwiązanie na mocy porozumienia
stron umów użyczenia nr 135/2018 zawartej w dniu 10.07.2018r oraz Nr 26/2019 zawartej
w dniu 25.02.2019r. Przedmiotem użyczenia w/w umów jest część nieruchomości, stanowiąca
własność Powiatu

Sanockiego, położona w Sanoku obręb Śródmieście, oznaczona

ewidencyjnie jako działka nr 1106/1 i 1107, obejmująca pomieszczenia na parterze oraz
I piętrze budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku. Członkowie Zarządu 5 głosami „za”,
wyrazili zgodę na rozwiązanie w/w umów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Następnie pani Naczelnik poinformowała, że

dyrektor SOSW w Sanoku zwrócił się

z wnioskiem o oddanie w trwały zarząd nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu
Sanockiego położonej w Sanoku obręb Śródmieście oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr
1106/1, 1107 o łącznej powierzchni 0,3625 ha zabudowanej budynkiem przy ul. Jagiellońskiej
22 w Sanoku oraz budynkiem gospodarczym. Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli
powyższą prośbę, podejmując decyzję Nr GN.II.6844.4.16.2020 w sprawie ustanowienia
trwałego zarządu. Zgodę na powyższe wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.3. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Pan Wojciech Naparła Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku poinformował, że
mieszkaniec ul. Słowackiego w Sanoku w odpowiedzi na wcześniejsze pismo dotyczące
budowy chodnika i usytuowania przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2205R
ul. Słowackiego w Sanoku poprosił o udzielenie dodatkowego wyjaśnienia z podaniem
uzasadnienia faktycznego i formalnego problemu dotyczącego braku możliwości realizacji
chodnika. Wyjaśniając powiedział, że PZD w Sanoku odnosił się już w tym temacie, było to
również tematem posiedzenia. PZD w Sanoku w dalszym ciągu podtrzymuje swoje stanowisko
w przedmiotowej sprawie o braku możliwości budowy chodnika po stronie południowej
i usytuowania dodatkowego przejścia dla pieszych. Pan Andrzej Chrobak powiedział, że
w piśmie podnoszona jest kwestia, że na przestrzeni ok. 200 m wykonane są trzy przejścia dla
pieszych, a na przestrzeni 350 nie ma ani jednego. Dyrektor odpowiedział, że przejścia
zlokalizowane co 50 m. są to tzw. ciągi komunikacyjne na skrzyżowaniach. Pan Starosta dodał,
że w miejscach tych są chodniki i jest to możliwe. Następnie Pan Chrobak zapytał, czy
w miejscu, w którym wskazuje lokalizacje pan (…), my nadal podtrzymujemy, nasze zdanie,
że tam nie mamy własności. Dyrektor odpowiedział, że własność mamy, ale mamy ograniczoną
funkcję pasa drogowego, czyli latarnie oświetleniowe, które kolidują i należałoby je
przestawiać i było by to już zadanie inwestycyjne. Dyrektor PZD w Sanoku zaproponował, że
w okresie wiosennym podda szczegółowej analizie bezpieczeństwo ruchu drogowego na tej
ulicy, i ewentualnie podejmie kroki żeby tam urządzić jedno lub dwa przejęcia dla pieszych.
Natomiast budowa brakującego chodnika jest to zadanie budżetowe. Po omówieniu tematu
Zarząd Powiatu zdecydował, że jeżeli ma powstać przejście dla pieszych to musi zostać
uruchomione zadanie inwestycyjne, które będzie przewidywać na dłuższym odcinku
przedmiotowej drogi budowę chodnika. Wobec powyższego Zarząd Powiatu rozważy
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możliwość wprowadzenia powyższego jako zadania inwestycyjnego. Powyższe stanowisko
zostało przyjęte jednogłośnie przez Członków Zarządu Powiatu Sanockiego.
Kolejny omawiany temat to pismo Sołtysa miejscowości Falejówka dotyczące roszczenia
naprawy zniszczeń na drodze powiatowej Grabówka – Falejówka w m. Falejówka podczas
budowy gazociągu wysokiego ciśnienia w ramach zadania „Budowa gazociągu Hermanowice
– Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Dyrektor PZD w Sanoku przedstawił
informację, jaką posiada jednostka w tej sprawie i nic dodatkowego do tej sprawy nie wniesie,
ponieważ nie zna ustaleń na jakie pan sołtys się powołuje. Natomiast stan techniczny drogi
przed budową gazociągu jaki i po się nie zmienił, jest bardzo zły. Droga w tym roku dodatkowo
została zniszczona przez opady deszczu – pozytywnie zweryfikowana przez komisję ze strony
Urzędu Wojewódzkiego. Straty oszacowane na ponad 300.000 zł droga w całości zniszczona.
Odnośnie wniosku zgłoszonego przez pana Damiana Biskupa dotyczącego wycieków spod
jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Krakowska w Sanoku, Pan Wojciech Naparła wyjaśnił,
że informacja przekazana została do zarządcy drogi , który scedował tę sprawę do inwestora.
Na dzień dzisiejszy odpowiedzi nie ma.
Dodatkowo

dyrektor

poinformował,

że

dyrektor

Poradni

Psychologiczno

–

Pedagogicznej w Sanoku zwrócił się do Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku o pomoc
w zorganizowaniu dodatkowych miejsc parkingowych (8- 10) na działce przyległej do
aktualnie funkcjonującego parkingu. Zgodnie ze Statutem PZD w Sanoku jednostka nie ma
możliwości wykonania koniecznych prac ziemnych na rzecz innych podmiotów w sposób
bezpłatny, czy płatny z wykorzystaniem sprzętu stanowiącego własność Powiatu Sanockiego.
Pan Naparła dodał, że koszty wynajmu koparko - ładowarki nie są duże. Pan Damian Biskup
zaznaczył, że teren w tym miejscu jest specyficzny i istnieje ryzyko osunięcia się płyt, które
były by ułożone na miejscach parkingowych.

Jednocześnie zaproponował wyburzenie

budynku gospodarczego (kotłowni), który zlokalizowany jest przy budynku Poradni
i utworzenie w tym miejscu miejsc parkingowych. Rozpatrzenie powyższego tematu
pozostawiono w gestii dyrektora PPP w Sanoku.
Ad.4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.

Pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
poinformował, że w wyniku otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na zadania:
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- „Remont drogi powiatowej nr 2218R Raczkowa – Mrzygłód w km 0+000 do 0+400” oraz
„Remont drogi powiatowej nr 2046r Krzemienna – Raczkowa – Jurowce w km 12+773 do
12+963 w m. Raczkowa” wybrano najkorzystniejszą ofertę.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku poparł konieczność wykonania remontu
przedmiotowej drogi. Pani Skarbnik potwierdziła, że Powiat jest w stanie zabezpieczyć 300.000
zł na te zadania, pan Naczelnik Michał Cyran poinformował, że Urząd Wojewódzki oraz Gmina
Sanok przyzna dofinansowanie na to zadanie. W związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął
decyzję o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację dwóch powyższych zadań. Zgodę
na powyższe wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych przedstawił projekt
wstępnej koncepcji budowy sali gimnastycznej/hali sportowej przy budynku II Liceum
Ogólnokształcącego w Sanoku. Koncepcja architektoniczna obejmuje dwie opcje, które były
konsultowane z udziałem dyrekcji i nauczycieli II LO w Sanoku.
Koszty budowy zadania są wysokie, zdaniem Naczelnika zadanie to należy realizować we
współpracy z Gminą Miasta Sanoka, ponieważ jest to w centrum miasta i poprawi estetykę tego
miejsca. Jest koncepcja za kwotę ok 16 mln zł – mniejszy obiekt optymalny. Przy większym
obiekcie byłaby różnica ok. 3 mln zł. Istnieje możliwość zrezygnowania z jednego segmentu,
który stanowi przewiązkę od strony wjazdu na dziedziniec (była by oszczędność ok. 2 mln zł).
„Przewiązka” ta jest tak zaprojektowana, że może znajdować się tam kilka pracoklasowni.
Zdaniem pana Biskupa koncepcja zamknięta jest lepsza. Zdaniem Pana Michała Cyrana
koncepcja zamknięta również jest lepsza ponieważ jest funkcjonalna i daje osobom
niepełnosprawnym dostęp do całej szkoły. Pan Damian Biskup zaproponował, aby koncepcje
budowy sali gimnastycznej przekazać do zaopiniowania przez Komisję Oświaty. Dodał, że
zadanie to można etapować. Pan Cyran dodał, że tutaj jest ważne stanowisko Gminy Miasta
Sanoka, jeżeli chodzi o teren. Pan Starosta zapytał, czy inwestycja zmieści się na terenie
należącym do Powiatu. Naczelnik odpowiedział, że nie. Możemy się zmieścić, ale wówczas nie
będzie skomunikowania z alejkami, nie będzie dogodnego wejścia i zagospodarowania terenu
od strony placu harcerskiego. Pan Andrzej Chrobak zapytał, jeżeli chodzi o finansowanie, ile
możemy pozyskać procentowo. Pan Biskup powiedział, że może to być od 0 do 100..
Naczelnik Michał Cyran dodał, że niedługo będzie nabór do Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych i możemy do niego zadanie zgłosić.
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Pan Cyran dodał, że do końca roku należy rozliczyć się z projektantem. Zdaniem Pana Starosty
koncepcja jest dobra, tylko żeby ją zrealizować musimy podjąć rozmowy z Gminą Miasta
Sanoka odnośnie ewentualnego przejęcia terenu.
Pan Michał Cyran dodał, że gdyby była pozytywna opinia odnośnie budowy to w przyszłym
roku mogłoby trwać projektowanie (bo mamy koncepcje do której będą prawa autorskie),
a międzyczasie możemy wystąpić do Gminy Miasta Sanoka o przekazanie gruntu pod budowę.
Pan Biskup zaproponował, aby zwrócić się o dofinansowanie do PFRON.
Pan Andrzej Chrobak zapytał, czy projekt będzie kosztował ok. 850.000 zł. Pan Cyran
powiedział, że ogłosi przetarg, ponieważ dzięki koncepcji wiadomo co jest do zrobienia.
Wobec powyższego ustalono, iż właściwą koncepcją była by opcja Nr 1. Projekt budowy sali
gimnastycznej należy przekazać do zaopiniowania przez Komisję Oświaty, Sportu i Rynku
Pracy. Można również rozważyć możliwość wystąpienia do PFRON o przyznanie
dofinansowania

na

powyższy

cel,

oraz

zwrócić

się

do

Rady

Miasta

Sanoka

o współfinansowanie i przekazanie terenu pod inwestycje.
Członkowie Zarządu zapoznali się z propozycją zadań inwestycyjnych w zakresie
budowy chodników, przebudowy odcinków dróg powiatowych, przepustów i obiektów
mostowych przesłanych przez Gminy z terenu Powiatu Sanockiego.
Ad.5. Sprawy z zakresu oświaty.
Pani Agnieszka Kornecka – Mitadis Naczelnik Wydziału Oświaty po konsultacji
z dyrektorem PCOJOPS w Sanoku

przedstawiła propozycję

wysokości dodatku

motywacyjnego dla dyrektorów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat
Sanocki jest organem prowadzącym na okres od 1.01. do 31.06. 2021r. Przewodniczący
Zarządu zaproponował, aby dodatek motywacyjny pozostał na poziomie ubiegłego roku, dodał,
iż przedmiotowy temat był konsultowany z przewodniczącym Komisji Oświaty, Sportu
i Rynku Pracy. Członkowie Zarządu po omówieniu tematu podjęli decyzję o przyznaniu
dodatku motywacyjnego dla dyrektorów i nauczycieli na w/w okres na dotychczasowym
poziomie, zabezpieczając na ten cel kwotę w wysokości 62.820 zł na okres od 1.01.2021r. do
30.06.2021r. Zgodę na powyższe wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Następnie pani Agnieszka Kornecka – Mitadis przedstawiła pismo dyrektorów szkół
i placówek będących jednostkami organizacyjnym Powiatu Sanockiego, w którym powołując
się na rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za
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pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r wprowadzającym minimalne
wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.800 zł brutto od 1.01.2021r proszą o wyrażenie
zgody na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych pracowników administracji i obsługi. Pani
Naczelnik dodała, że dotychczas kwoty na stanowiskach różniły się i dyrektorzy starali się to
utrzymać, aby nie uległo to „spłaszczeniu” zaproponowano podniesienie wynagrodzeń o 200
zł wszystkim pracownikom administracji i obsługi. Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd
Powiatu 5 głosami „za” wyrazili zgodę na przyznanie od dnia 1 stycznia 2021roku podwyżki
wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 200 zł brutto na 1 etat pracownikom administracji
i obsługi w szkołach ponadpodstawowych.
Ad.6. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Omawiając sprawę wynajmu pomieszczeń Izby Przyjęć Szpitala przy ul. 800 lecia 26
w Sanoku Pan Damian Biskup zapytał, czy nie „zwiążemy” się umową, której nie będziemy
mogli wypowiedzieć. Pan Starosta odpowiedział, że umowa z firmą Carint na prowadzenie
działalności na terenie szpitala podpisana jest do 2026 roku, a wynajęcie jest na okres 3 lat.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 278/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem
przez SPZOZ w Sanoku nieruchomości. Wyrażono zgodę na wynajem przez SPZOZ w Sanoku
pomieszczenia Izby Przyjęć Szpitala przy ul. 800 lecia 26 w Sanoku. Uchwałę podjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Dodatkowo Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 279/2020 w sprawie: upoważnienia
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku Wojciecha Wydrzyńskiego do składania
oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu w zakresie złożenia wniosku
o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz realizacji projektu na przystąpienie przez PUP
w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywnie na rynku pracy”, konkurs nr
RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20; współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy,
Działanie

7.1

Poprawa

sytuacji

osób

bezrobotnych

na

rynku

pracy-projekty

konkursowe. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Ad.7. Sprawy budżetowe.
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Sprawy budżetowe przedstawiła pani Edyta Szałankiewicz Skarbnik Powiatu
Sanockiego.
Zarząd Powiatu podjął:

- Uchwałę Nr 280/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
przeznaczając kwotę w wysokości 50.500 zł na wydatki związane z realizacją statutowych
zadań jednostki. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
- Uchwałę Nr 281/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sanoku
przeznaczając kwotę w wysokości 700 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań
– przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 282/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok. W związku z zawartą umową z Województwem Podkarpackim w sprawie udzielenia
dotacji przeznaczonej na realizację zadania polegającego na finansowaniu usług publicznych
transportu zbiorowego zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 2.500 zł
w rozdziale 60003 – krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 283/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok. Dokonuje się przesunięcia o kwotę 4.919,40 zł w rozdziale 85156 – Składki na
ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
- Uchwałę Nr 284/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok. W związku z decyzją Ministra Finansów zmniejsza się dochody i wydatki Powiatu
Sanockiego o kwotę 39.296 zł na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:
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- Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz
z odbudową drogi powiatowej nr 2235R Sanoka – Dobra w km 11+330 do 11+600 w m. Dębna”
– 20.632 zł
- Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska 18-17-052092453 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 2235R Sanok – Dobra w m. Dębna
i Mrzygłód” – 18.664 zł. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 285/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok.

Dokonuje się zmian w planie dotacji przeznaczonych dla placówek opiekuńczo

wychowawczych w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 73.500 zł. Uchwałę podjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 286/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji
w Sanoku w kwocie 38.700 zł oraz w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego
w Sanoku

w kwocie 500 zł. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 287/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sanoku
przeznaczając kwotę w wysokości 2.400 zł na wynagrodzenie i składki od nich naliczane.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 288/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok.

Dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia wydatków Powiatu Sanockiego o kwotę

w wysokości 334.842 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań
w tym: „Remont drogi powiatowej nr 2046 R Krzemienna – Raczkowa – Jurowce w km.
12+773 do 12+963 w m. Raczkowa”, „Remont drogi powiatowej nr 2046 r Raczkowa –
Mrzygłód w km. 0+000 do 0+400 w m. Raczkowa”. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 289/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. Dokonuje się przesunięcia w łącznej kwocie w wysokości 26.421 zł celem zabezpieczenia
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planu finansowego na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych z terenu Powiatu Sanockiego.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 290/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. Dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia wydatków Powiatu Sanockiego o kwotę 86.000
zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Powiatowym Centrum
Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego. 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. Proponuje się zabezpieczenie
środków finansowych w łącznej kwocie 39.350 zł z przeznaczeniem na zwrot dochodów
wypracowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku. Pozytywną opinię wyrażono
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Dodatkowo Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. W projekcie
uchwały proponuje się zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 661.000 zł na
wynagrodzenia podyktowane podwyżką wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli,
zwiększoną ilością oddziałów, jak również dużą ilością godzin ponadwymiarowych oraz
doraźnych zastęp nauczycieli. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. W projekcie uchwały

proponuje się

zabezpieczenie środków finansowych w łącznej kwocie 89.038 zł na zwrot odprowadzonych
dochodów wypracowanych od września do października 2020 roku przez szkoły i placówki
oświatowe.

Pozytywną

opinię

wyrażono

5

głosami

„za”,

głosów

przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
Ad.8. Wnioski i zapytania.
Pan Damian Biskup poprosił, aby przygotować kosztorys wykonania parkingu przed
budynkiem Przychodni Zdrowia przy ul. Lipińskiego w Sanoku, (czyli dokończenie tego co
tam brakuje) aby zajął się tym Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych. Pani Skarbnik
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odnosząc się do wniosku powiedziała, że Powiat nie może wykonywać takich zadań. Pan
Biskup odpowiedział, że jeżeli podpisano by stosowne porozumienie pomiędzy jednostkami
podległymi, Powiat może dotować to zadanie. Pan Starosta dodał, że mała liczba miejsc
parkingowych wynika z przeniesienia poradni, które mieściły się w budynku szpitala przy ul.
800 – lecia w Sanoku do budynku poradni przy ul. Lipińskiego w Sanoku, jednocześnie
poinformował, że na stronie Powiatu Sanockiego umieszczona była informacja o możliwości
parkowania samochodów na terenie dworca autobusowego oraz na parkingu przy Kościele przy
ul. Lipińskiego w Sanoku.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
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