Protokół Nr 75/20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 28 kwietnia 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

•

Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu Sanockiego

•

Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu Sanockiego

•

Bogusława Hniłka – naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Wojciech Naparła – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

•

Agnieszka Kornecka – Mitadis – Naczelnik Wydział Oświaty

•

Wojciech Skiba – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

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 geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie decyzji w sprawie sposobu sfinansowania brakującej kwoty na wykonanie prac
związanych z założeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej dla Gminy Sanok i Gminy
Miasta Sanoka
b) rozpatrzenie propozycji pana Juliana Borczyk w sprawie nabycia części nieruchomości
Powiatu Sanockiego położonej w Sanoku oraz sprzedaży nieruchomości na rzecz powiatu
Sanockiego
c) podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia od Gminy Sanok nieruchomości w Strachocinie
2. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) podjęcie decyzji w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości (budowa
chodnika w m. Srogów Dolny)
3. Sprawy z zakresu oświaty:

a) rozpatrzenie wniosku dyrektora ZS nr 5 w Sanoku w sprawie wyrażenia zgody na
zatrudnienie nauczyciela praktycznej nauki zawodu w techniku usług fryzjerskich
i branżowej szkole I stopnia bez wymaganych kwalifikacji
b) rozpatrzenie wniosku dyrektora I LO w Sanoku o wyrażenie zgody na przydzielenie
godzin ponadwymiarowych dla dyrektora i wicedyrektora w roku szkolnym 2020/2021
c) rozpatrzenie wniosku dyrektora PPP w Sanoku o wyrażenie zgody na godziny
ponadwymiarowe dla dyrektora i nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021
4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadania inwestycyjne:
Cześć 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2236R ul. 800-lecia w km 0+004.75 do
0+526.30 w Sanoku”,
Część 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż - Strachocina w km od
0+011,57 do 5+285,
Część 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 2060R Wzdów-Besko w km 2+475 do 3+125
w m. Besko.
5. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (2.642 zł)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (27.808 zł)
6. Wnioski i zapytania.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić następujące
sprawy:
- Podjęcie decyzji w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Sanocki o dofinansowanie
projektu

„Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi” –

Barszcz Sosnowskiego.
- Prośba o zwiększenie środków w budżecie powiatu o dodatkową kwotę dla zadania
„Przebudowa drogi Sanok –Bukowsko w m. Pobiedno (kwota 12.401 zł) i ewentualne podjęcie
uchwały w tej sprawie.
- Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 160.000 zł).

Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi sprawami został przyjęty jednogłośnie.
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Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
poinformowała, że Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w wysokości 240.000
zł. Zaplanowano, aby w 2020 roku wykonać prace związane z założeniem szczegółowej
osnowy geodezyjnej dla Gminy Sanok i Gminy Miasta Sanoka. Koszt wykonania tych prac
wynosi ok. 400.000 zł. Zgodnie z poleceniem Zarządu Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami wystąpił do Wojewody Podkarpackiego z prośbą o przyznanie
dodatkowych środków. Wojewoda Podkarpacki odpowiedziała, że środki zostały już
rozdysponowane na poszczególne powiaty. Poinformowała również, iż w przypadku
otrzymania przez Wojewodę informacji,

że środki w w/w rozdziale nie będą w pełni

wykorzystane przez pozostałe powiaty, wniosek Starosty zostanie ponownie rozpatrzony. Pani
Naczelnik dodała, że wykonanie przedmiotowych prac jest zasadne ponieważ w 2019 roku
wykonano inwentaryzacje oraz wykonano projekt szczegółowej osnowy geodezyjnej dla w/w
gmin. Pan Andrzej Chrobak zapytał czy w wydziale są jakieś oszczędności. Pani Bogusława
Hniłka odpowiedziała, że nie bo to jest dotacja Wojewody. Pani Skarbnik przedstawiła sposób
zabezpieczenia brakującej kwoty w wysokości 160.000 zł. Pan Damian Biskup złożył wniosek,
aby Pani Skarbnik przygotowała szczegółową informację o realnej kwocie wolnych środków.
Za powyższym wnioskiem głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw -1, wstrzymał się -1.
Pan Damian Biskup zwracając się do Pani Naczelnik zapytał co nam to da, że wykonamy to
zadanie. Pani Naczelnik odpowiedziała, że umożliwi to szybsze pomiary. Każdy GPS do
pomiaru wymaga tzw. inicjalizacji na punktach osnowy. Po omówieniu tematu Zarząd
Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie brakującej kwoty do wykonania powyższego
zadania.
Wobec powyższego Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady
Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego. w projekcie
uchwały proponuje się zabezpieczenie kwoty w wysokości 160.000 zł z przeznaczeniem na
wykonanie prac związanych z założeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej dla Gminy Sanok
i Gminy Miasta Sanoka. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pani Bogusława Hniłka przedstawiła propozycje pana (…)

w sprawie nabycia

nieruchomości położonej w Sanoku obręb Wójtowstwo, stanowiącej własność Powiatu
Sanockiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku, oznaczonej jako działka nr
136/5. Wnioskodawca wnioskuje o zakup części działki nr 136/5 i proponuje sprzedaż na rzecz
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Powiatu Sanockiego część działki nr 138, z przeznaczeniem na chodnik. Działki przylegają
bezpośrednio do ulicy Cegielnianej. Po omówieniu tematu polecono, aby wystąpić do Gminy
Miasta Sanoka z pytaniem, czy Gmina Miasta Sanoka jest zainteresowana nabyciem części
działek nr 136/5 i 138 o łącznej pow. około 164 m2 z przeznaczeniem pod budowę chodnika.

Zarząd Powiatu powrócił do omawiania propozycji Wójta Gminy Sanok w sprawie
nieodpłatnej darowizny na rzecz Powiatu Sanockiego części nieruchomości (drogi)
stanowiących własność Gminy Sanok położonych w Strachocinie działki nr 1267, 1015, 958.
Na jednym z poprzednich posiedzeń zarządu, polecono aby wystąpić do Gminy Sanok z prośbą
o

przekazanie

dokumentacji

architektoniczno

budowlanej

istniejących

obiektów

inżynieryjnych w ciągu w/w nieruchomości. Wójt Gminy poinformował, że gmina nie posiada
przedmiotowej dokumentacji. W tej sprawie poproszono o opinię dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Sanoku. Według stanu prawnego odcinek ten jest własnością Gminy Sanok,
utrzymywany i urządzony przez Powiat Sanocki. Zdaniem dyrektora zasadnym jest, aby stan
prawy nieruchomości uregulować. Pan Biskup zapytał o most. Pan Naparła odpowiedział, że
przepusty są Powiatu Sanockiego i są w stanie dostatecznym. Pan Damian Biskup
zaproponował, aby odcinek drogi do drogi powiatowej na Górki do mostu przekazać do gminy.
Pan Naparła odpowiedział, że jest to odcinek łączący dwa powiaty i o przekazaniu decyduje
Marszałek Województwa Podkarpackiego. Pan Starosta poddał temat pod głosowanie. Za
przyjęciem nieruchomości głosowało 3 Członków Zarządu, jeden Członek Zarządu był
przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Ad.2. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Zarząd Powiatu wstępnie omówił przedstawioną przez Gminę Sanok koncepcję budowy
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2217R Jurowce – Trepcza w miejscowości Srogów
Dolny. Po analizie stwierdzono, że przebieg chodnika znajduje się poza granicami
ewidencyjnymi działek drogowych stanowiących pas drogi. Ponadto działki osób fizycznych
przeznaczone

na trwałe zajęcie pod chodnik wymagają uregulowania stanu prawnego.

W powyższym temacie będą przeprowadzone rozmowy z Wójtem Gminy Sanok celem
ustalenia odpłatności za regulację własności nieruchomości.
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Ad.3. Sprawy z zakresu oświaty.
Sprawy z zakresu oświaty przedstawiła Pani Agnieszka Kornecka – Mitadis Naczelnik
Wydziału Oświaty.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku
wyrażając zgodę na zatrudnienie nauczyciela praktycznej nauki zawodu w techniku usług
fryzjerskich i branżowej szkole I stopnia bez wymaganych kwalifikacji. Zgodę wyrażono przy
4 głosach za, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przydzielenie godzin ponadwymiarowych
dyrektorowi i wicedyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku w roku szkolnym
2020/2021. Głosowanie przebiegało następująco „za” głosowało 3 członków zarządu, przeciw0, wstrzymało się-2.
Wyrażono zgodę na przydzielenie dodatkowych godzin ponadwymiarowych dla
pracowników pedagogicznych poradni oraz dla dyrektora Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej w Sanoku w roku szkolnym 2020/2021. Szczegóły dotyczące ilości godzin
zostaną ustalone w aneksie do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
w Sanoku. Za zwiększeniem ilości godzin głosowało 5 członków zarządu, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było.
Następnie Członkowie Zarządu omówili dodatkową sprawę z zakresu ochrony
środowiska. Pan Wojciech Skiba Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa poinformował, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Ministerstwo Klimatu jako Operator programu Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu
ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów na „Zwalczanie ochrony ekosystemów przed
inwazyjnymi gatunkami obcymi” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021. Poprosił o rozważenie możliwości
złożenia przez Powiat Sanocki w/w wniosku. Realizacja projektu planowana jest w okresie od
01.01.2021r do 30. 04.2024r. Naczelnik przedstawił również zasady finansowania i udział
własny. Pan Krzysztof Strzyż zaproponował, aby zwrócić się do Gmin na terenie Powiatu
Sanockiego o zaktualizowanie występowania stanowisk Barszczu Sosnowskiego. Pan Damian
Biskup poinformował, że „odkrzaczono” teren przy Sanie od ul. Okrzei do Zagórza – Dolina i
poprosił aby ten odcinek ująć w programie zwalczania Barszczu Sosnowskiego. Zarząd
Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosku „Zwalczanie ochrony ekosystemów przed
inwazyjnymi gatunkami obcymi z uwzględnieniem wniosku Pana Damiana Biskupa.
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„Za” powyższą decyzją głosowało 5 członków zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie było.

Ad.4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych przedstawił Naczelnik Wydziału Pan
Michał Cyran.
Pan Naczelnik poinformował, że podczas realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej
nr 2212R Sanok – Bukowsko w km. od 4+450 do 5+325 w m. Markowce i od 5+615 do 6+446
w m. Pobiedno” w obrębie skrzyżowania z drogą na tzw. „Podgaj” w projekcie nie
uwzględniono bezpieczeństwa na skrzyżowaniu poprzez odseparowania zatoki i wiaty
przystankowej. Ze względu na ruch pieszych zasadnym jest wykonanie dodatkowego odcinka
chodnika o długości 10 mb w obrębie tego skrzyżowania. Łączna wartość robót dodatkowych
opiewa na kwotę 12.401 zł. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na budowę w/w odcinka chodnika.

Ad.5. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr

82/2020 w sprawie zmiany uchwały

budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się
dochody i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 2.642 zł w tym przeznacza się 2.576 zł dla
Domu Pomocy Społecznej w Sanoku oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Zagórzu 66 zł.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 83/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2020 rok W związku z decyzją Wojewody przeznacza się kwotę
w wysokości 27.808 z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją statutowych zadań
przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W związku z wcześniejszą decyzją podjęto Uchwałę 84 /2020 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. przeznacza się kwotę w wysokości 12.401 zł
z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212R Sanok – Bukowsko
w km od 4+450 do 5+325 w m. Markowce i od 5+615 do 6+446 w m. Pobiedno”. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Na koniec Członkowie Zarządu podjęli uchwałę Nr 85/2020 Zarząd Powiatu w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na
zadania inwestycyjne:
Część 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2236R ul. 800-lecia w km 0+004.75 do 0+526.30
w Sanoku”,
Część 2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż - Strachocina w km od 0+011,57 do
5+285”,.
Część 3 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2060R Wzdów-Besko w km 2+475 do 3+125 w m.
Besko”. Za w/w uchwałą głosowało 3 członków zarządu, przeciw-1, wstrzymał się -1 członek
zarządu.

Ad.6. Wnioski i zapytania.
Wniosków i zapytań nie było.

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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