Protokół Nr 126/21
Zarządu Powiatu Sanockiego
ze zdalnego posiedzenia w dniu 14 kwietnia 2021 roku

W zdalnym posiedzeniu udział wzięli i swoje stanowisko wyrazili:
 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

Posiedzenie Zarządu odbyło się w sposób zdalny. Wszyscy Członkowie Zarządu po
otrzymaniu porządku posiedzenia oraz materiałów wyrazili swoje zdanie za pośrednictwem
poczty elektronicznej oraz poprzez rozmowę telefoniczną z przewodniczącym Zarządu Powiatu
Sanockiego i wypracowano stanowisko do każdego tematu.

1. Sprawy dotyczące rynku pracy:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Sanoku Wojciecha Wydrzyńskiego do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych powiatu w zakresie zawarcia umowy oraz realizacji projektu „Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (VI)” – projekt
pozakonkursowy (nabór nr POWR.01.01.02-IP.21-18-012/21), w ramach Osi
Priorytetowej I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój; Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy –
projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych”.
2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) rozpatrzenie tematu dotyczącego uregulowania stanu działek będących w trwałym
zarządzie PZD w Sanoku, na których znajdują się budynki
3. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) rozpatrzenie prośby sołtysa wsi Kostarowce oraz LKS „Górnik” Strachocina o przekazanie
kręgów betonowych

b) zapoznanie się z informacją PDM S.A. Dębica o możliwości wystąpienia opóźnień
w realizacji zadania pn. Część 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż –
Strachocina
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia pracownika Powiatowego Zarządu
Dróg w Sanoku do załatwienia spraw z zakresu administracji publicznej
d) zestawienie obiektów mostowych po przeglądach
e) ocena stanu technicznego przeglądu dróg i ulic powiatowych
f) rozpatrzenie prośby PRDIM w Sanoku o wyrażenie zgody na przejazd samochodów
ciężarowych o ładowności do 25 ton drogą powiatową Bukowsko - Prusiek
4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) informacja dot. remontu drogi powiatowej Pisarowce – Markowce
5. Sprawy z zakresu oświaty:
a) opinia psychologiczna na temat wpływu zachowania uczennicy na pozostałych uczniów
b) rozpatrzenie prośby dyrektora PPP w Sanoku o przydzielenie dodatkowych 10 godzin
ponadwymiarowych
6. Sprawy budżetowe:
a) przyjęcie Sprawozdania z przychodów i wydatków za 2020 rok a także efektów reintegracji
społecznej i zawodowej oraz preliminarz wydatków i przychodów na rok bieżący CIS
w Sanoku
b) informacja dotycząca rozliczenia subwencji oświatowej za 2020r
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2021 rok (2.676.950 zł – szkoły)
d) informacja dotycząca udzielenia pomocy finansowej Towarzystwu Pomocy im Św. Brata
Alberta Koło w Sanoku
7. Wnioski i zapytania.

Do porządku posiedzenia uwag nie wniesiono.

Ad.1. Sprawy dotyczące rynku pracy.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 59/2021 w sprawie: upoważnienia Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku Wojciecha Wydrzyńskiego do składania oświadczeń
woli w sprawach majątkowych powiatu w zakresie zawarcia umowy oraz realizacji projektu
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (VI)” – projekt
pozakonkursowy (nabór nr POWR.01.01.02-IP.21-18-012/21), w ramach Osi Priorytetowej I
„Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty
pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych”. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
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Ad.2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Członkowie Zarządu wstępnie zapoznali się z wnioskiem dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Sanoku o uregulowanie

stanu działek będących w trwałym zarządzie

jednostki, na których znajdują się budynki nie ujęte w Klasyfikacji Środków Trwałych PZD
w Sanoku. W związku z pytaniami temat został przełożony do omówienia na jedno z kolejnych
posiedzeń Zarządu Powiatu.

Ad.3. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę sołtysa wsi Kostarowce i wyraził zgodę
na przekazanie 11 sztuk kręgów betonowych Ø 1000 mm x 500 mm oraz 5 sztuk Ø 800 mm x
1000 mm na rzecz sołectwa. Pan Krzysztof Strzyż zapytał, czy PZD w Sanoku nie widzi innych
pilniejszych potrzeby zagospodarowania tychże kręgów na/przy drogach powiatowych
i poprosił o informację w tej sprawie. Zgodę na powyższe wyrażono 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było nie było.
Pozytywnie rozpatrzono prośbę Ludowego Klubu Sportowego „Górnik” Strachocina
wyrażając zgodę na przekazanie 6 sztuk kręgów betonowych o średnicy 100 cm lub 80 cm
pochodzących z przebudowy drogi powiatowej nr 2205R Czerteż - Strachocina . Zgodę na
powyższe wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było
Członkowie Zarządu przyjęli do wiadomości informację Przedsiębiorstwa Drogowo –
Mostowego S.A. Dębica o możliwości wystąpienia opóźnień w realizacji robót budowlanych
dotyczących wykonania zadania pn. Część 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż
– Strachocina w km 0+011,57 do 5+285” z uwagi na sytuację epidemiologiczną Covid -19.
W powyższym temacie Członkowie Zarządu zapytali między innymi co z rozliczeniem dotacji
do tego zadania, zaproponowano, aby wystosować pismo do wykonawcy o terminowe
wykonanie przedmiotu umowy. Wobec powyższego polecono, aby Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych w porozumieniu w dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
przygotował opinię (odpowiedź) w powyższej sprawie.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 60/2021 w sprawie upoważnienia pracownika
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku do załatwienia spraw z zakresu administracji publicznej.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Członkowie Zarządu zapoznali się z przedstawionym przez Powiatowy Zarząd Dróg
w Sanoku zestawieniem przeprowadzonych przeglądów obiektów mostowych i przepustów w
2020 roku wykonanym przez biuro

Inżynierskie „MostRES”. Ustalono, aby

powyższe

zestawienie przekazać Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, celem omówienia stanu wskazanych obiektów mostowych
i przepustów.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przygotowaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
oceną stanu technicznego z wiosennego przeglądu dróg i ulic powiatowych, które wymagają
remontu/przebudowy. Zdecydowano, aby powyższą ocenę przekazać Komisji Transportu,
Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
i Mostowych Sp. z o.o. w Sanoku wyrażając zgodę na przejazd samochodów ciężarowych
o ładowności do 25 ton drogą powiatową Sanok - Bukowsko w okresie od 15.04.2021r. do
30.11.2021r. (zgodnie z pismem PZD w Sanoku znak AKO.0210.11.2021) celem transportu
materiałów kamiennych. Poproszono o usankcjonowanie ewentualnych roszczeń naprawczych.
Zgodę wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Członkowie Zarządu zapoznali się z przekazaną przez Naczelnika Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych informacją dotyczącą szacunkowej wartości remontu drogi
powiatowej Nr 2213 r Pisarowce – Markowce oraz z zakresem robót w/w drogi.

Ad.5. Sprawy z zakresu oświaty.
Zarząd Powiatu zapoznał się z opinią psychologiczną na temat wpływu zachowań
trudnych, uczennicy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sanoku na pozostałych
uczniów.
Prośba dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sanoku o przydzielenie
dodatkowych 10 godzin ponadwymiarowych dla pracowników pedagogicznych oraz dyrektora
zgodnie z sugestią Członka Zarządu została odłożona do rozpatrzenia w sierpniu br.
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Ad.6. Sprawy budżetowe.
Wszyscy Członkowie Zarządu zapoznali się ze Sprawozdaniem z przychodów
i wydatków za 2020 rok, a także efektami reintegracji społecznej i zawodowej oraz
preliminarzem wydatków i przychodów na rok bieżący Centrum Integracji Społecznej
w Sanoku.
Członkowie Zarządu zapoznali się z przedstawioną przez Skarbnika Powiatu informacją
dotyczącą rozliczenia subwencji oświatowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 61/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2021 rok. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Sanockiego na
2021r poprzez wyodrębnienie środków na realizację zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w łącznej kwocie 2.676.950
zł. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było

Wszyscy Członkowie Zarządu przyjęli do wiadomości treść pisma przedłożonego przez
Skarbnika Powiatu Sanockiego odnośnie udzielenia pomocy finansowej Towarzystwu Pomocy
im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku informującego, że na dzień dzisiejszy trwają czynności
wyjaśniające, celem ustalenia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą, organu reprezentującego podmiot oraz ustalane szczegółów co do udzielanej
pomocy, jej przeznaczenia, sposobu rozliczenia.
Zarząd Powiatu pozytywnie opowiedział się za przyznaniem dotacji w wysokości 20 tyś
zł dla PKP PLK SA z przeznaczeniem na budowę tymczasowego przystanku kolejowego
Zagórz - Przemysłowy. Zgodę na powyższe wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Damian Biskup poprosił o udzielenie informacji na temat przygotowania do uruchomienia
pociągów wakacyjnych.
Ad.7 Wnioski i zapytania.
Pan Damian Biskup na wniosek mieszkańców Sanoka i swój poprosił o zajecie się
tematem budynku przy ulicy Jagiellońskiej 53 – odpadający tynk, zły stan elewacji grozi
przechodzącym mieszkańcom.
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Członek Zarządu przedłożył również pismo mieszkańców ulicy Ogrodowej w Sanoku
dotyczące budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowej (…) w Sanoku celem podjęcia
stosownych kroków prawnych i zlecenia odpowiednich działań.
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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