Protokół Nr 119 /21
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 25 lutego 2021 roku
W posiedzeniu udział wzięli:


Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu



Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu



Damian Biskup - Członek Zarządu



Andrzej Chrobak - Członek Zarządu



Agnieszka Kornecka-Mitadis - Naczelnik Wydziału Oświaty w/m



Ewelina Rajchel - pracownik Wydziału Promocji Kultury i Rozwoju w/m



Renata Ryniak - główny księgowy w/m



Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami w/m



Grzegorz Panek – dyrektora SPZOZ w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Stanisław Chęć. Starosta
Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia;
1. Sprawy z zakresu oświaty:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na
realizację zadań publicznych z zakresu oświaty zleconych przez powiat
organizacjom pozarządowym w 2021r.
2. Sprawy z zakresu promocji:
a) rozpatrzenie prośby Rohan Multimedia Andrzej Olejko o poparcie oferty
wydawniczej
b) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację
zadań publicznych z zakresu kultury, sportu oraz turystyki zleconych przez
Powiat organizacjom pozarządowym w 2021r.
3. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) informacja Burmistrza Miasta Sanoka dot. możliwości rozważenia przejęcia
ul. Robotniczej i ul. Kościelnej w Sanoku
4. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021 rok ( kwota 35.000 zł)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021 rok ( kwota 308.670 zł)
5. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) prośba dyrektora SOSW w Sanoku o udostępnienie pomieszczeń do
prowadzenia zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju
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b) rozpatrzenie prośby Dyrektora Regionalnego Diaverum Polska Sp. z o.o. o
wyrażenie zgody na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na
nieruchomości Powiatu Sanockiego w użytkowaniu SPZOZ w Sanoku
c) rozpatrzenie prośby dyrektora RCKIK w Rzeszowie o przekazanie w formie
darowizny działki nr 865/5 zabudowanej budynkiem w Sanoku przy ul.
Konarskiego 24
6. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora BPR w Sanoku w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne przekazanie przez BPR w Sanoku stacji retransmisyjnych
Wojewodzie Podkarpackiemu – podjęcie uchwały
b) rozpatrzenie prośby dyrektora BPR w Sanoku w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie ambulansów przez BPR – podjęcie uchwały
7. Wnioski i zapytania.
Dodatkowo pan Starosta zaproponował wprowadzenie następujących punków:
1. Pismo dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku w sprawie zgody na przyznanie
dodatkowo ½ etatu w bibliotece szkolnej.
2. Zaopiniowanie autopoprawek zaproponowanych przez Komisję Oświaty,
Sportu i Rynku Pracy do trzech projektów uchwał.
Za zmienionym porządkiem obrad głosowało 4 członków Zarządu, przeciw-0,
wstrzymało się-0.

Ad. 1
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 34/2021 w sprawie wyboru ofert
i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty zleconych
przez powiat organizacjom pozarządowym w 2021r. Za powyższą uchwałą
głosowało 4 członków Zarządu, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali zaproponowane przez
Komisję Oświaty, Sportu i Rynku Pracy autopoprawki do trzech projektów uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat.
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru
godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
-w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Sanocki.
W §3 projektów uchwał sformułowanie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 01
marca 2021 r.” zastępuje się przez zapis: „Uchwała wchodzi w życie po upływie
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14 dni od dnia ogłoszenia”. Za powyższymi autopoprawkami głosowało 4 członków
Zarządu głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu Powiatu po rozpatrzeniu pisma dyrektora Zespołu Szkół
Nr 3 w Sanoku wyrazili zgodę na przyznanie dodatkowo ½ etatu w bibliotece
szkolnej. Za powyższą decyzją głosowało 4 członków Zarządu głosów przeciw i
wstrzymujących się nie było.
Ad. 2
Członkowie Zarządu omówili pismo Rohan Multimedia Andrzej Olejko dot.
oferty zakupu opracowania wydawnictwa „Sanok i Sanockie 1918- 1919 czyli jak
niepodległość wybuchła w Bieszczadach”. Zarząd nie wyraził zgody na zakup
opracowania, zaznaczając, że w przypadku wydania w/w wydawnictwa rozważy
możliwość zakupu książki. Jednocześnie Zarząd informuje, że istnieje możliwość
dofinasowania wydania książki przez Powiat Sanocki poprzez udział na początku
2022r. w konkursie ofert z zakresu kultury. Za powyższą decyzją głosowało 4
członków Zarządu głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały zarządu w sprawie wyboru ofert i udzielania dotacji na
realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu oraz turystyki zleconych przez
Powiat organizacjom pozarządowym w 2021r. został przełożony na kolejne
posiedzenie zarządu.
Ad. 3
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Burmistrza Miasta Sanoku
dotyczącym możliwości rozważenia przejęcia ul. Robotniczej i ul. Kościelnej
w Sanoku.
Ad. 4
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 35/2021 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok. Uchwała dotyczy zmiany w planie
RCRE w Sanoku – kwota 35.000 zł. Za powyższą uchwałą głosowało 4 członków
Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Następnie Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 36/2021 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok. W związku z decyzją
Wojewody zwiększa się dotacje w dziale 020-Leśnictwo o kwotę 3.149 zł oraz
w dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę
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308.670 zł. Zmniejszone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla
bezrobotnych w PUP w Sanoku o kwotę 95.220 zł oraz zmniejszono środki o kwotę
33.437 zł na Dom Pomocy Społecznej w Zagórzu. Za powyższą uchwałą głosowało
4 członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Ad. 5
Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z prośbą dyrektora SOSW
o udostępnienie pomieszczeń do prowadzenia zajęć Wczesnego wspomagania
Rozwoju. Temat będzie kontynuowany na jednym z kolejnych zarządów.
Zarząd Powiatu po rozpatrzeniu prośby dyrektora Regionalnego Diaverum
Polska Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie urządzeń
infrastruktury technicznej na nieruchomości położonej w Sanoku obręb Posada
będącej własnością Powiatu Sanockiego, w użytkowaniu SPZOZ-u w Sanoku
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 829/4 (teren szpitala), wyraził zgodę na
powyższe. Zgodę wyrażono przy 4 głosach za, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie było.
Po omówieniu prośby dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Rzeszowie o przekazanie w formie darowizny działki nr 865/5
zabudowanej budynkiem w Sanoku przy ul. Konarskiego 24, Zarząd Powiatu
przychylił się do prośby pod warunkiem pozyskania nowych pomieszczeń dla
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Ad. 6
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 37/2021 w sprawie w sprawie wyrażenia
zgody na

nieodpłatne przekazanie przez Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe

SPZOZ w Sanoku stacji retransmisyjnych. Za powyższą uchwałą głosowało 4
członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Następnie zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 38/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na wynajem składników majątkowych przez Bieszczadzkie Pogotowie
Ratunkowe w Sanoku. Za powyższą uchwałą głosowało 3 członków Zarządu,
przeciw-0 wstrzymał się -1 członek Zarządu.
Posiedzenie Zarządu opuścił członek Zarządu pan Damian Biskup.
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Ad.7
Pan Starosta poinformował o przygotowanych

odpowiedziach na zapytania z

ostatniej sesji Rady Powiatu Sanockiego.

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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