Protokół Nr 96 /20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 16 września 2020 roku
W posiedzeniu udział wzięli:


Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu



Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sanockiego



Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego



Renata Ryniak – Główny księgowy Starostwa Powiatowego w Sanoku



Robert Dudek – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sanoku



Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku



Wojciech Naparła – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku



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 pomocy społecznej:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie stwierdzenia przedawnienia należności pieniężnych
przypadających Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku z tytułu opłat za
pobyt dzieci w pieczy zastępczej
b) prośba o zwiększenie planu finansowego PCPR na 2020r. o kwotę 7.987,50 zł.
2. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) informacja dyrektora PZD w Sanoku o drogach powiatowych, które nie spełniają
ustawowego kryterium dróg powiatowych
b) odpowiedź na wniosek w sprawie wykonania kompleksowej dokumentacji na
przebudowę drogi powiatowej Besko-Mymoń.
c) zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego przejęcia działek stanowiących pas drogowy
drogi powiatowej Rzepedź-Kalnica-Mchawa w m. Kalnica.
3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba o wprowadzenie do budżetu powiatu dodatkowej kwoty na zadanie inwestycyjne
„Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2220R Mrzygłód-Tyrawa
Wołoska”.
4. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia dróg z terenu
Gminy Sanok do kategorii dróg gminnych

b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia dróg z terenu
Gminy Bukowsko do kategorii dróg gminnych
5. Sprawy z zakresu oświaty:
a) prośba dyrektora PPP w Sanoku o wyrażenie zgody na utworzenie nowego stanowiska
pracy „Opiekun dzieci i młodzieży”
b) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie
Erasmus +Partnerstwa strategiczne w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe
c) prośba dyrektora SOSW w Sanoku o wyrażenie zgody na zatrudnienie pomocy
pedagogicznej
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia wspólnych działań
dotyczących zorganizowania nauk religii zielonoświątkowej
6. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (kwota 2.032.276 zł).
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (41.600 zł stypendia)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (5.261 zł - DD)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Sanockiego za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej.
7. Wnioski i zapytania.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące sprawy.
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego na w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok
- przyjęcie planu pracy Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku
Za wprowadzeniem dodatkowych spraw głosowało 2 Członków Zarządu, 1 Członek Zarządu
wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.

Ad. 5. Sprawy z zakresu oświaty.
Na posiedzenie zarządu poproszono pana Roberta Dudka Dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sanoku. Pan Dyrektor zwrócił się z prośbą o wyrażenie
zgody na zatrudnienie pomocy pedagogicznej. Wyjaśnił, iż od początku roku szkolnego
funkcjonuje w SOSW w Sanoku klasa I – Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla dzieci
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. W bieżącym roku
zostało przyjęte dziecko z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem. W trakcie
pierwszego tygodnia nauki okazało się, że dziecko potrzebuje stałej asekuracji w trakcie zajęć
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wobec tego istnieje potrzeba dodatkowego zatrudnienia. Członkowie Zarządu po wysłuchaniu
wyjaśnień 3 głosami „za” wyraził zgodę na zatrudnienie pomocy pedagogicznej
w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sanoku.

Ad.1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Podczas omawiania poniższych spraw obecny był pan Grzegorz Kozak Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 194/2020 w sprawie stwierdzenia
przedawnienia należności pieniężnych przypadających Powiatowemu Centrum Pomocy
Rodzinie w Sanoku z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Uchwałę podjęto 3
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Dyrektor PCPR w Sanoku zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie planu
finansowego jednostki o kwotę 7.987,50 zł w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy
rodzinie w podziale na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia.
Wyjaśnił, że w/w zwiększenie związane jest z realizacją w 2020 roku przez PCPR programu
„Pomoc osobom niepełnosprawnym

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” na podstawie umowy. Członkowie Zarządu
jednogłośnie wyrazili zgodę na zwiększenie planu finansowego PCPR w Sanoku na 2020r.

Ad.3. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Pan Wojciech Naparła Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku przedstawił
informację dotyczącą możliwości przekazania dróg, które nie spełniają ustawowego kryterium
dróg powiatowych, a znajdują

się w zasobach Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

Wytypowane zostały drogi, które powinny mieć zmienioną kategorię z uwagi na lokalizację,
parametry i stan techniczny. PZD w Sanoku wystąpił do odpowiednich samorządów z prośbą
o rozważenie możliwości przyjęcia w stały zarząd wytypowanych dróg. Większość gmin
odpowiedziała, że nie ma możliwości przejęcia dróg z uwagi na brak środków finansowych na
bieżące utrzymanie. Natomiast z Gminami, które wyraziły wolę przejęcia dróg pod pewnymi
warunkami trwają negocjacje. Pan Andrzej Chrobak zapytał, czy zasugerowano gminom, że
powiat wyremontuje drogi, a wówczas gminy je przejmą? Dyrektor odpowiedział, że nie
w każdym przypadku tak można zrobić ponieważ, niektóre drogi objęte są trwałością projektu
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i nie można ich przekazać.

Pan Andrzej Chrobak dodał, że chodzi o drogi, które nie maja

szansy znaleźć finansowania zewnętrznego.
Dyrektor PZD w Sanoku poinformował, że wspólnie z Wydziałem Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami prowadzi prace zmierzające do uregulowania
prawnego działek w miejscowości Besko w związku z pracami nad

stanu

dokumentacją na

przebudowę drogi powiatowej nr 2210 R Besko – Mymoń.
Następnie pan Dyrektor poinformował, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie wystąpił do PZD w Sanoku o podanie informacji dotyczącej
planowanego przebiegu dróg powiatowych przez nieruchomości Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Zagórz w m. Kalnica. Odnośnie powyższego
pytania Zarząd Powiatu oczekuje na decyzję dyrekcji Lasów Państwowych w temacie budowy
drogi zakładowej leśnej na odcinku Turzańsk – Kalnica – Mchawa.
Ad.4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Członkowie Zarządu pozytywnie opowiedzieli się, aby do budżetu Powiatu Sanockiego
wprowadzić dodatkową kwotę na zadanie inwestycyjne „Odbudowa mostu z dojazdami
w ciągu drogi powiatowej Nr 2220R Mrzygłód-Tyrawa Wołoska. Wobec powyższego
pozytywnie został zaopiniowany projekt Uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. Proponuje się zabezpieczenie kwoty
w wysokości 51.236 zł na zadania związane z odbudową mostu z dojazdami w ciągu drogi
powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 1+616 oraz kwotę w wysokości
200.000 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg
w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.5. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 195/2020 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie
zaliczenia dróg z terenu Gminy Sanok do kategorii dróg gminnych. Uchwałę podjęto 3 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Następnie podjęto Uchwałę Nr 196/2020 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia dróg
z terenu Gminy Bukowsko do kategorii dróg gminnych. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6. Sprawy z zakresu oświaty:
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sanoku wyrażając zgodę na utworzenie nowego stanowiska pracy „Opiekun
dzieci i młodzieży” jako stanowisko pomocnicze i obsługi w w/w jednostce. Powyższa decyzja
została przyjęta 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W związku z zaproszeniem Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku przez Niemiecką szkołę Staatl.
Berufsschule Weilheim i OB. BS WM do partnerstwa w projekcie Erasmus + partnerstwa
strategiczne w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego Zarząd Powiatu jednogłośnie
wyraził zgodę na uczestnictwo Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku w w/w przedsięwzięciu.
Pozytywnie został zaopiniowany projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia
wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej. Pozytywną
opinię wyrażono 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.7. Sprawy budżetowe.
Sprawy budżetowe omówiła Pani Renata Ryniak.
Członkowie Zarządu podjęli:
- Uchwałę Nr 197/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 41.600 zł na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych
uczniów Powiatu Sanockiego. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 198/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. W związku z decyzją Wojewody dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę
5.261 zł. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Następnie pani Renata Ryniak szczegółowo przedstawiła informację o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Sanockiego za I półrocze 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej.
Wobec powyższego podjęto Uchwałę Nr 199/2020 w sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za I półrocze 2020 roku oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 200/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. W związku z otrzymanym wsparciem na realizację zadań inwestycyjnych
dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się
kwotę w wysokości 348.831 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2236R ul. 800 – lecia
w km. 0+004.75 do 0+526.30 w Sanoku” oraz kwotę w wysokości 1.683.445 zł na zadanie
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2205 R Czerteż – Strachocina w km. od 0+011.57 do
5+285”. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Na koniec Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli plan pracy Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Sanoku na 2020 rok.

Ad.8. Wnioski i zapytania.
Wniosków i zapytań nie było.
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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