Protokół Nr 118/21
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 16 lutego 2021 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
 Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego
 Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu Sanockiego
 Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
 Ewelina Rajchel – pracownik Wydziału Promocji i Kultury

 Renata Ryniak– Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

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) rozpatrzenie prośby pana (…) o rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu
pomieszczenia garażowego
b) rozpatrzenie prośby pani (…) o rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu
miejsca pod tablice i baner reklamowy
2. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie przyjęcia „Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sanockim na lata 2021-2030”
3. 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 złożenia wniosku o dofinansowanie projektów w ramach
konkursu nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-028/21, pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29
r.ż. pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim (VII)”, współfinansowanym ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny

Rynek Pracy, działanie 7.2 poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty
pozakonkursowe PUP
4. Sprawy z zakresu oświaty:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty zleconych przez powiat organizacjom
pozarządowym w 2021 roku oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji
5. Sprawy z zakresu promocji:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania
ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu i turystyki zleconych przez
Powiat organizacjom pozarządowym w 2021roku oraz przyjęcia regulaminu pracy
komisji
b) rozpatrzenie prośby dyrektora Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami o wsparcie
finansowe na wydanie publikacji naukowej „Razem czy osobno”
6. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r. (22.500 zł)
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r. (4.000.000 zł)
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020r. (4.000.000 zł)
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020r. (108.000 zł)
e) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2021 - 2028
7. Wnioski i zapytania.
Porządek posiedzenia 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
przedstawiła prośbę pana (…) dotyczącą rozwiązania za porozumieniem stron umowy najmu
nr 12/2017 z dnia 21.02.2017r na wynajem pomieszczenia garażowego w budynku garażowym
zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Sanoku obręb Śródmieście

oznaczonej

ewidencyjnie działkami nr 1106/1 i 1107 przy ul. Jagiellońskiej w Sanoku. Zarząd Powiatu 3
głosami „za” wyraził zgodę na rozwiązanie w/w umowy najmu.
Pozytywnie rozpatrzono prośbę pani (…) prowadzącej działalność pn.: „Agenda 2000”
wyrażając zgodę na

rozwiązanie za porozumieniem stron umowy nr 8/2017

z dnia 10.02.2017 oraz nr 33/2020 z dnia 18.02.2020r na najem miejsca pod tablicą i banerem
reklamowym, zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Sanoku obręb Śródmieście,
oznaczonej ewidencyjnie działką nr 1107 przy ul. Jagiellońskiej. Zgodę na rozwiązanie w/w
umów wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.

Pan Grzegorz Kozak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
wyjaśnił, że konieczność przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na
kolejne lata wynika z faktu, iż poprzednia strategia przestała już obowiązywać. Założenia
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sanockim na lata 2021-2030”
są spójne z dokumentami określającymi politykę społeczna w regionie i kraju. Strategia
pozwala na podejmowanie działań mających na celu poprawę funkcjonowania mieszkańców
Powiatu Sanockiego w zakresie objętym kwestiami polityki społecznej. Spełnia ona ustawowo
określone standardy, powstałe we współpracy z właściwymi terytorialnie gminami oraz została
poddana konsultacjom społecznym.
Wobec powyższego Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady
Powiatu Sanockiego w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Sanockim na lata 2021-2030”. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Pan Andrzej Chrobak zwracając się do dyrektora PCPR zapytał, jak Środowiskowy
Dom Samopomocy w Zagórzu radzi sobie finansowo. Dyrektor odpowiedział, że w tej sprawie
jest umówiony wspólnie z dyrektorem ŚDS Zagórzu na rozmowę z Burmistrzem Miasta
i Gminy Zagórz.

Ad.3. Sprawy dotyczące rynku pracy.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 31/2021 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
projektów w ramach konkursu nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-028/21, pod nazwą „Aktywizacja
osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim (VII)”,
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa
VII Regionalny Rynek Pracy, działanie 7.2 poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy
– projekty pozakonkursowe PUP. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad.4. Sprawy z zakresu oświaty.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 32/2021 w sprawie powołania komisji
konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty zleconych
przez powiat organizacjom pozarządowym w 2021 roku oraz przyjęcia regulaminu pracy
komisji. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 5. Sprawy z zakresu promocji.
Podjęto Uchwałę Nr 33/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania
ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu i turystyki zleconych przez
Powiat organizacjom pozarządowym w 2021roku oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie Pani Ewelina Rajchel przedstawiła prośbę dyrektora Centrum Dialogu Między
Religiami i Narodami o wsparcie finansowe na wydanie publikacji naukowej z organizowanej
II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Razem czy osobno”. Członkowie Zarządu na
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powyższy cel przeznaczyli kwotę w wysokości 500 zł. Zgodę na powyższe wsparcie wyraziło
3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.6. Sprawy budżetowe.
Sprawy budżetowe przedstawiła pani Renata Ryniak Główna księgowa Starostwa
Powiatowego w Sanoku. Członkowie Zarządu opiniowali następująco:
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r. W projekcie uchwały proponuje się
wprowadzenie przyznanej przez Ministra Rozwoju Pracy i Technologii planu finansowego
urzędu pracy na 2021r w dziele 853 rozdziale 85333 kwoty 22.500 zł. Pozytywną opinię
wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r. W projekcie uchwały proponuje
się wprowadzenie z wolnych środków do budżetu Powiatu Sanockiego kwoty 4.000.000 zł
przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego
Ośrodka

Szkolno

–

Wychowawczego

przy

ul.

Jagiellońskiej
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w

Sanoku”

współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – edycja 2020.
Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r. W projekcie
uchwały proponuje się wprowadzenie z wolnych środków do budżetu Powiatu Sanockiego
kwoty 4.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Bieszczadzkie Centrum
Zdrowia – restrukturyzacja i modernizacja SPZOZ w Sanoku jako odpowiedź na potrzeby
zdrowotne i uwarunkowania ekonomiczne oraz konieczność integracji systemu usług
medycznych na poziomie regionalnym ponadpowiatowym)”, współfinansowanego ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – edycja 2020, obejmującej swoim zakresem:
przebudowę pomieszczeń budynku Głównego Szpitala na Oddział Anestezjologii i Intensywnej
Terapii, Alokację Zakładu Analityki oraz Zakładu Mikrobiologii do Pawilonu Diagnostyczno
– Zabiegowego. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r. W projekcie uchwały proponuje się
zabezpieczenie kwoty w wysokości 108.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji
technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259R Rzepedź
– Kalnica – Mchawa w km od 0+400 do 0+650 wraz z obiektem mostowym w km 0+500.
Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2021 – 2028.
Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

Ad.7. Wnioski i zapytania.
Pan Krzysztof Strzyż poprosił pana Starostę o interwencję w sprawie odśnieżania drogi
powiatowej Tarnawa – Kalnica.

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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