Protokół Nr 121/21
Zarządu Powiatu Sanockiego
ze zdalnego posiedzenia w dniu 11 marca 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 oświatowe:
a) ustalenie wymiaru etatu dla nowo zatrudnianego portiera w I LO w Sanoku
b) informacje Dyrektora SOSW w Sanoku w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla kl.
VII i kl.„0” i przejścia na nauczanie zdalne
c) informacja o nowych stawkach i zaakceptowanie terminu wypłaty dotacji dla szkół
i placówek niepublicznych
2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) zajęcie stanowiska w sprawie zaleceń pokontrolnych z przeglądu obiektów
zlokalizowanych na działce nr 58/94 położonej w Sanoku obręb Olchowce
b) rozpatrzenie pisma dyrektora SPZOZ w Sanoku w sprawie wystąpienia do Burmistrza
Miasta Sanoka z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie dziesięciu drzew iglastych
rosnących na nieruchomości powiatu – działki nr 1577/3 i 1577/9
3. Sprawy drogowe:
a) rozpatrzenie pisma mieszkańców wsi Markowce, Pobiedno, Prusiek, Pisarowce dot. prośby
o przeprowadzenie remontu nawierzchni drogi powiatowej Pisarowce – Markowce
b) omówienie pisma Burmistrza Miasta Sanoka dot. współfinansowania kosztów w zakresie
poprawy bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Sanoku
c) informacja dyrektora PZD w Sanoku odnośnie naprawy ubytku w jezdni na ul. Konarskiego
w Sanoku ( odpowiedź na wniosek radnego Tomasza Gankiewicza)

4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych :
a) wydanie opinii na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej
nr 2259R Rzepedź – Kalnica – Mchawa w km od 0+400 do km 0+650 wraz z obiektem
mostowym w km 0+500”.
5. Rozpatrzenie propozycji Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku
w zakresie współpracy partnerskiej z Powiatem Sanockim przy realizacji projektu
w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego
z Funduszy EOG (ewentualne wyrażenie zgody na podpisanie deklaracji współpracy
partnerskiej).
6. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie określenia zadań
i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2021 roku
7. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2021 rok (36.000 zł. – RCRE w Sanoku)
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (8.000.000 zł.)
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (4.077 zł.)
8. Wolne wnioski i zapytania.

Ad.1. Sprawy oświatowe.
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku zwrócił się z wnioskiem
o ustanowienie trwałego zarządu na czas nieokreślony do nieruchomości - kompleks boisk
sportowych „Orlik” położonych w Sanoku przy ul. Zagrody, w związku z powyższym poprosił
o wyrażenie zgody na zatrudnienie od 1 września 2021r. pracownika na stanowisku portier
w/w pracownik zajmowałby się dozorowaniem w godzinach popołudniowych obiektów
sportowych szkoły oraz komercyjnym wynajmowaniem tychże obiektów (hala sportowa,
Orlik). Prośba dyrektora została rozpatrzona pozytywnie, Wobec powyższego ustalono wymiar
etatu dla nowo zatrudnionego portiera na poziomie jednego pełnego etatu. Takie stanowisko
wyraziło 5 Członków Zarządu.
Członkowie Zarządu przyjęli do wiadomości informację Dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego w Sanoku w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla kl. VII
i kl.„0” i przejścia na nauczanie zdalne.
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Wyrażono pozytywną opinię w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w Specjalnym,
Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sanoku od dnia 12.03.2021r. do dnia 19.03.2021r.

Zaakceptowany został termin (przedstawiony przez Naczelnika Wydziału Oświaty) wypłaty
dotacji dla szkół i placówek niepublicznych od marca 2021r. Jeden z Członków Zarządu
poprosił, aby zestawienia przygotowywać w „exelu”.

Ad.2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przekazała informacje, iż
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sanoku dokonał przeglądu obiektów
budowalnych zlokalizowanych na działce nr 58/94 położonej w Sanoku obręb Olchowce,
stanowiącej własność Powiatu Sanockiego, którą Powiat Sanocki od dnia 01.01.2021r
wydzierżawia dwunastu przedsiębiorcom i zalecił założenie książki obiektu budowlanego.
Zarząd Powiatu zdecydował o konieczności podjęcia działań zmierzających do zrealizowania
zaleceń pokontrolnych z przeglądu obiektów zlokalizowanych na w/w nieruchomości
w Sanoku, tj. założenie książki obiektu budowlanego wraz z przeprowadzeniem przeglądów
układów pomiarowych energii elektrycznej i wodnej, przeglądów budowlanych obiektów oraz
przeglądów przeciwpożarowych. Pan Andrzej Chrobak zaproponował, aby sfinansować nowe
zadania ze środków wpływających za dzierżawę.
Wszyscy Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli pismo dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku wyrażając zgodę na wystąpienie do
Burmistrza Miasta Sanoka z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie dziesięciu drzew
iglastych rosnących na nieruchomości powiatu – działki nr 1577/3 i 1577/9. Zdaniem Pana
Damiana Biskupa drzewa te stanowią zagrożenie dla mienia i ludzi. Podcięte w ramach wielu
inwestycji korzenie dodatkowo stanowią zagrożenie. W miejscu wycinki należy posadzić
drzewa i krzewy nie zagrażające na przyszłość mieniu i ludziom.
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Ad.3. Sprawy drogowe.
Zarząd Powiatu wstępnie zapoznał się z pismem (petycja ) mieszkańców wsi Markowce,
Pobiedno, Prusiek, Pisarowce dot. prośby o przeprowadzenie remontu nawierzchni drogi
powiatowej Pisarowce – Markowce. Zdaniem Pana Andrzeja Chrobaka należy pomyśleć nad
wprowadzeniem tego zadania do nowego budżetu i finansowanie, teraz można pomyśleć nad
projektowaniem.

Pan Damian Biskup poprosił o wyrażenie opinii w tej sprawie przez

Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz oczekuje na powrót tematu na
posiedzenie zarządu. Pan Krzysztof Strzyż zaproponował, aby sprawę omówić na następnym
posiedzeniu Zarządu . Ustalono, aby przekazać sprawę do analizy w Wydziale Inwestycji
i Zamówień Publicznych zgodnie z sugestią. Po przedstawieniu stanowiska wydziału temat
ponownie zostanie przedstawiony na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję Gminy Miasta Sanoka dotyczącą wysokości
udzielenia współfinansowania w wysokości 50% wartości zadania polegającego na montażu
barierek ochronnych oraz aktywnego przejścia dla pieszych D6 SignFlash z doświetleniem
w ciągu drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Sanoku. Wobec powyższego PZD przygotuje
stosowne dokumenty w tym zakresie.

Pan Damian Biskup zapytał, czy kwota jest

wystarczająca? W odpowiedzi dyrektor PZD w Sanoku poinformował, iż odnośnie przejścia na
drodze powiatowej ul. Jana Pawła II w Sanoku (przy Przychodni Zdrowia), kwota 15 tyś zł
zaproponowana przez Gminę Miasta Sanoka pokrywa wartość zadania w 50% z kosztorysu
inwestorskiego. Trudno przewidzieć ostateczną kwotę po przeprowadzeniu postępowania
przetargowego. Ostatecznie kwota może się nieznacznie zmniejszyć lub zwiększyć. Po
udzieleniu wyjaśnienia pan Damian Biskup opowiedziała się „za”, pozostali Członkowie
Zarządu opowiedzieli się również pozytywnie do tematu.

Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku odnośnie naprawy ubytku w jezdni na ul. Konarskiego w Sanoku (wniosek o naprawę
w/w ubytku zgłosił

Radny Tomasza Gankiewicz podczas XXX sesji Rady Powiatu

Sanockiego).
Pan Andrzej Chrobak poprosił o przygotowanie informacji dotyczącej wiosennego przeglądu
dróg stwierdzając, że sezon zimowy skutkował wieloma ubytkami w nawierzchniach
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drogowych i być może trzeba będzie zwiększyć fundusz remontowy Powiatowego Zarządu
Dróg w Sanoku.
Ad.4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259R Rzepedź –
Kalnica – Mchawa w km od 0+400 do km 0+650 wraz z obiektem mostowym w km 0+500”.
Opinia pozytywna wszystkich Członków Zarządu.

Ad.5.
Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana
Grodka w Sanoku w zakresie współpracy partnerskiej z Powiatem Sanockim przy realizacji
projektu w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego
z Funduszy EOG. Nie zdefiniowanie kosztowo organizacji punktów udzielania pomocy
obywatelom budzi wątpliwości pana Damiana Biskupa. Spawa została rozpatrzona pozytywnie
przez wszystkich Członków Zarządu.
Ad.6. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie określenia
zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2021 roku. Pozytywną
opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, jeden Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.
Ad.7. Sprawy budżetowe.
Podjęto Uchwałę Nr 45/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021 rok. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Regionalnego Centrum Rozwoju
Edukacji w Sanoku o kwotę 36.000 zł. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok. W projekcie proponuje się dokonanie
zmiany klasyfikacji przychodów z § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt
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6 ustawy, na § 905. Pozytywną opinię wyraziło 5 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 2021 rok. W związku z przyznaną decyzją
w 2020 roku Ministra Rozwoju Pracy i Technologii na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy
w Sanoku zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi, niewykorzystane
środki na powyższy cel należy zwrócić w wysokości 4.077 zł do dysponenta Funduszu Pracy.
Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Dodatkowo Członkowie Zarządu pozytywnie odnieśli się do tematu dotyczącego
dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku w kwocie 150.000 zł.

Ad.8. Wolne wnioski i zapytania.
Pan Damian Biskup dodał, że wspólnie z radną panią Martą Myćką i radnym panem
Stanisławem Lewickim inicjowali temat budowy chodnika na łuku drogi w Markowcach –
należy jak najszybciej powrócić do tematu. Chodnik jest niezbędny! Miało to być robione
w 2020 roku, mieszkańcy powiadomili mnie, że Pan Starosta poinformował, iż ze względu na
Covid zadanie będzie wykonane w późniejszym terminie(sic). Należy jak najszybciej
zrealizować to zadanie. Wnioskuję formalnie o rozpoczęcie zadania jeszcze w tym roku.
Odnośnie powyższego tematu udzielono odpowiedzi, iż w sprawie budowy chodnika na łuku
drogi w Markowach sprawa została aktualnie skierowana do PZD w Sanoku i Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych celem przygotowania informacji w zakresie ewentualnych
możliwości realizacji tego zadania m.in. stan jeśli chodzi o sprawy własnościowe działek,
przygotowanie projektowe itd. Po przygotowaniu informacji temat zostanie przedstawiony na
jednym z kolejnych posiedzeń zarządu. Pan Damian Biskup poinformował, że mieliśmy tam
„poskładany” budżet z udziałem prywatnego podmiotu. Miało być dofinansowanie ze strony
Gminy Sanok. Rady poprosił o dostarczenie skanów całości postępowania wraz ze wszystkimi
dokumentami.
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Ponadto Pan Damian Biskup ponowił swój apel o jak najszybsze wyposażenie radnych
i niezbędnych pracowników do obsługi rady o zakup zestawów umożliwiający organizacje
zdalnych posiedzeń komisji, rad, zarządów. Ostatnia sytuacja wiele nas uczy, a my nadal nie
jesteśmy na to przygotowani. Co do powyższego wyjaśniono, iż aktualnie służby informatyczne
opracowują specyfikację sprzętu i oprogramowania celem przeprowadzenia procedury zakupu
niezbędnego sprzętu.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Maryla Kopiec
Podpisy Członków Zarządu:
1. Stanisław Chęć…………………………….......
2. Janusz Cecuła …………...................................
3. Damian Biskup ………………………………..
4. Andrzej Chrobak………………………………
5. Krzysztof Strzyż………………………………
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