Protokół Nr 120 /21
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 03 marca 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



Krzysztof Strzyż – Członek Zarządu



Edyta Szałankiewicz- Skarbnik Powiatu



Agnieszka Kornecka-Mitadis - Naczelnik Wydziału Oświaty w/m



Krzysztof Futyma –dyrektor ZS Nr 3 w Sanoku



Wacław Żuchowski – dyrektor RCRE w Sanoku



Robert Dudek – dyrektor SOSW w Sanoku



Grzegorz Kozak – dyrektor PCPR w Sanoku



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



Wojciech Naparła – dyrektor PZD 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 oświatowe:
a) prośba dyrektora RCRE i ZS Nr 3 w Sanoku o zwiększenie planu
finansowego na utworzenie pracowni mechatronicznej w kwalifikacji
hydraulicznej
b) prośba dyrektora SOSW w Sanoku o wyrażenie zgody na zwiększenie
ilości godzin świetlicowych
c) prośba dyrektorów szkół (I LO w Sanoku, IILO w Sanoku, ZS Nr 3 w
Sanoku, ZS Nr 5 w Sanoku, RCRE w Sanoku) na uwzględnienie w
projekcie arkusza organizacyjnego godzin nadliczbowych
d) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o zgodę na zwiększenie etatu
sprzątaczki
2. Sprawy z zakresu promocji i kultury:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na
realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu oraz turystyki
zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym w 2021 roku
b) prośba o wsparcie inicjatywy upamiętnienia rocznicy śmierci św.
Maksymiliana Marii Kolbego
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3. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) prośba Stowarzyszenia „Świetlik” w Sanoku dot. zabezpieczenia
środków finansowych na realizację „Programu wyrównywania różnic
między regionami III”.
4. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) Pismo dyrektora PZD w Sanoku dot. braku oświetlenia i chodnika w
ciągu drogi powiatowej nr 2212R ul. Okulickiego w Sanoku
5. Sprawy z zakresu rynku pracy:
a) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora PUP w Sanoku
Wojciecha Wydrzyńskiego do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych powiatu w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie
projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
powiecie sanockim(VI)”, współfinansowanym ze środków EFS Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie sanockim, Poddziałania1.1.2 Wsparcie udzielane z
Inicjatywy rzecz zatrudnienia ludzi młodych
6. Pismo Komendanta PSP w Sanoku dot. prośby o wsparcie finansowe
zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
7. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 42.034,96 zł)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 15.000 zł)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 8.580 zł)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 2.210 zł)
8. Wnioski i zapytania.

Dodatkowo pan Starosta zaproponował wprowadzenie następujących punków:
1. Pismo dyrektora I LO w Sanoku dot. prośby na zatrudnienie pracownika na
stanowisku portier.
2. Decyzja w sprawie planu naprawczego SPZOZ w Sanoku.
Za zmienionym porządkiem obrad głosowało 5 członków Zarządu, przeciw-0,
wstrzymało się-0.

Ad. 1
Wyjaśnień w sprawie utworzenia pracowni mechatronicznej w kwalifikacji
hydraulicznej, udzielił dyrektor ZS Nr 3 w Sanoku pan Krzysztof Futyma, oraz pan
Wacław

Żuchowski

dyrektor

RCRE

w

Sanoku.

Członkowie Zarządu Powiatu po rozpatrzeniu prośby dyrektora RCRE i
ZS Nr 3 w Sanoku o zwiększenie planu finansowego (kwota 36.000 zł) na utworzenie
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pracowni mechatronicznej w kwalifikacji hydraulicznej, wyrazili zgodę na
powyższe. Zgodę wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie było.
Po omówieniu prośby dyrektora SOSW w Sanoku o wyrażenie zgody na
zwiększenie ilości godzin świetlicowych (dot. 9 godzin w tygodniu), ze względu na
problemy w zachowaniu jednego wychowanka, członkowie Zarządu wyrazili zgodę
na powyższe, (do końca roku szkolnego) jednocześnie zobowiązując dyrektora o
przedstawienie opinii psychologa jaki wpływ ma zachowanie tego dziecka, na
innych uczestników w SOSW w Sanoku. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uwzględnienie w projekcie arkusza
organizacyjnego godzin nadliczbowych dla dyrektorów szkół: I LO w Sanoku,
II LO w Sanoku, ZS Nr 3 w Sanoku, ZS Nr 5 w Sanoku, RCRE w Sanoku. Zgodę
wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Na prośbę dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku członkowie Zarządu wyrazili zgodę
na zwiększenie etatu sprzątaczki zatrudnionej obecnie na 0,9 etatu do wymiaru
1 etatu w tej szkole z uwagi na planowane przekazanie kompleksu boisk Orlik w
trwały zarząd. Zgodę wyraziło 5 członków Zarządu, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Dodatkowo członkowie Zarządu po omówieniu prośby dyrektora I LO
w Sanoku wyrazili zgodę na zatrudnienie od 1.09.2021r. pracownika na stanowisku
portier. Należy jednak określić wymiar czasu pracy (pół etatu, czy cały etat.) Zgodę
wyrażono przy 4 głosach za, przeciw-0, wstrzymał się – 1 członek Zarządu.
Ad. 3
Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył prośbę Stowarzyszenia „Świetlik”
w Sanoku dotyczącą zabezpieczenia przez Powiat Sanocki środków finansowych w
wysokości 10% na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami
III” w obszarze F. Za negatywną decyzją głosowało 4 członków Zarządu,
przeciw-1, wstrzymało się- 0.
Ad. 4
Pan Wojciech Naparła dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
poinformował o piśmie Komendy Powiatowej Policji w Sanoku dot. braku
oświetlenia i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2212 R ul. Okulickiego w
Sanoku. Ponadto przypomniał iż tut. urząd w dniu 07.01.2021r. zwrócił się do
Burmistrza Miasta Sanoka z prośbą o rozważenie możliwości zaplanowania i
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wykonania oświetlenia ulicznego na ww. ulicy. Jeżeli chodzi o chodnik jest to
zadanie inwestycyjne. Poinformował, że nie posiadamy dokumentacji projektu
budowlanego chodnika

na ul. Okulickiego. Zarząd Powiatu zdecydował o

ponowieniu pisma do Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie wykonania oświetlenia
ulicznego na w/w ulicy. Za powyższą decyzją głosowało jednogłośnie 5 członków
Zarządu.
Pan Starosta odczytał pismo dyrektora PZD w Sanoku w którym informuje, iż
w sprawie wniosku dot. wyrażenia zgody na przejazd drogą powiatową nr 2235R
Sanok-Dobra bez ograniczeń tonażowych celem dostarczenia materiałów w związku
z realizacją zadania pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-WysokieBiłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Grabownica Starzeńska polegająca na
budowie mostu na potoku Obarzymka”, brak jest możliwości wydania zgody na
przejazd pojazdów bez ograniczeń tonażowych z uwagi na awaryjny stan obiektów
mostowych.
Ad. 2
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 39/2021

sprawie wyboru ofert i

udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu oraz
turystyki zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym w 2021 roku. Za
powyższą uchwałą głosowało

5 członków Zarządu, głosów przeciw i

wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu omówili pismo ks. Michała Kozaka dotyczące prośby o
wsparcie inicjatywy upamiętnienia rocznicy śmierci św. Maksymiliana Marii
Kolbego poprzez postawienie pomnika z pamiątkową tablicą przy kaplicy św.
Maksymiliana w Sanoku, ul. Zagrody 10 w połączeniu z rewitalizacją terenu.
Zarząd Powiatu przychylił się do prośby i przeznaczył wsparcie do kwoty 1000 zł
( np. zakup drzewek). Za powyższą decyzją głosowało 5 członków zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 5
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr

40/2021 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 projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych
4

pozostających bez pracy w powiecie sanockim (IV)”, współfinansowanym ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie
1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim,
Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych. Za powyższą uchwałą głosowało 5 członków Zarządu, głosów przeciw i
wstrzymujących się nie było.
Ad. 6
Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z pismem Komendanta PPSP w
Sanoku dot. prośby o wsparcie finansowe zakupu nowego ciężkiego samochodu
ratowniczo—gaśniczego, postanowili powrócić do tematu w najbliższym czasie.
Ad. 7
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 41/2021w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok. W związku z decyzją Wojewody
wprowadza się dotację z przeznaczeniem dla CDN w Sanoku w kwocie
42.034,96 zł. Za powyższą uchwałą głosowało 5 członków Zarządu, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 42/2021 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok. Z rezerwy celowej na zarządzanie
kryzysowe przeznacza się kwotę 15.000 zł na zakup materiałów związanych z walką
z Covid-19. Za powyższą uchwałą głosowało 5 członków Zarządu, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 43/2021 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok. W związku z decyzją Wojewody
Podkarpackiego wprowadza się do budżetu kwotę 8.580 zł w związku z realizacją
zadań wynikających z ustawy z dnia 7.09.2007r. o Karcie Polaka (PCPR w Sanoku).
Za powyższą uchwałą głosowało 5 członków zarządu, przeciw-0, wstrzymało się-0.
W dalszej kolejności członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 44/2021 w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok. W uchwale
tej przeznacza się dotację dla WTZ w Starej Wsi-powiat Brzozowski w kwocie
2.210 zł. Za powyższą uchwałą głosowało 5 członków zarządu, przeciw-0,
wstrzymało się-0.
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Ad. 8
Pan Starosta poinformował, iż w związku z pismem Przewodniczącego Rady
Powiatu Sanockiego informującym o wycofaniu

z porządku obrad sesji w dniu

26 lutego 2021r. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego
SPZOZ w Sanoku na lata 2021 -2023 i zwróceniem projektu uchwały do Zarządu
Powiatu w celu dokonania koniecznych zmian, oraz w związku z pismem
przekazanym przez Przewodniczącego Rady od dyrektora SPZOZ w Sanoku z dnia
3 marca 2021r. w którym wnioskuje Pan dyrektor o wstrzymanie dalszych prac w
zakresie przyjęcia przedmiotowej uchwały, Zarząd Powiatu podjął decyzję o
zwróceniu Programu Naprawczego SPZOZ w Sanoku na lata 2021-2023,
dyrektorowi SPZOZ w Sanoku w celu opracowania nowego Programu Naprawczego
SPZOZ w Sanoku obejmującego nowe okoliczności. Za powyższą decyzją
głosowało 4 członków Zarządu, przeciw-1, wstrzymało się-0.
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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