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Szanowni Państwo, 

po stu dniach od momentu zaprzysiężenia przedstawiam Państwu raport, w którym ująłem 

obszary mojej działalności. W wielu punktach jest on zbieżny z tym, co przedstawiałem 

Radnym w czasie kolejnych posiedzeń Rady Miasta. 

 Przygotowując raport, utwierdziłem się w przekonaniu, że Urząd Burmistrza stanowi 

ciągłość – obejmując go nie sposób nie uwzględnić spraw, które pozostały po poprzednikach. 

W pierwszym okresie sprawowania władzy wykonawczej uporządkowanie tych spraw  

i włączenie ich we własną strategię zarządzania jest procesem wymagającym nie tylko 

szczególnej uwagi, ale i czasu. 

Od momentu zaprzysiężenia wydałem przeszło 60 zarządzeń, w tym m.in: 

 Zmieniających uchwałę budżetową na rok 2018; (3). 

 W sprawie powołania Komisji Przetargowych do przeprowadzenia przetargu 

nieograniczonego, licytacyjnego na dzierżawę miesięczną kiosków handlowych 

położonych przy ul. Lipińskiego w Sanoku; na dzierżawę lokali użytkowych; (3), na 

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka; (2). 

 W sprawie zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub 

kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów zewnętrznych z własnych środków 

na terenie Gminy Miasta Sanoka. 

 W spawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji składników majątkowych  

w Urzędzie Miasta w Sanoku. 

 W sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Sanoka; (2). 

 W sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Sanoka ds. Gospodarki 

Komunalnej i Architektury. 

 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Usługa związana z pielęgnacją  

i konserwacją zieleni w mieście Sanoku.”. 

 Zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów 

księgowych. 

 W sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie 

Miasta w Sanoku. 

 W sprawie opracowania szczegółowych zasad ustalenia wysokości stypendium 

szkolnego. 

 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione 

do prowadzenia działalności pożytku publicznego. 

 W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; (2). 



 W sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością 

Gminy Miasta Sanoka. 

 W sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sanoku do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy 

państwa w wychowaniu dzieci, świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz 

jednorazowych świadczeń. 

 W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy. 

 W sprawie wyznaczenia przedstawicieli pracodawcy oraz zakładowych organizacji 

związkowych do realizacji zadań określonych w ustawie o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych. 

 W sprawie udziału wybranych elementów organizacyjnych systemu SWA (systemu 

wykrywania i alarmowania) i SWO (systemu wczesnego ostrzegania) miasta  

w ramach wojewódzkiego treningu wykrywania i alarmowania w dniu 17 grudnia 

2018 roku. 

 Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia  

w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta w Sanoku. 

 W sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza ds. Gospodarki Komunalnej  

i Architektury do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza 

Miasta Sanoka. 

 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne 

kierownicze stanowiska pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sanoku. 

 W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na 

realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 

 W sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe działające na terenie miasta Sanoka w 2019 r. i ogłoszenia wyników 

wyboru. 

 W sprawie szczegółowych zasad użytkowania umundurowania Straży Miejskiej  

w Sanoku. 

 W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka. 

 Zmieniające uchwałę budżetową na rok 2018. 

 Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia  

w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta w Sanoku. 

 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu 

nieograniczonego, licytacyjnego na dzierżawę lokali użytkowych; (2). 

 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych 

nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta 

Sanoka. 

 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne 

kierownicze stanowisko pracy Sekretarza w Urzędzie Miasta w Sanoku. 

 Zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów 

księgowych. 



 W sprawie ustalenia jednolitego sposobu sporządzania pism w Urzędzie Miasta 

Sanoka. 

 W sprawie przejęcia na własność Gminy Miasta Sanoka pojazdu usuniętego  

z drogi publicznej. 

 W sprawie opracowania planu finansowego zadań zleconych w gminie na rok 2019. 

 W sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym podległym Gminie Miasta Sanoka 

informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji  

i wpłat do budżetu na rok 2019. 

 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Odbiór  i transport odpadów 

komunalnych do właścicieli nieruchomości oraz odbiór, transport i zagospodarowanie 

innych odpadów nie ulegających biodegradacji z terenu Gminy Miasta Sanoka”. 

 W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację 

zadania własnego Gminy Miasta Sanoka w zakresie tworzenia warunków 

sprzyjających rozwojowi sportu oraz stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych 

Gminy Miasta Sanoka. 

 W sprawie określenia zasad wjazdu pojazdów w strefę zakazu ruchu. 

 W sprawie zasad korzystania z miejsc parkingowych zlokalizowanych na działce  

o numerze ewidencyjnym 644/1 obręb Śródmieście w Sanoku. 

 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu 

nieograniczonego, licytacyjnego na dzierżawę lokali użytkowych; (4). 

 W sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót zadania pn.: „Centrum 

Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSIR w Sanoku”. 

 W sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do 

przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta 

Sanoka na rok szkolny 2019/2020. 

 Zmieniające uchwałę budżetową na rok 2019; (2). 

 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie realizacji 

zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego; (2). 

 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych 

nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta 

Sanoka. 

 Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia  

w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta w Sanoku. 

 W sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków 

ochotniczej straży pożarnej Gminy Miasta Sanoka w działalnościach ratowniczych lub 

szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 

Miasta Sanoka. 

 Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania na terenie miasta Sanoka Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 



 W sprawie zasad potwierdzenia sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną 

do renty socjalnej. 

 W sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sanoku do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu 

ustalenie uprawnień do dodatków mieszkaniowych. 

 Zmieniające zarządzenie w sprawie zasad korzystania z miejsc parkingowych 

zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 644/1 obręb Śródmieście  

w Sanoku. 

 W sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Sanoku. 

 W sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Sanoka ds. Społecznych i Oświaty. 

 W Sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu ustalenia liczby osób bezdomnych 

na terenie |Gminy Miasta Sanoka. 

 W sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, 

nadbudowa dworca autobusowego na dworzec multimodalny przy ul. Lipińskiego  

w Sanoku”. 

 Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia liczby Zastępców Burmistrza Miasta 

Sanoka. 

 W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9  

w Sanoku. 

 W sprawie powierzenia prowadzenia spraw miasta Zastępcy Burmistrza Miasta 

Sanoka ds. Społecznych i Oświaty. 

 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Modernizacja energetyczna 

budynku Przychodni Rejonowej nr 1 w Sanoku’. 

 W sprawie wprowadzenia schematu ogólnego procedury kontroli podatkowej 

przedsiębiorców w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku 

od środków transportowych. 

 W sprawie powołania komisji konkursowej opiniujące złożone oferty na realizację 

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do 

prowadzenia działalności pożytku publicznego działające na terenie miasta Sanoka. 

 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu komunalnych lokali 

użytkowych będących w zasobie Gminy Miasta Sanoka. 

 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu komunalnych lokali 

mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasta Sanoka. 

 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu nieruchomości 

gminnych, w tym nieruchomości gminnych jednostek organizacyjnych. 

 W sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony 

ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Gminy Miasta Sanoka w 2019 r. 

 

 

 

 



INWESTYCJE 

W listopadzie i grudniu 2018 r. odbyłem rozmowy z przedstawicielami 

poszczególnych Wykonawców, analizując poziom zaawansowania prac oraz ich dalszego 

etapu realizacji. Spotkałem się z: 

 Tomaszem Polkiem, Prezesem Karpat-Bud (CRiS). 

 Przemysławem Bilewskim, Prezesem BIPV System (dworzec multimodalny). 

 Wiesławem Sową, Zastępcą Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji – GDDKiA 

(Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) w Rzeszowie. 

 Mariuszem Błyskalem, Zastępcą Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami  

i Mostami – GDDKiA, (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad)  

w Rzeszowie. 

Odbyłem szereg spotkań, dotyczących realizowanych inwestycji, jak i tych 

planowanych. Pod koniec roku 2018 wraz z moim zastępcą Burmistrzem ds. Gospodarki 

Komunalnej i Architektury Panem Pawłem Hydzikiem dokonaliśmy przeglądu 

najważniejszych miejskich inwestycji oraz realizacji ich harmonogramu, tj.: 

 Na Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku zakończyła się  

realizacja II etapu budowy basenów zewnętrznych i drogi dojazdowej. Obecnie 

oczekujemy jeszcze na ostateczny rozruch urządzeń zewnętrznych rehabilitacyjnych 

jak i rekreacyjnych w okresie lepszych warunków pogodowych oraz zatwierdzenie 

protokołów odbioru. 

 Na dworcu multimodalnym, już w roku 2018 widoczne były opóźnienia  

w harmonogramie realizacji inwestycji. Podjęliśmy działania mające na celu 

przyspieszenie trwających prac wykończeniowych wewnątrz budynku, instalacyjnych 

ogniw fotowoltaicznych na zadaszeniach, prac montażowych oszkleń na kładce oraz 

układanej kostce brukowej na placach, chodnikach i drogach przejazdowych. W tym 

okresie Wykonawca przedłożył pismo z uzasadnieniem o przedłużenie terminu 

zakończenia inwestycji najpierw na 30 stycznia 2019 r. (termin ten został przesunięty); 

kolejno podpisano aneks, w którym ustalono datę zakończenia budowy na dzień  

9 lutego 2019 r. (termin został ponownie przesunięty). W sprawie organizacji  

i sposobu funkcjonowania dworca multimodalnego zleciłem sporządzenie wstępnej 

analizy ekonomicznej dotyczącej funkcjonowania dworca. Wynika z niej niezbicie, że 

wcześniejsze prognozy różnią się z obecnymi.  Niemniej jednak podjąłem działania 

mające na celu zmianę tego stanu rzeczy, które ufam, że przyniosą efekt w postaci 

zbilansowania się wydatków i dochodów na tym obiekcie. Trwają prace związane  

z przetargiem na zarządzanie dworcem. Po  wstępnych ustaleniach zdecydowaliśmy, 

że najbardziej korzystna będzie procedura zamówienia tzw. in-house, która 

umożliwiłaby przekazanie zarządzania dworcem do jednej ze spółek miejskich. 

Obecnie prawnicy analizują możliwości wdrożenia takiego działania i czy zarządca 

musi zostać wyłoniony na drodze przetargu. Procedura odbioru dworca 

wielofunkcyjnego rozpoczęła się 19 lutego. Przewidywany ostatecznie termin odbioru 

to połowa marca. 

 Przy budowie obwodnicy trwają prace, ich zakres rzeczowy zaawansowania robót 

wynosi obecnie blisko 70%. 

 W okresie sprawozdawczym został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nowym dyrektorem został Pan Tomasz 

Lasyk, z którym spotkałem się kilkakrotnie i omówiłem najważniejsze sprawy 



związane z działalnością MOSiR oraz z harmonogramem prac realizowanych 

inwestycji na jego obiektach. Na Stadionie Wierchy trwają prace, obecny stan 

zaawansowania robót to ponad 90%. Realizowany jest przyłącz zasilania 

elektrycznego, jego zakończenie przewidziano na dzień 10 marca 2019 r. Wykonawcy 

oświetlenia i budowy bieżni przedłożyli pisma z uzasadnieniem o przedłużenie 

terminu zakończenia robót. Zakończenie prac planowane jest na koniec marca 2019 r. 

Obecnie zleciłem Dyrektorowi MOSiR wykonanie szeregu prac przygotowujących 

obiekt do otwarcia, zarówno sezonu piłkarskiego, jak i lekkoatletycznego na tym 

obiekcie. 

 Zapoznawałem się z postępem robót dotyczących przebudowy szkoły na potrzeby 

przedszkola przy ul. Kochanowskiego i zasadą jej finansowania w latach następnych. 

Wykonawca SPGM Sanok zwrócił się z prośbą o przedłużenie wykonania prac 

budowlanych do końca lutego 2019 r. W ostatnim czasie otrzymaliśmy również 

preliminarz potrzeb rzeczowo - finansowych na rok 2019 na kwotę 2,5 mln. złotych, 

przesłany przez dyrekcję szkoły. 

 Dokonano odbioru przebudowy dróg wraz z siecią kanalizacyjną  

i oświetleniową ul. Łany, ul. Kwiatowej i ul. Młynarskiej oraz wykonano rozliczenie 

finansowe z Wojewodą Podkarpackim i Marszałkiem w celu uzyskania 

dofinansowania. 

 Zostały dokonane odbiory częściowo przebudowanych ulic: Aleja NMP, ks. Sudoła, 

Konarskiego boczna, Jaśminowa, Śniegowa, Słuszkiewicza, Maków, Kaczkowskiego. 

 Trwa przebudowa oświetlenia ulic Chabrów, Maków i Szafera. W Grudniu 

przeprowadzono odbiór robót i uruchomienie nowych lamp. Zakończono opracowanie 

dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ul. Łącznej (z Turystyczną),  

ul. Kawczyńskiego (wraz z oświetleniem siłowni plenerowej za pomocą lamp 

hybrydowych), ul. Cichej (rejon I LO), ul. Wolnej (oświetlenie traktu pieszo – 

jezdnego wzdłuż SP3), ul. Młynarskiej (w rejonie budynków 55-67). 

 

JEDNOSTKI EDUKACYJNE 

Odbyłem spotkania z dyrektorami podległych szkół, przedszkoli i żłobków. 

Otrzymałem również pełen zakres informacji w ramach zleconych sprawozdań z działalności 

jednostek edukacyjnych. W styczniu 2019 r. rozpocząłem przegląd podległych placówek 

oświatowo – wychowawczych. Jako pierwsze odwiedziłem Szkołę Podstawową nr 1, 

Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 3 oraz Żłobek nr 1 na osiedlu Błonie. Spotkałem się 

także z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 3 i Przedszkola nr 4. W trakcie spotkań  

z dyrektorami i pracownikami zapoznałem się z potrzebami placówek, stopniem 

zaawansowania prowadzonych prac remontowych, realizowanych inwestycji oraz  

z problemami kadrowymi tych placówek. Zwróciłem uwagę na problemy w Szkole 

Podstawowej nr 1, w której po 29 latach funkcjonowania wymaga poprawy infrastruktura 

techniczna. Do najpilniejszych prac należą: wymiana pionów kanalizacyjnych, kapitalny 

remont łazienek uczniowskich, odnowienie parkietu na korytarzach II piętra, wymiana 

wyeksploatowanej stolarki drzwiowej, wymiana lamp oświetleniowych w całej szkole, 

remont placu zabaw lub wymiana urządzeń. Jest to największa szkoła na terenie Miasta 

(uczniów – 807, nauczycieli – 97 etatów).  

Rozliczone zostały dotacje podmiotowe za 2018 r., przekazywane pięciu 

przedszkolom niepublicznym funkcjonującym w Sanoku – w kwocie ogółem –   

2.264.750,89 zł. Rozliczono również dotację celową na wyposażenie szkół w darmowe 



podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2018 r. w kwocie 353.050,73 

zł. Przygotowano również do rozliczenia dotacje otrzymane na realizację zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego w kwocie: 1.273.195,80 zł. Rozliczono dofinansowanie kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników za 2018 r. na ogólną kwotę 78.280,67 zł oraz dotację: 

pomoc materialna dla uczniów w kwocie: 191.120,00 zł, w ramach której przyznano 174 

stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Sanoka.  

10 stycznia 2019 r. na Sali Herbowej Urzędu Miasta zorganizowane zostało Sportowe 

Podsumowanie Roku Szkolnego 2017/2018. Uczniowie sanockich szkół uzyskali bardzo 

wysokie lokaty we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Podkarpacki  

Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie: W ramach współzawodnictwa Igrzysk Dzieci – na 

sklasyfikowanych 606 szkół – SP nr 1 w Sanoku zajęła 1 miejsce w województwie, a SP nr 8 

– 4 miejsce. We współzawodnictwie Igrzysk Młodzieży Szkolnej na 573 szkoły – 4 miejsce 

zajęła SP nr 3, a 8 miejsce zajęła SP nr 9. Niepokonani byliśmy również w kategorii gmin  

i powiatów, zajmując jako Miasto Sanok 1 miejsce – na sklasyfikowanych 154 gmin oraz  

1 miejsce w kategorii powiatów – na 25 uczestniczących w rywalizacji sportowej.  

Miałem również okazję wręczyć akty mianowania dla 3 nauczycieli naszych szkół. 

Zawarłem umowy na zabezpieczenie ponad 24 godz. tygodniowo, porad specjalistów 

dyżurujących w PIK (Punkt Informacyjno-Konsultacyjny) ds. Problemów Alkoholowych, 

udzielających porad psychologicznych, terapeutycznych i prawnych w problemach 

alkoholowych i w kryzysie.  

Podjąłem decyzję o powołaniu zastępcy Burmistrza ds. Społecznych i Oświaty, 

mianując na to stanowisko Pana Grzegorza Korneckiego. Jest to były dyrektor szkoły 

Gimnazjum nr 4 w Sanoku przekształconej w Szkołę Podstawową nr 9 w Sanoku, posiadający 

16-letnie doświadczenie w zarządzaniu jednostką oświatową. Jego wykształcenie to Studia 

Pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na kierunku: Wychowanie 

techniczne; ukończone studia podyplomowe – Organizacja i Zarządzanie Oświatą na 

Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. 

W związku z ustąpieniem z funkcji dyrektora szkoły przez pana Grzegorza Korneckiego, 

powierzyłem pełnienie tych obowiązków panu Robertowi Hryszko. 

Przygotowano projekt porozumienia między Gminą Miasta Sanoka a Starostwem 

Powiatowym dotyczący przenoszenia lub zatrudniania nauczycieli Gminy Miasta Sanoka 

w szkołach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe – w związku z kończącą się reformą 

oświaty w szkołach podstawowych i wdrożeniem reformy w szkolnictwie 

ponadpodstawowym (4-letnie licea i 5-lenie technika). Projekt tego porozumienia jest 

aktualnie analizowany przez Biuro Prawne. 

Przygotowywany jest projekt uchwały dotyczący sieci szkół. 

Przygotowane zostały parametry dotyczące ustalenia standardu edukacyjnego dla 

szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Sanok w roku szkolnym 2019/2020. 

Parametry te określają działania, jakie należy podjąć, tj. ograniczenie do niezbędnego 

minimum liczby nauczycieli zatrudnionych na niepełnych etatach; bezwzględne 

przestrzeganie zasady podziału na grupy z wychowania fizycznego, informatyki, języków 

obcych. 

W ramach oszczędnego zarządzania placówkami oświatowymi zwrócono uwagę na 

ograniczenie kosztów energii elektrycznej, energii cieplnej, gazowej, wody (modyfikacja 

oświetlenia poprzez zamianę oświetlenia jarzeniowego na oświetlenie ledowe); kontrola 

zużycia energii cieplnej poprzez stosowanie urządzeń sterujących. 



Zobowiązano  dyrektorów i księgowych do comiesięcznej analizy budżetu pod kątem 

poniesionych wydatków. 

Przeprowadzono analizę w celu standaryzacji liczby etatów pracowników 

administracji i obsługi. 

 

MOPS 

Wizytowałem również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W trakcie wizyty 

spotkałem się z kadrą zarządzającą oraz pracownikami Ośrodka, jak również zapoznałem się  

z warunkami pracy i sytuacją lokalową. Dyrektor MOPS przedstawił mi realizowane przez 

MOPS zadania oraz trudności w ich realizacji, a ponadto wskazał na bieżące potrzeby. 

Największym problemem jest baza lokalowa, która jest niewystarczająca w stosunku do 

liczby zatrudnionych pracowników oraz średniomiesięcznej liczby odwiedzających ośrodek 

petentów i załatwianych spraw. Z przykrością muszę poinformować, że sytuacja, jaką 

zastałem w MOPS, jest daleka od ideałów i wymusza konieczność natychmiastowych działań. 

Baza lokalowa ośrodka nie spełnia aktualnych standardów, a sam stan techniczny budynku 

kwalifikuje go do natychmiastowego remontu. W związku z powyższym w trybie 

natychmiastowym zarówno dla dobra mieszkańców, jak i pracowników MOPS podjąłem 

działania zmierzające do zmiany tego stanu rzeczy. Przeprowadzono analizę posiadanych 

obiektów. Odbyłem również spotkanie ze Stanisławem Chęciem, Starostą Powiatu 

Sanockiego, którego tematem było pozyskanie przez miasto nowej siedziby dla MOPS  

w Sanoku. Wdrożyliśmy działania zmierzające do sfinalizowania tego przedsięwzięcia.  

W chwili obecnej jest ono na etapie analiz prawnych, oceny możliwości organizacyjnych  

i zagadnień majątkowych. O postępach podjętych działań poinformuję Państwa, jak tylko 

przyniosą one określone efekty. 

 

SPRAWY BIEŻĄCE 

Wprowadziłem działania mające na celu analizę umów zawieranych przez Urząd 

Miasta z innymi podmiotami, z których wynika, że część z nich narażała Urząd Miasta na 

dodatkowe koszty. W związku z tym rozwiązano lub nie przedłużono kilku z nich, w tym np. 

medialno-marketingowych, których wartość w samym 2018 roku wyniosła ponad 100 tys. zł. 

Od części z nich odstąpiłem, a te, które były niezbędne w obszarze zarządzania Miasta, 

podpisałem na korzystniejszych warunkach. 

Działający na moje polecenie Paweł Hydzik, mój zastępca, spotkał się w Rzeszowie  

w Oddziale ds. Zarządzania Drogami i Mostami – GDDKiA (Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad) z dyrektorem Bogdanem Tarnowskim oraz Mariuszem Błyskalem 

zastępcą dyrektora, by usankcjonować zmiany w projekcie remontu ulicy Krakowskiej  

i Rymanowskiej, zmiany te przez nas proponowane dotyczą uwzględnienia obustronnego 

ruchu pieszo-rowerowego na całej długości w/w ulic. Zmiany te zostały zatwierdzone. 

Równocześnie prowadzimy rozmowy dotyczące ul. Dworcowej, na której również należałoby 

wykonać ścieżki pieszo rowerowe w tej infrastrukturze. 

Podpisałem porozumienie z Gminą Sanok i aneks do zawartego porozumienia  

z Gminą Zagórz w zakresie funkcjonowania MKS na terenie gmin. Obecnie trwają prace nad 

poprawieniem regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Miasta Sanoka. 

Zakończyła się  kontrola wewnętrzna w MOPS w Sanoku oraz MOSiR.  



Uruchomiony został 21 stycznia „Telefon zaufania dla Seniora”. Telefon o numerze  

13 46 080 60 aktywny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.  

Mieszkańcy Sanoka, nie tylko seniorzy mogą porozmawiać o problemach swoich lub kogoś 

bliskiego oraz zgłosić trudności, jakie zaistniały w mieście. 

Został również ogłoszony konkurs na Stanowisko Pracy Sekretarza w Urzędzie Miasta 

Sanoka, już w najbliższym czasie nastąpi wybór kandydata. 

Mając na uwadze komfort funkcjonowania osób niepełnosprawnych w okolicach 

deptaka (ul. 3 Maja) podjąłem decyzję o zmianie istniejącego oznakowania drogowego. Nowe 

oznakowanie pozwoli na swobodny dostęp osób niepełnosprawnych do instytucji działających 

w w/w obszarze. W związku z tym zrezygnowałem z wydawania wielu zezwoleń 

indywidualnych. 

Wyłożono do publicznego wglądu (czwarty raz) projekt nowego Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Sanoka – od dnia 

04.02.2019 r. do 04.03.2019 r., a 1 marca 2019 r. odbyła się dyskusja publiczna nad 

przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami.   

Procedura wydłużenia terminu realizacji projektu „Zagospodarowanie terenów 

brzegów rzeki San w Sanoku” dobiega końca. Ministerstwo wysłało zgodę do Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aktualnie oczekujemy na odesłanie 

przez nich dokumentów. 

Przygotowany został projekt na budowę otwartej strefy aktywności przy boisku 

„Wierchy”.                                

Trwają rozmowy pracowników poszczególnych Wydziałów z przedstawicielami 

innych samorządów dotyczące gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zasobami 

mieszkaniowymi itp. 

Podpisana została umowa z firmą Trans-Sprzęt na odbiór i transport odpadów  

w okresie od 1 marca do 31 maja 2019 r. 

Trwają prace nad: poprawieniem regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Miasta Sanoka, specyfikacją dot. zamówienia związanego  

z zarządzaniem dworcem multimodalnym w Sanoku, powiększeniem zasobu mieszkaniowego 

i optymalizacją gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi. W ramach przyznanych 

środków w budżecie miasta opracowano Plan remontów budynków komunalnych na rok  

2019. Aktualnie trwają prace przygotowawcze. 

Ogłosiłem nabór wniosków o przyznanie okresowego stypendium sportowego Gminy 

Miasta Sanoka – dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub 

międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, wpłynęło 66 wniosków. 

Zawarto umowę na budowę oświetlenia ulic Cichej i Wolnej oraz lampy hybrydowej 

przy siłowni plenerowej na Posadzie (ul. Kawczyńskiego). 

Uczestniczyłem również w radach budowy, w tym w radzie budowy obwodnicy  

i dworca. 27 lutego br. zorganizowałem spotkanie z dyrekcją, pracownikami i rodzicami 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku, gdzie omówiliśmy bieżące sprawy szkoły. 

 

Projekty i przetargi  

W dniu 9 stycznia br. odbyło się podsumowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa 

publicznego na terenie Gminy Miasta Sanoka". W ramach projektu zrealizowano: 



-  Modernizację monitoringu, która obejmowała zakup 14 kamer i remont serwerowni, 

- Zakup dwóch mobilnych miasteczek ruchu drogowego dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym, 

- Zakup i wyposażenie apteczek dla straży miejskiej i policji, 

- Warsztaty pierwszej pomocy, 

 - Szkolenia dla kandydatów na kierowców oraz instruktorów i wykładowców szkół 

nauki jazdy, 

- Akcje: "Bez procentów, bez problemów", "Bezpieczna jazda", "Jak dobrze mieć 

sąsiada". 

 

W trakcie realizacji projektu „Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San  

w Sanoku”, ze względu na długotrwałe procedury związane z przeprowadzeniem zamówień 

publicznych, a także ewentualną kolizją terminów wykonania tych prac z okresem ochronnym 

ptaków zaistniały uzasadnione obawy, że zagrożony może być termin realizacji projektu 

przewidziany pierwotnie na koniec października 2018 r. Mimo sygnalizowania tego 

problemu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polecił 

przeprowadzenie pierwszego przetargu. Nie zgłosił się żaden oferent, zdolny zrealizować 

projekt w pierwotnym terminie. W związku z tym procedurę unieważniono. W efekcie 

wystąpiono ponownie do NFOŚiGW o zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 

końca 2019 roku. Obecnie oczekuje się na decyzję. W dniu 16.10.2018 r. ogłoszono drugi 

przetarg z terminem realizacji prac do końca października 2019 r. Pierwotny termin otwarcia 

ofert przewidziano na dzień 30.11.2018 r. W związku z zapytaniami potencjalnych 

wykonawców termin został kilkakrotnie przesuwany i ostatecznie termin otwarcia ofert został 

określony na dzień 08.01.2019 r. Przetarg zakończył się pomyślnie, złożono 6 ofert, z czego 

dwie wybrano do realizacji na dwa oddzielne działania. Umowy w w/w przedmiocie 

zamówienia zostaną podpisane po uzyskaniu zgody NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej) na wydłużenie terminu realizacji projektu. 

Trwa realizacja projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej 

emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko”. Zaakceptowany został wniosek  

o częściową płatność na kwotę 4 337 375,37 zł. 

W trakcie realizacji projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji 

w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko” Autosan sp. z o.o. nie była w stanie  

w założonym terminie zrealizować zamówienia. Strony porozumiały się co do nowego 

terminu dostawy. W dniu 13 grudnia 2018 r. otrzymano pisemną zgodę Zarządu 

Województwa Podkarpackiego w przedmiotowej sprawie. Kontaktowałem się z prezesem 

Szymonikiem – otrzymałem pisemne zapewnienie, że autobusy zostaną dostarczone  

12  kwietnia 2019 r. 

Wniosek o dofinansowanie projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF 

Sanok-Lesko” przeszedł ocenę techniczną i formalną. Jest to projekt złożony w partnerstwie  

z gminami wchodzącymi w skład obszaru funkcjonalnego tj.: Gminami Sanok, Zagórz, Lesko 

oraz Caritas Archidiecezji Przemyskiej. W ramach przedsięwzięcia na terenie dzielnicy 

Posada w Domu Kultury Caritas zostanie utworzony dom dziennego pobytu dla osób 

niesamodzielnych. Na etapie oceny merytorycznej zespół oceniający poprosił o wyjaśnienie  

w zakresie wartości wskaźnika dla partnera – Gminy Zagórz, a także skorygowanie 

formularza wniosku, wykazanie trwałości projektu przez wszystkich partnerów oraz 

weryfikację wskaźnika „powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją”. Wszystkie czynności 

zostały przeprowadzone, a dokumenty przedłożone w dniu 17.12.2018 r. do Urzędu 

Marszałkowskiego. Projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko” 



został wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Obecnie oczekujemy na przekazanie przez Urząd Marszałkowski dokumentów związanych z 

podpisaniem umowy o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu wynosi 18 117 575,76 zł 

z czego dofinansowanie wynosi 8 681 591,99 zł. Gmina Miasta Sanoka nie ponosi 

współfinansuje tego projektu. 

Rozliczono projekt „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka”. Kwota wypłacona w ramach płatności 

końcowej wyniosła 435 062,14 zł. 

Zlecone zostały działania dotyczące pozyskania środków na utworzenie Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w nowej lokalizacji, analizowane są różne 

miejsca, nieuciążliwe dla, jak najmniej negatywnie wpływające na obszar funkcjonalny 

miasta i jego mieszkańców. 

 

Odbyłem także szereg istotnych dla spraw miasta spotkań: 

 W sprawie zaakceptowania opinii oraz propozycji zmian do projektu Budżetu na 2019 

rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Miasta Sanoka na lata 2019-2033. 

 Z Prezesem Eugeniuszem Szymonikiem i przedstawicielami Autosan sp. z o.o.,  

w trakcie którego to spotkania zapewniono mnie o terminowym dotrzymaniu umowy 

na dostarczenie 11 szt. niskoemisyjnych autobusów dla miasta; Ostatecznie termin 

dostarczenia niskoemisyjnych autobusów to 12 kwietnia. 

 Z przedstawicielem PGE (Polskiej Grupy Energetycznej) Panem Józefem Pilchem, 

którego przedmiotem rozmów był program poprawy efektywności energetycznej oraz 

jakości środowiska wewnętrznego obiektów edukacyjnych i Spółdzielni 

Mieszkaniowych. 

 Z Panią Poseł Joanną Frydrych w sprawie pomocy dla Seniorów. W okresie 

świątecznym odwiedziliśmy Niepubliczny Ośrodek Opieki Zdrowotnej imienia  

św. Brata Alberta w Sanoku, ul. Korczaka 15, do którego zostały dostarczone paczki 

dofinansowane przez Panią Poseł. 

 Z Burmistrzem Leska Panem Adamem Snarskim oraz Burmistrzem Ustrzyk Dolnych 

Panem Bartoszem Romowiczem spotkałem się dwukrotnie. Po raz pierwszy w sprawie 

ścisłej współpracy na płaszczyźnie społecznej, kulturalnej i turystycznej trzech miast, 

tj. Sanoka, Leska i Ustrzyk Dolnych. Myślę, że owoce tej współpracy będą korzystne 

dla wszystkich mieszkańców naszego regionu. Przedsięwzięciem tym jest żywo 

zainteresowana telewizja publiczna, której przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu, 

o którym mowa. Spotykając się po raz drugi, omówiliśmy wspólny projekt – 

przedsięwzięcie, które jest obecnie w trakcie opracowywania, dotyczy odnawialnych 

źródeł energii i ma na celu obniżyć wydatki ponoszone na utrzymanie budynków 

administrowanych. 

Wraz z burmistrzami Leska i Ustrzyk Dolnych zorganizowaliśmy spotkanie 

przedstawicieli urzędów mające na celu uzgodnienie zasad współpracy na różnych 

płaszczyznach, tak aby razem reprezentować region bieszczadzki i tworzyć wspólną 

ofertę w zakresie turystyki, sportu, kultury, promocji i gospodarki. Spotkanie 

zainicjowało cykl roboczych spotkań z przedstawicielami różnych branż. A hasło 

przewodnie to: Razem możemy więcej "Bieszczadzkie Trójmiasto" działa wspólnie. 



 Trzykrotnie spotykałem się z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Sanoku Panem Henrykiem Przybycieniem, albowiem jestem mocno 

zainteresowany stanem Szpitala w Sanoku. Jest to najważniejsza jednostka Służby 

zdrowia przeznaczona na potrzeby mieszkańców Sanoka. Obecnie szpital sanocki 

przeżywa ogromne trudności i jego sytuacja ekonomiczna jest trudna. Problem jest 

niezwykle istotny, ponieważ dotyczy nas wszystkich jako mieszkańców Sanoka. 

Zadeklarowałem ze swojej strony Panu Dyrektorowi wszelkie możliwe wsparcie  

i jestem z nim podobnie jak z Władzami Powiatu w stałym kontakcie w tej sprawie. 

 Z Panią dyrektor Centrum Pomocy Zdrowia „Sanvit” panią Dorotą Pietrukaniec  

w sprawie uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej, który będzie służył 

mieszkańcom Sanoka. 

 Zorganizowałem spotkanie z wszystkimi Prezesami Sanockich Spółdzielni 

Mieszkaniowych, podczas którego ustalone zostały obszary, które na obecną chwilę 

wymagają wzmożonego działania. Obecnie przygotowywany jest wspólny list 

intencyjny, w którym zawarte zostaną działania mające na celu uzyskanie jak 

najwyższej jakości świadczonych usług związanych z utrzymaniem czystości, 

porządku oraz bezpieczeństwa na obszarach zarządzanych przez Spółdzielnie. 

 Z przedstawicielami kultury i lokalnego biznesu; przedmiotem rozmów były 

planowane przedsięwzięcia kulturalne, poprawa infrastruktury gospodarczej oraz 

wzrost liczby miejsc pracy na terenie Sanoka. 

 Z Burmistrzem Medzilaborce Ing. Vladislavem Višňovským przeanalizowaliśmy 

możliwości realizacji wspólnych projektów w ramach Mikroprojektów Programu 

Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja, które umożliwiają 

zdobycie dofinansowania na działania w zakresie ochrony i rozwoju dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. 

 15 lutego zaprosiłem do Sali Herbowej przedsiębiorców z „Zielonego Rynku”, 21 

lutego odbyłem również drugie spotkanie tym razem na Rynku, aby wspólnie 

przeanalizować szansę ożywienia tego miejsca. Impulsem były rozmowy  

z mieszkańcami Posady, którym od dawna leży na sercu reorganizacja martwego w tej 

chwili targowiska. Powstało kilka koncepcji, z których niektóre prawdopodobnie 

niedługo będą realizowane. Zakończył się okres trwałości projektu, co umożliwia 

wprowadzenie działań wpływających na reaktywację tego obszaru. Projekt zakładał, 

że większa część inwestycji zostanie przeznaczona na potrzeby handlu owocami  

i warzywami. Kupcy uważają, że w przestrzeni rynku albo w jego okolicach należy 

umożliwić sprzedaż artykułów popularnych na bazarach, w tym wielkogabarytowych. 

 22 lutego odbyło się spotkanie z właścicielką pracowni architektoniczno-

urbanistycznej panią Agnieszką Rymanowską-Tarczyńską, projektującą dworzec 

multimodalny, podczas którego po wcześniejszych trzech wizytach przedstawiłem 

wykaz usterek wpływających na jakościowy jego odbiór. W tym samym dniu na 

dworcu multimodalnym została przeprowadzona wizja przez pracowników Wydziału 

Inwestycji wraz z projektantem. Wskazano miejsca niedociągnięć oraz stworzono 

dokumentację zalecającą ich naprawę i/lub usunięcie. Procedura odbioru trwa od 19 

lutego 2019 r. Po kolejnej wizycie 26 lutego oraz rozmowie, jaką przeprowadzałem  

z głównym wykonawcą trwają prace odbiórkowe, a ich końcowy termin z pełnym 

odbiorem planowany jest na 10-15 marca 2019 r. 



W ramach tego samego zakresu działań odbyłem również dwa spotkania z inżynierami 

kontraktu na dworcu multimodalnym tj. przedstawicielami Krośnieńskiej Dyrekcji 

Inwestycji celem omówienia i analizy raportów z odbytych rad budowy. 

 Spotkałem się z przedstawicielami firm, które przedstawiły swoją ofertę wraz  

z modelem finansowania mieszkań do zasobu komunalnego i nie tylko. Obecnie 

analizując sytuację mieszkaniową w mieście, poczyniłem prace związane z wydaniem 

zarządzeń dotyczących: 

a)  przeprowadzenia przeglądu komunalnych lokali użytkowych będących w zasobach 

Gminy Miasta Sanoka, 

b) przeprowadzenia przeglądu komunalnych lokali mieszkalnych będących  

w zasobach Gminy Miasta Sanoka, w zakresie: 

sposobu użytkowania, zgodności z umową i przeznaczeniem, stanu technicznego, 

wyposażenia lokalu w media i możliwości adaptacji na cele mieszkalne, 

c) przeprowadzenia przeglądu nieruchomości gminnych, w tym nieruchomości 

gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie: 

sposobu użytkowania budynków, kosztów użytkowania i mediów, stanu technicznego, 

stanu zagospodarowania i estetyki nieruchomości. 

 29 stycznia br. podpisałem akt notarialny z Wicemarszałkiem Województwa 

Podkarpackiego Piotrem Pilchem oraz Panią Zofią Kochan – Dyrektorem 

Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego 

w Rzeszowie, przejmując nieruchomość (działkę o pow. 0,0236 ha zabudowanej 

garażami przy ul. Kiczury) o wartości rynkowej 154 tysięcy złotych na rzecz Gminy 

Miasta Sanoka. 

 Spotkałem się z panem Józefem Baszakiem prezesem Fundacji Szpital, omówiliśmy 

plan pomocy dla sanockiego szpitala w obszarze działań jakie jesteśmy w stanie 

wspólnie zrealizować dla polepszenia sytuacji służby zdrowia w Sanoku. 

 Podczas spotkania z przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku omówiliśmy 

plany powstania Rady Seniorów oraz oczekiwania różnych grup społecznych  

w Sanoku. 

 Sanok odwiedziła Senator Alicja Zając, w trakcie spotkania pani Senator przekazała na 

ręce burmistrza Uchwałę Senatu RP z dnia 27 września 2018 r. upamiętniającą 100. 

rocznicę urodzin ks. Zdzisława Peszkowskiego. 

 Spotkałem się z Panią Wójt Anną Hałas, omówiliśmy sprawy dotyczące współpracy 

samorządów a w szczególności podpisanej umowy na transport mieszkańców Gminy 

Wiejskiej Sanok. 

 Spotkałem się również z kilkoma lokalnymi przedsiębiorcami, którzy borykają się  

z małą infrastrukturą, jaką mają w swoim zarządzaniu, a hamującą szybki rozwój 

firmy. Wspólnie, poprzez wdrożony MPZP, analizowane są dodatkowe obszary na 

terenie Gminy Miasta Sanoka, które mogłyby zostać przeznaczone i uzbrojone dla 

rozwijających się przedsiębiorców. 

 Zorganizowałem spotkanie z przedstawicielami podległych jednostek i spółek. Odbyło 

się również Zgromadzenie Wspólników SPGK. Omówiliśmy realizowany zakres 

działań przez podległe jednostki i zarządzane spółki oraz harmonogram prac na 

najbliższe miesiące, w tym omówiliśmy proces rozpoczynających się prac związanych 

z budową łącznika na Łanach. Jednocześnie omówione zostały dodatkowe prace, jakie 



prowadzą pracownicy naszych spółek na jednostkach podległych, w tym: MOSiR, 

szkoły podstawowe itp. 

 Spotkałem się także z sołtysami przyległych miejscowości celem pomocy dla 

sanockich przedsiębiorców, których firmy leżą na granicy miasta i danego sołectwa,  

a napotykają na problemy dotyczące dalszego rozwoju firmy na tym obszarze. 

 Spotkałem się również z Panią dr Alicją Jarugą, Prezes Pass Polska Sp. z o.o., firmy 

zatrudniającej 2700 pracowników, która liczy na dużą współpracę z miastem  

w dalszym jej rozwoju. 

 Na zaproszenie Pana Ryszarda Ziarko odwiedziłem siedzibę firmy Ciarko, która 

właśnie powiększyła się o nową halę montażową. Cieszy mnie bardzo rozwój tej  

i innych sanockich firm, albowiem rozwój ten oznacza, zwiększenie potencjału 

gospodarczego naszego miasta, a nadto powoduje wzrost liczby nowych miejsc pracy. 

 

W okresie sprawozdawczym miałem przyjemność gościć w Urzędzie również: 

 Mistrza Polski w wieloboju sprinterskim Piotra Michalskiego wychowanka klubu 

Sanok SKŁ Górnik Sanok. 

 Wicemistrza Polski w klasie N-2000 w Samochodowych Wyścigach Górskich 2018 

Marcina Wilusza. 

 Przedstawicieli sanockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia 

Rozsianego, z którymi będziemy współpracować na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Spotkania z mieszkańcami 

Odbyłem dwa dyżury 4 i 18 lutego 2019 r., podczas których spotkałem się z niemal 60 

mieszkańcami. Rozmowy dotyczyły różnorodnych problemów sanoczan, najczęściej jednak 

pojawiające się tematy to: mieszkania, drogi, lokale. Spotkania te utwierdzają mnie  

w przekonaniu, że wiele osób potrzebuje realnej i szybkiej pomocy, a w mieście jest bardzo 

dużo do zrobienia. Efektem interwencji mieszkańców podczas pełnionego przeze mnie dyżuru 

była wizja lokalna na ul. Zapolskiej, podczas której omówiliśmy zakres niezbędnych prac, 

jakie należy poczynić w tej części dzielnicy, które to nie zostały zrealizowane od wielu lat  

a środki na ten cel miały być zabezpieczone poprzez podjęte wcześniejsze uchwały. Wynika  

z tego, że nie było pełnej weryfikacji zakresu wcześniej planowanych działań i ich realizacji 

w danym okresie budżetowym. 

7 lutego 2019 r. miało miejsce pierwsze, z planowanych cyklicznie, spotkanie  

z mieszkańcami w dzielnicy Posada. Głównymi tematami rozmów były planowane inwestycje 

oraz zakres prac i harmonogram związany z budową łącznika obwodnicy Sanoka. Poruszono 

też wiele innych problemów, w szczególności związanych z remontem ulic. 

Konferencje i seminaria 

 Uczestniczyłem w III Ogólnopolskim Forum Samorządów, podczas którego poruszane 

były tematy: jak się przygotować do nowej perspektywy finansowej, w jaki sposób samorządy 

mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości oraz jaką szansą dla wspólnot samorządowych 

może być Program Dostępność Plus. Podsumowując Forum należy zwrócić uwagę, że kolejne 

środki spływające z Unii Europejskiej ulegną obniżeniu stopy oprogramowania do 70%. 

Natomiast jeśli chodzi o VAT będzie kwalifikowany do 5 mln. złotych. W ramach nowego 

Programu bardzo ważny będzie Cel V Europa Bliżej Obywateli szeroki w działaniach gdzie 



6% może zostać przeznaczone na inicjatywy miejskie. Problem np. rewitalizacji może 

obejmować m.in. aktywizację biznesu. Końcem czerwca raport ma być zatwierdzony,  

a komisja w Brukseli ma dwa miesiące na podjęcie jego realizacji. Bardzo ważne będzie aby 

w nowym Schemacie Organizacyjnym, który zostanie wdrożony od dnia jutrzejszego Wydział 

Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora mógł realizować działania poparte wcześniejszymi 

porozumieniami, klastrami pomiędzy samorządami czy też innymi instytucjami ponieważ 

takie projekty uzyskają wyższą punktację przy weryfikacji wniosków poddanych ocenie. 

Brałem również udział w XXXVII Ogólnym Zgromadzeniu Podkarpackiego 

Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, podczas którego odbyły się wybory do władz 

PSST VI kadencji. Przewodniczącym Zgromadzenia jest obecny Marszałek Władysław Ortyl. 

Zarząd PSST przygotował na ten rok kilka ważnych spotkań związanych z pozyskiwaniem 

środków przede wszystkim na infrastrukturę drogową, która jest niezbędna, jak wiemy,  

w obszarze naszych działań. 

Podczas I Forum Słowackiego mój zastępca Paweł Hydzik przeprowadził rozmowy  

z wiceministrem środowiska Panem Sławomirem Mazurkiem na tematy dotyczące inwestycji 

w gospodarkę odpadami w Sanoku oraz prawnych aspektów funkcjonowania systemu, 

zwłaszcza zwiększenia poziomu konkurencyjności. 

 

Odbyło się szereg uroczystości i imprez, w których miałem okazję 

uczestniczyć, m.in.: 

 Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w Pływaniu 2018 – CRiS. 

 Zawody Barbórkowe Grand Prix Polski – Tor Lodowy „Błonie”. 

 Zawody z okazji 45 rocznicy awansu „Sanoczanki” do I ligi podnoszenia ciężarów – 

siłownia na Stadionie „Wierchy”. 

 II Charytatywny Turniej Mikołajkowy SHLPN – ZS nr 3 w Sanoku. 

 Międzynarodowy Dzień Wolontariatu, jubileuszowa Gala Wolontariatu – PWSZ  

w Sanoku. 

 Ślizgawka dla dzieci z Mikołajem i „Lododisco” – Arena Sanok. 

 Mistrzostwa Sanoka w wyciskaniu sztangi leżąc, pod patronatem Burmistrza Miasta – 

Energy Fitness Club. 

 Samuraj Fight Day edycja I – PWSZ w Sanoku. 

 XVIII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli o Puchar Burmistrza 

Miasta Sanoka – ZS nr 5 Belfer 2018 w Sanoku. 

 Turniej Mikołajkowy organizowany przez trenerów i rodziców dzieci należących do 

klubu UKS STS MOSiR NIEDŹWIADKI SANOK – Arena Sanok. 

 Wigilia dla mieszkańców Sanoka. 

 Sylwester na Rynku, przywitanie Nowego Roku. 

 Orszak Trzech Króli. 

 Finał WOŚP na sanockim Rynku. 

 Liczne Jasełka, spotkania opłatkowe organizowane zarówno przez szkoły, jak  

i stowarzyszenia i kluby. 



 Otwarcie Domu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w Centrum Promocji Zdrowia "Sanvit". 

Jest to miejsce, gdzie mieszkańcy Sanoka i powiatu sanockiego mogą otrzymać 

wsparcie i pomoc medyczną. 

 Ogólnopolskie Zawody w Łyżwiarstwie Szybkim. 

 Uczciliśmy pamięć ofiar Holokaustu. Na cmentarzu żydowskim złożyłem kwiaty  

i znicze. O historii Żydów w regionie mówiono podczas uroczystej sesji w sali 

konferencyjnej Muzeum Budownictwa Ludowego. 

 Międzynarodowe Forum Pianistyczne "Bieszczady bez granic". 

 IX Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych. 

 Promocja albumu starych fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego pod redakcją 

Andrzeja Romaniaka. 

 Dzień Myśli Braterskiej, organizowany przez harcerzy z Hufca Ziemi Sanockiej im. 

ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego. 

 Uroczystości z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (uczestniczyli w nich moi 

zastępcy Paweł Hydzik i Grzegorz Kornecki). 

 Brałem udział w uroczystości wręczenia Honorowych Medali "Zasłużony dla Sanoka  

i Ziemi Sanockiej" córkom podoficerów zawodowych 2 pułku Strzelców 

Podhalańskich. Uczestniczyłem w dniu 9 stycznia w spotkaniu przedstawicieli 

lokalnych samorządów w Sali Herbowej Urzędu Miasta, którego przedmiotem była 

analiza finansowa posiadanych budżetów oraz wspólne działania na rzecz dalszego 

rozwoju. 

 

PRACE WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA 

Od pierwszego tygodnia urzędowania wyznaczałem zadania Naczelnikom wydziałów 

Urzędu Miasta i nadzorowałem pracę podległych komórek. Zamieszczone poniżej 

sprawozdania obrazują przebieg realizacji poszczególnych działań: 

I. W ramach Wydziału Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego UM w okresie 

ostatnich trzech miesięcy nadzorowałem następujące prace: 

 Przygotowywanie dokumentów i prowadzenie korespondencji w sprawie nabycia do 

zasobu gminnego: 

- dwóch działek – ul. Gołębia (o pow. 0,0272 ha), które stanowią własność Skarbu 

Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – przekazano dokumenty do 

notariusza, 

- trzech działek od PKP S.A. (pod stopą kładki, parking przy dworcu, część  

ul. Piastowskiej) – przygotowano projekty uchwał na sesję Rady, 

- od osób fizycznych – działek nr 316 (Śródmieście), nr 842 (Śródmieście), nr 70 

(Dąbrówka), 

 Przeprowadzenie procedury nabycia w drodze darowizny od Województwa 

Podkarpackiego działki pow. 0,0236 ha zabudowanej garażami przy ul. Kiczury – 

zakończono aktem notarialnym w dn. 29.01.2019 r. 

 Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy i zlecono wykonanie rozbiórki 

budynku przy ul. Słowackiego 91. 



 Ogłoszenie 17 przetargów na zbycie nieruchomości gminnych, w tym rozstrzygnięto  

5 pozytywnie (na łączna kwotę 249 850,60 zł brutto), a 12 rozstrzygnięto negatywnie 

(brak ofert). 

 Przeprowadzenie procedury zbycia w drodze bezprzetargowej 3 działek gminnych (na 

kwotę łączną 93 397,90 zł brutto). Wpłynęło 9 wniosków o sprzedaż bezprzetargową 

działek gminnych – sprawy są w trakcie realizacji. 

 Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla działki nr 740 o pow. 0,1878 ha 

– ul Podgórze – sprawa związana z zabezpieczeniem skarpy pod klasztorem oo. 

Franciszkanów. 

 Rozpoczęcie prac geodezyjnych związanych z przygotowaniem projektu scalenia 

terenów w rejonie ul. Ustrzyckiej (Posada). 

 Przeprowadzenie procedury ustanowienia służebności przesyłu dla PGE – uchwała, 

protokół w tej sprawie i ustalenie daty aktu. 

 Przeprowadzenie analizy i przygotowanie projektu uchwały w sprawie określenia 

warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów. 

 Wyłożenie do publicznego wglądu (czwarty raz) projektu nowego Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Sanoka – od dnia 

04.02.2019 r. do 04.03.2019 r. 

 Inne sprawy prowadzone na bieżąco (realizacja wpływających wniosków). 

 Przygotowanie 120 umów dzierżawy gruntów gminnych, wystawienie 590 faktur 

związanych z dzierżawą gruntów gminnych. 

 Przeprowadzenie procedury administracyjnej i wydanie 5 decyzji w sprawie 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

(garaże). 

 Wydanie 3 zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności (nowa ustawa). 

 Wpłynięcie 96 wniosków o informację o wysokości opłaty jednorazowej z tyłu 

przekształcenia – odpowiedzi w przygotowaniu. 

 Wydanie 10 decyzji administracyjnych oraz 12 postanowień w sprawie podziału 

nieruchomości. 

 Prowadzenie procedur związanych z wykupem mieszkań przez najemców –  

4 wnioski. 

 Realizację 13 wniosków o nadanie numeracji porządkowej dla nieruchomości. 

 Przygotowywanie 2 zgód (w formie umowy) na wejście w teren gminny  

z infrastrukturą. 

 Przeprowadzenie procedury administracyjnej i wydania 27 decyzji o warunkach 

zabudowy, 10 wniosków jest w trakcie realizacji. 

 Przeprowadzenie procedury administracyjnej i wydanie 8 decyzji o lokalizacji celu 

publicznego, 5 wniosków w trakcie realizacji. 



 Wydania 29 wypisów i wyrysów z mpzp, 41 zaświadczeń o braku mpzp oraz wydano 

58 zaświadczeń o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji – wszystko na 

wniosek stron. 

II. W ramach działań realizowanych przez Wydział Społeczno-Obywatelski w okresie 

ostatnich trzech miesięcy nadzorowałem następujące prace: 

 Realizację bieżących zadań z zakresu: przyjmowania wniosków  

i wydawania dowodów osobistych, przyjmowania zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu 

dowodu osobistego, spraw związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem 

(obywatele polscy i cudzoziemcy), nadawania numerów PESEL, prowadzenia spraw 

dotyczących wymeldowania bądź zameldowania w drodze postępowania 

administracyjnego, wydawania zaświadczeń oraz udostępniania danych na wniosek  

z rejestru mieszkańców. Bieżącej obsługi przedsiębiorców dokonujących wpisów, 

zmian, zawieszeń, wykreśleń działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 Ogłoszenie czterech konkursów ofert (trzy na podstawie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jeden na podstawie Uchwały Rady Miasta  

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów sportowych). Konkurs 

dotyczący pomocy społecznej (bezdomni, obiady i łaźnia) został rozstrzygnięty, 

podpisano 3 umowy. W trakcie realizacji jest konkurs ogłoszony dla organizacji 

pozarządowych skupiających inwalidów wojennych, żołnierzy AK, Sybiraków, 

emerytów i rencistów oraz stowarzyszeń prowadzących ogródki działkowe. W wyniku 

ogłoszonego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzono 15 ofert organizacji 

pozarządowych działających na terenie miasta Sanoka. W odpowiedzi na ogłoszony 

konkurs ofert dotyczący stypendiów sportowych zgłoszono 66 wniosków. 

 Zlecenie realizacji zadań w placówkach oświatowych w ramach GPPiRPA: 1860 godz. 

zajęć alternatyw szkolnych, 864 godz. zajęć socjoterapeutycznych dla 194 dzieci, 

przeznaczono na zajęcia organizowane podczas ferii w szkołach 13 tyś. zł, na 

realizację programów profilaktycznych w szkołach („Cukierki”, „7 kroków”, 

„Archipelag skarbów”, spektakle teatralne) przeznaczono kwotę 20 tyś. zł, zlecono 

zawarcie umów na konsultacje psychologów w szkołach w liczbie 983 godziny,  

a w przedszkolach 180 godzin. 

 Trwające przygotowania do wdrożenia e-dowodów. Wydział został wyposażony  

w wymagany sprzęt, pracownicy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez 

Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego  

w Rzeszowie oraz odbyli samodzielne szkolenie online na Platformie Szkoleniowej 

pl.ID. 

 Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności żłobków, klubów dziecięcych 

i dziennych opiekunów za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego 

Emp@tia do PUW w Rzeszowie. 

 Opracowane Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2019 r., który przedłożono Radzie Miasta, celem podjęcia na sesji  

w dniu 28.02.2019 r. 

 Wydałem 3 zgody na przeprowadzenie zgromadzeń publicznych. 

III. W ramach Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej w okresie ostatnich trzech 

miesięcy nadzorowałem następujące prace: 

mailto:Emp@tia


 Przeprowadzenie wycinki 11-stu drzew na cmentarzach komunalnych, na które Miasto 

posiadało stosowne zezwolenia. 

 Wynegocjowanie nowych cen na usługi realizowane przez SPGK związane  

z utrzymaniem czystości i porządku w mieście oraz na czyszczenie kanalizacji 

deszczowej. 

 W ramach przyznanych środków w budżecie miasta opracowanie planu remontów 

budynków komunalnych na rok 2019. Trwają prace przygotowawcze związane  

z przeprowadzeniem przetargów na realizację remontów. 

 Dokonano przeglądu kładek i mostów pod kątem przeprowadzenia niezbędnych 

remontów, które to zostały zrealizowane początkiem roku. 

 Opracowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Sanoka na rok 2019. 

 Trwające prace nad opracowaniem regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Miasta Sanoka. 

 Trwające prace nad powiększeniem zasobu mieszkaniowego i optymalizacją 

gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi. 

 Prace nad specyfikacją dot. zamówienia związanego z zarządzaniem dworcem 

multimodalnym w Sanoku. 

 Rozstrzygnięcie 5 przetargów na dzierżawę lokali użytkowych, natomiast na kolejne  

3 są ogłoszone przetargi a kolejne 2 oczekują na ogłoszenie. 

IV. W ramach Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Opadami w okresie ostatnich 

trzech miesięcy nadzorowałem następujące prace: 

 Ogłoszenie i rozstrzygnięcie postępowań na utrzymanie zielni miejskiej w 2019 r. na 

obiektach: park miejski i skarpa staromiejska, 27 zorganizowanych zieleńców, zieleń 

przyuliczna przy ulicach miejskich, niezagospodarowane działki mienia komunalnego 

i pasy drogowe ulic miejskich, rondo im. Zdzisława Beksińskiego, rabaty przed 

pomnikiem T. Kościuszki i na placu Św. Michała, skwer przy parku miejskim, tereny 

rekreacyjno-sportowe oraz ogródki jordanowskie. 

 Wycinkę 15 szt. drzew rosnących na działkach mienia komunalnego, zgodnie  

z uzyskanymi zezwoleniami od starosty sanockiego. 

 Przygotowanie dokumentacji do przetargu na odbiór i transport odpadów 

komunalnych. 

 Przygotowanie kalkulacji nowych stawek opłat za odpady komunalne oraz projektu 

uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za opady komunalne. 

 Zlecenie montażu czujnika pomiaru jakości powietrza w dzielnicy Zatorze (na 

budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej przy ul. Jezierskiego – 

zlecenie przyjęte do realizacji przez firmę Airly). 

 Udzielanie mieszkańcom miasta wszelkich informacji dot. rządowego projektu 

„Czyste powietrze”. 

 Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych z terenu 

miasta dot. gospodarki odpadami komunalnymi oraz utrzymania czystości i porządku 

na terenach zasobów wielomieszkaniowych. 



 Prowadzenie spraw dot. wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów  

z terenów nieruchomości należących do kompetencji burmistrza – 60 zakończonych 

postępowań. 

 Prowadzenie bieżących spraw będących w kompetencji Wydziału min. postępowania 

dot. naruszenia stanu wody na gruncie w dzielnicy Olchowce – postępowanie w toku, 

usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania (działka przy  

ul. Dworcowej) – wydano decyzję o umorzeniu postępowania, przyjęcie do realizacji 

615 spraw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (deklaracje o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), rozliczanie należności za 

utrzymanie zieleni miejskiej, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. 

 Współpracę z Miastem Krosno w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych 

– uczestniczenie przedstawiciela Burmistrza Miasta w spotkaniu informacyjnym 

zorganizowanym przez MPGK Krosno Sp. z o.o., dla gmin regionu południowego 

gospodarki odpadami w celu przedstawienia problemów z zagospodarowaniem frakcji 

palnej wytworzonej w RIPOK w Krośnie. 

V. W ramach działalności Wydziału Rozwoju w okresie ostatnich trzech miesięcy 

nadzorowałem następujące prace: 

 Procedurę wydłużenia terminu realizacji projektu „Zagospodarowanie terenów 

brzegów rzeki San w Sanoku” dobiega końca. Czekamy na dokumenty z ministerstwa. 

 Rozliczenie projektu „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka”. Kwota wypłacona  

w ramach płatności końcowej wyniosła 435 062,14 zł. 

 Na wniosek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonanie ewaluacji projektu 

„Szlakiem Ikon z Sanoka do Humennego”. 

 Analizę możliwości finansowania działań miejskich, w tym między innymi: 

zagospodarowania hali targowej, organizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, odnowienia infrastruktury rekreacyjnej w parku miejskim. Pod uwagę 

wzięto programy: RPO WP 2014-2020, POIŚ oraz Interreg V-A Polska-Słowacja. 

 Projekt partnerski „Góry kultury w Winohradowie i Sanoku” złożony w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 został 

zakwalifikowany do kolejnego etapu oceny. 

 Przygotowanie projektu na budowę otwartej strefy aktywności przy boisku „Wierchy”. 

 Złożenie pilotażowego projektu w ramach programu „Inteligentny rozwój na poprawę 

obsługi przedsiębiorców i inwestorów”. 

 Przygotowanie deklaracji udziału w pilotażowym programie zrównoważonej 

mobilności miejskiej. 

 Trwające przygotowania do złożenia projektu z programu „Posiłek w szkole i domu”. 

 Monitorowane możliwości złożenia mikroprojektów w ramach programu Interreg V-A 

Polska-Słowacja, możliwości złożenia projektów w ramach Programu Wyrównywania 

Różnic Między Regionami III w 2019 r. z wykorzystaniem środków PFRON oraz  

w zakresie aktualności i naborów w ramach Programu Dostępność Plus. 

 Podjęcie prac przygotowawczych, obejmujących: zapoznanie się z dokumentacją, 

wskaźnikami, zasadami oceny oraz faktycznymi potrzebami i możliwościami 



realizacji, związanymi ze złożeniem projektu na zakup wozu strażackiego, 

przeznaczonego dla OSP Olchowce. 

 Systematycznie prowadzoną bieżącą obsługę projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu na terenie miasta Sanoka”. 

 Działania związane z monitorowaniem trwałości projektów dofinansowanych 

środkami UE. 

 Przystąpienie do prac związanych z usprawnieniem handlu na tzw. „Zielonym rynku”. 

VI. W ramach Wydziału Organizacyjnego nadzorowałem następujące prace: 

 Rozpoczęcie prowadzenia dokumentacji pracowniczej zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie 

dokumentacji pracowniczej. 

 Wprowadzenie nowych zasad ewidencji czasu pracy pracowników urzędu zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 

2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. 

 Ocenę możliwości wprowadzenia elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy. 

 Dostosowywanie dokumentacji pracowniczej do wymogów RODO. 

 Odbiór z poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu oraz przygotowanie do 

przejęcia dokumentacji przez archiwum zakładowe. 

 Przegląd dokumentacji niearchiwalnej (kat. B) i przygotowanie wniosku do Archiwum 

Państwowego o wyrażenie zgody na niszczenie. 

 Przygotowanie zapytań ofertowych na zakup środków gospodarczych oraz materiałów 

biurowych, analiza otrzymanych ofert i sporządzenie umów na 2019 r. 

 Przygotowanie zapytań ofertowych dotyczących usług realizowanych przez podmioty 

zewnętrzne na rzecz Urzędu, analiza otrzymanych ofert i sporządzenie umów na  

2019 r. 

 Aktualizację danych dotyczących środków trwałych oraz innych elementów majątku 

Gminy Miasta Sanoka do celów aktualizacji ubezpieczenia majątkowego na 2019 r. 

 Przygotowanie pełnomocnictw i upoważnień dla kadry kierowniczej urzędu. 

 Kontynuowane prace związane z techniczną obsługą transmisji obrad Rady Miasta 

oraz elektronicznego systemu do głosowania. 

 Przeprowadzenie naboru na ogłoszone przez Burmistrza Miasta wolne stanowiska 

pracy. 

 Przeprowadzenie analiz związanych ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego, w tym 

możliwości przeniesienia części komórek organizacyjnych na nowe stanowiska pracy. 

 Przeprowadzenie analiz związanych ze zmianą zarządzenia dotyczącego ustalenia 

wielkości zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta 

w Sanoku. 

 Działania związane ze spisem majątku. 

 Przeprowadzenie analiz związanych z wprowadzeniem nowych zasad ruchu na części 

działki będącej drogą wewnętrzną Urzędu. 



VII. W ramach Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej, w okresie ostatnich trzech miesięcy 

nadzorowałem następujące prace: 

 Procedurę naliczenia jednorazowego dodatku dla nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie – z art. 30 ust. 1 Karty 

Nauczyciela. 

 Złożenie  wniosków o dofinansowanie obsługi boisk sportowych Orlik w Sanoku,  

w ramach programu „Lokalny Animator Sportu” dla 4 animatorów - po 2 na każdym 

boisku. 

 Złożenie wniosków o dofinansowanie organizacji zajęć sportowych w ramach 

programu „Szkolny Klub Sportowy” dla 13 grup młodzieżowych w sanockich 

szkołach podstawowych (ogółem: dla 224 uczniów). 

 Przeprowadzenie rozpoznania cenowego i podpisania umowy na dowóz uczniów 

niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Miasta Sanoka do szkół i placówek na 

terenie miasta w roku 2019. 

 Przeprowadzenie rozpoznania cenowego i podpisanie umowy na „Wykonywanie 

dowozu dzieci i młodzieży szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta 

Sanoka na zawody sportowe, olimpiady przedmiotowe i konkursy pod opieką 

nauczyciela, w roku 2019”. 

 Zorganizowanie Sportowego Podsumowania Roku Szkolnego 2017/2018 r. 

 Ustalenie funkcjonowania Sanockich Orlików – (w ramach programu) od 1 marca do 

30 listopada 2019 roku. 

W dniach 11 – 22 lutego 2019 r. – zgodnie z kalendarzem roku szkolnego – trwały 

ferie zimowe. Dla uczniów spędzających ferie w Sanoku, szkoły przygotowały bogatą ofertę 

rekreacyjno-sportowych w ramach akcji „Ferie w mieście”, która dofinansowana została  

z budżetu miasta w kwocie 13 000 złotych. 

VII. W ramach Wydziału Kultury i Promocji w okresie ostatnich trzech miesięcy odbyły się: 

 Rozliczenie działalności MBP i SDK z dotacji za rok 2018. 

 Rozliczenie dotacji dla Muzeum Historycznego. 

 Przygotowanie sprawozdania z realizacji budżetu za 2018 r. 

 Przygotowanie spotkania z organizacjami, biznesem turystycznym, samorządami  

w sprawie zagospodarowania turystycznego miasta i okolic. (Poruszane zagadnienia to 

naprawa i uzupełnienia szlaków turystycznych, tworzenie wiat i miejsc 

odpoczynkowych, budowa wieży widokowej na Słonnym Wierchu). 

 Ustalenie zakresu uzupełnień kierunkowskazów miejskiej informacji turystycznej. 

 Organizacja restrukturyzacji Lokalnej Organizacji Turystycznej, we współpracy  

z jednostkami zaangażowanymi w rozwój biznesu turystycznego w mieście. 

 Przygotowywanie projektów oraz uaktualnianie istniejących już ulotek i plakatów. 

Do zadań Wydziału należało ponadto: 

 Prowadzenie na bieżąco strony internetowej i reklama miasta w mediach 

społecznościowych. 

 Oprawa logistyczna imprez miejskich. 

 Kontynuacja współpracy z Reinheim i innymi miastami partnerskimi. 



 Realizacja bieżących spraw dotyczących promocji miasta, oznakowania szlaków 

turystycznych, funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej   

 

Podpisałem m.in. następujące umowy i porozumienia: 

 W ramach GPPiRPA: 8 umów dotyczących dyżurów fachowców w Punkcie 

Informacyjno-Konsultacyjnym, 3 umowy dla partyworkerów, 4 umowy dla lekarzy 

biegłych. 

 Porozumienie z Gminą Sanok oraz aneks do porozumienia z Gminą Zagórz w zakresie 

funkcjonowania MKS. 

 Umowę z lekarzem weterynarii na usługę związaną z opieką nad zwierzętami 

bezdomnymi w tym również zapewnienia dla nich miejsca w schronisku dla zwierząt. 

 Umowę na świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki zwierzętom 

gospodarskim. 

 Umowę na dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych. 

 Umowę na realizację zadania polegającego na zapewnieniu gotowości bojowej 

samochodu i sprzętu przeciwpożarowego Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Sanoku na Olchowcach. 

 Umowę z inkasentem na pobieranie i rozliczenie opłaty targowej. 

 Umowę na przekazywanie SPGK dopłat do dostarczonej wody i przyjętych  

i oczyszczonych ścieków z gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Sanoka, 

realizując Uchwałę Rady Miasta Sanoka w sprawie dopłat do wody i ścieków. 

 Umowę z SPGM na administrowanie cmentarzami komunalnymi w Sanoku. 

 Umowę o współpracy z Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Zawiązkiem 

Sportowym w Rzeszowie. W ramach, której w sanockich szkołach podstawowych 

zorganizowanych zostało 13 grup, w których 224 uczniów – uczestniczyć będzie  

w dodatkowych zajęciach sportowych. Ogólna wartość projektu wynosi 65 650 zł,  

z tego: wkład finansowy miasta Sanoka wyniesie 1 950 złotych, co stanowić będzie  

5 % kosztów realizacji programu. 

 Umowę o przyznaniu dofinansowania w ramach projektu „Lokalny animator sportu”  

z Fundacją Orły Sportu z siedzibą w Pucku, dzięki której dofinansowane zostanie 

wynagrodzenie 4 animatorów obsługujących Zespoły Boisk Sportowych „Orlik 2012” 

przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 4 w Sanoku w kwocie 

ogółem 16 400 złotych. 

 

PODSUMOWANIE 

Mija sto dni od mojego zaprzysiężenia w dniu 19 listopada 2019 roku. Oceniam ten 

okres jako bardzo pracowity, chociaż na wymierne efekty dopiero przyjdzie czas. Burmistrz 

jest urzędnikiem samorządowym, ale jednocześnie menadżerem. Obie te płaszczyzny 

działania staram się codziennie łączyć, nie tracąc przy tym kontaktu z mieszkańcami,  

z którymi spotykam się niemal każdego dnia – podczas dyżurów, wydarzeń kulturalnych  

w mieście, konferencji, imprez okolicznościowych czy turniejów sportowych. 

Władza poprzedniej kadencji pozostawiła niedokończone i, przypomnę, wymagające dużych 

nakładów finansowych, opłacane z aktualnego budżetu – inwestycje. Dopilnowanie, aby 



zostały naniesione odpowiednie korekty, tak aby możliwy stał się odbiór tych inwestycji, to 

zadanie wymagające uwagi i pochłaniające czas. Nowe pomysły można wdrażać wówczas, 

gdy sprawy dawno rozpoczęte zostaną zamknięte i rozliczone. 

Przedstawiam Państwu do wglądu sprawozdanie z przebiegu mojej pracy w ciągu ostatnich 

stu dni. Ze względu na przewlekłość pewnych spraw, trudno ułożyć zdarzenia 

chronologicznie, dzień po dniu. 

 


