Protokół Nr 11/19
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 13 lutego 2019 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
• Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu
• Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu
• Henryk Przybycień – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
• Jadwiga Wrótniak – Zastępca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej
• Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
• Wojciech Naparła - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
• Ewa Piechowska – właściciel Centrum Kształcenia „Torus” Ewa Piechowska

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Stanisław Chęć. Przewodniczący
Zarządu Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia:

1. Sprawy dotyczące SPZOZ w Sanoku:
a) spotkanie z kadrą zarządzającą SPZOZ w Sanoku
b) interpelacja Radnego Rady Powiatu Sanockiego dotycząca Sanockiego Szpitala
2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) spotkanie z panią Ewą Piechowską
b) rozpatrzenie prośby audytora wewnętrznego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie
w szkołach niepublicznych ponownego audytu

3.

4.

5.
6.

c) rozpatrzenie prośby Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Przemienienia
Pańskiego w Sanoku o udostępnienie sali sportowej na zorganizowanie Turnieju Piłki
Nożnej Liturgicznych Służb Ołtarza
d) rozpatrzenie prośby pana (…) o wyrażenie zgody na bezpłatne korzystanie z sali
gimnastycznej w ZS Nr 5
e) rozpatrzenie prośby UKS Karate Kyokushin Kumite o dofinansowanie wyjazdu na
Międzynarodowy Turniej Karate w Tokio
f) rozpatrzenie prośby Sanockiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Bieszczady”
o finansowe wsparcie działalności statutowej Stowarzyszenia
Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie użyczenia części nieruchomości Powiatu
Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Śródmieście
b) rozważenie możliwości przekazania część działki nr 2212/9 na rzecz Gminy Miasta
Sanoka
Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) zajęcie stanowiska w sprawie remontu drogi powiatowej Mrzygłód – Tyrawa Wołoska
oraz Rozpucie - Ropienka
b) rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Sanok dot. zabezpieczenia środków w budżecie na
wykonanie odcinka chodnika o długości w m. Trepcza
c) podjęcie decyzji w sprawie wprowadzenia do budżetu kwoty w wysokości 70.000 zł na
realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2244R ul. Kościelna polegająca
na wykonaniu chodnika dla pieszych w m. Sanok w km. 0+062 – 0+100 strona lewa wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Sprawy budżetowe:
a) informacja na temat rozliczenia subwencji 2015-2018
Wnioski i zapytania.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1. Sprawy dotyczące SPZOZ w Sanoku.
Pan Henryk Przybycień Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Sanoku wraz z panią Jadwigą Wrótniak Zastępcą Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku zostali poproszeni o wyjaśnienie sytuacji
jaka miała miejsce w ostatnim czasie na Szpitalnym Oddziale Ratownictwa w Sanoku. Dyrektor
wyjaśnił, iż po otrzymaniu informacji o zastrzeżeniach pacjenta i jego rodziny odnośnie
nieprawidłowościach w leczeniu zabezpieczono materiały oraz monitoring, powołano komisję
w składzie chirurg i lekarz internista. Komisja po przeanalizowaniu dokumentacji nie
stwierdziła błędu lekarskiego, niedociągnięcia czy przeoczenia ze strony lekarza. Wówczas
szpital udzielił publicznego wyjaśnienia.
Pan Damian Biskup poruszył temat dotyczący oznakowania miejsca przyjmowania
pacjentów podczas „nocnej i świątecznej opieki medycznej”. Pani Jadwiga Wrótniak
poinformowała, że wejście na nocną i świąteczną opiekę medyczną jest oznakowane i wchodzi
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się przez „podcienia”. Pan Starosta powiedział, aby nagłośnić, gdzie jest wejście na nocną
i świąteczna opiekę medyczną. Pan Damian Biskup zaproponował, aby na skrzyżowaniu ulic
800 – lecia i ul. Stawiska ustawić znak informacyjny.
Pan Radny Chrobak dodał, że w przestrzeni społecznej pojawiają się informacje,
o toczących się sprawach sądowych, że lekarz czegoś nie dopełnił, czy rzeczywiście są
prowadzone tego typu sprawy. Pojawiają się również

negatywne sygnały jeżeli chodzi

o szpital. Dyrektor odpowiedział, że są prowadzone sprawy sądowe np. jedna z nich toczy się
już 10 lat. Jednak na dzień dzisiejszy nie ma wyroków skazujących dla szpitala. Zapytany, czy
były wyroki skazujące dla lekarzy odpowiedział, że nie ma upoważnienia, żeby wypowiadać
się za lekarza.
Pan Janusz Cecuła zapytał jak wygląda nocna i świąteczna opieka medyczna, jakie są
zespoły przygotowane do określonych czynności. Pani dyrektor odpowiedziała, że jest to
podstawowa opieka. Na dyżurze jest lekarz i pielęgniarka, drugi lekarz jest w przypadku
pilnego wyjazdu do pacjenta.

Ad.3. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.

Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 15/2019 w sprawie użyczenia części
nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Śródmieście. Oddaje się
w bezpłatne użyczenie na czas nieoznaczony dla Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Sanoku część nieruchomości Powiatu Sanockiego położonej przy ul.
Jagiellońskiej 22 w Sanoku. Użyczeniem objęte są pomieszczenia na I piętrze nr 7, 8, 9, 10,11,
12 z przeznaczeniem na wykonywanie zadań statutowych Ośrodka. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu wspólnie z panią Bogusławą Hniłką Naczelnikiem Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Panem Wojciechem Naparłą dyrektorem
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku omówili temat dotyczący możliwości przekazania część
działki nr 2212/9 na rzecz Gminy Miasta Sanoka. Pan Dyrektor poinformował, że Gmina
Miasta Sanoka zwróciła się z wnioskiem o przekazanie części działki o nr ew. 2212/9
stanowiącej pas drogi powiatowej nr 2234R ul. Stróżowska na rzecz Gminy Miasta Sanoka na
potrzeby budowy lokalnej przepompowni ścieków w ramach realizowanego zadania „Budowa
kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ul. Stróżowskiej w Sanoku
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wraz z hydrofornią, lokalną przepompownią ścieków oraz zasilaniem energetycznym”. Po
wspólnym omówieniu tematu Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Gminy Miasta
Sanoka nie wyrażając zgody na przekazanie części działki nr 2212/9 obręb posada w Sanoku
o pow. 32 m2 pod budowę przepompowni ścieków. Natomiast zaproponowano, aby wystąpić
do Gminy Miasta Sanoka z propozycją przekazania w formie darowizny nieruchomości
ul. Stróżowskiej w Sanoku od ul. Lipińskiego w Sanoku do administracyjnej granicy Miasta
Sanoka (do projektowanej obwodnicy) na rzecz wnioskodawcy. Powyższe stanowisko przyjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Na posiedzenie Zarządu poproszono panią Ewę Piechowską prowadzącą działalność
gospodarczą pn. „Centrum Kształcenia „Torus” Ewa Piechowska” celem omówienia
działalności, funkcjonowania szkół, które prowadzi.
Pani Ewa Piechowska poinformowała, iż na terenie Powiatu Sanockiego funkcjonują trzy
szkoły Liceum Ogólnokształcące, Medyczna Szkoła Policealna i Policealna Szkoła. Szkoły
funkcjonują od kilku la, a obecnie do szkół uczęszcza 300 słuchaczy. Uczniowie przystępują
do państwowych egzaminów zawodowych organizowanych przez Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne. Szkoły wyposażone są w pracownie.
Pan Starosta poruszył temat rozliczeń finansowych wynikających z ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych (za zdane egzaminy). Powiat Sanocki nie ma informacji o ilości słuchaczy
przystępujących do egzaminów i trudno jest zaplanować środki finansowe na wpłatę za zdane
egzaminy. Pani Ewa Piechowska potwierdziła, że w momencie zakończenia składania przez
uczniów deklaracji o przystąpieniu do egzaminu szkoła posiada informację o ilości uczniów
i zadeklarowała o przekazaniu tej informacji do Powiatu.
Członkowie Zarządu na prośbę Audytora Wewnętrznego wyrazili zgodę na wykonanie
ponownego audytu (poza planem audytu), którego celem będzie ponowna analiza
audytowanych obszarów w szkołach niepublicznych, dla których organem prowadzącym jest
pani Ewa Piechowska tj.:
- Liceum Ogólnokształcące w Sanoku
- Policealna Szkoła w Sanoku
- Medyczna Szkoła Policealna
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Zgodę na przeprowadzenie ponownego audytu wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie rozpatrzono prośbę Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Przemienienia
Pańskiego w Sanoku wyrażając zgodę na udostępnienie sali sportowej w jednej ze szkół
Powiatu Sanockiego na zorganizowanie Turnieju Piłki Nożnej Liturgicznych Służb Ołtarza.
Członkowie Zarządu nie wyrazili zgody na wnioskowane przez pana (…) bezpłatne
korzystanie z sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku w celu prowadzenia zajęć
pod kątem podnoszenia indywidualnych umiejętności bramkarskich dzieci tremujących w
klubie

Ekoball

Sanok.

Za

taką

decyzją

głosowało
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Członków

Zarządu,

1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Negatywnie rozpatrzono prośbę Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin
Kumite Sanok – Niebieszczany o dofinansowanie wyjazdu na Międzynarodowy Turniej Karate
Kyokushin w Tokio. Za udzieleniem wsparcia finansowego głosowało 2 Członków Zarządu,
przeciw głosowało 3 Członków Zarządu, głosów wstrzymujących się nie było.
Prośba Sanockiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Bieszczady” o finansowe wsparcie
działalności statutowej Stowarzyszenia została przełożona na kolejne posiedzenie Zarządu
Powiatu.

Ad.4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Zarząd Powiatu omówił prośbę Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie remontu drogi
powiatowej Mrzygłód – Tyrawa Wołoska oraz Rozpucie – Ropienka. Z uwagi na brak środków
finansowych wnioski Wójta zostały rozpatrzone negatywnie.
Wniosek Wójta Gminy Sanok dotyczący zabezpieczenia środków w budżecie na
wykonanie odcinka chodnika o długości 59 m w miejscowości Trepcza zostanie rozpatrzony
na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na wprowadzenie do budżetu kwoty w wysokości
70.000 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2244R ul. Kościelna
polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w m. Sanok w km. 0+062 – 0+100 strona lewa
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zgodę na powyższe wyraziło 4 Członków Zarządu,
1 Członek Zarządu głosował przeciw, głosów wstrzymujących się nie było.
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Ad. 5. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu zapoznał się informacją na temat rozliczenia subwencji za lata 2015-2018
Ad. 6. Wnioski i zapytania.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Stanisław Chęć…………………………….......
2. Janusz Cecuła …………...................................
3. Damian Biskup ………………………………...
4. Andrzej Chrobak……………………………….
5. Krzysztof Strzyż……………………………….
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