Protokół Nr 199/18
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 9 października 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
• Wacław Krawczyk - Wicestarosta Powiatu Sanockiego
• Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
• Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
• Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu
• Jolanta Weremińska – Pracownik Wydziału Finansowego
• Bożena Pietruszka – Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
• Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
• Zofia Kijowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Wacław Krawczyk. Pan Wicestarosta
przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.

1. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) wniosek z PKBRD o zabezpieczenie środków finansowych na przebudowę mostu
w m. Łukowe
b) wniosek z PKBRD o zabezpieczenie środków finansowych na zaprojektowanie przejścia
dla pieszych przy ul. Sanockiej w Trepczy
c) wniosek z PKBRD o zabezpieczenie środków finansowych celem poprawy
bezpieczeństwa użytkowników drogi Haczów – Besko
d) wyjaśnienie Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w kwestii przesunięcia terminu wprowadzenia
zatwierdzonej stałej organizacji ruchu dla Gminy Tyrawa Wołoska
2. Sprawy organizacyjne:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu
Sanockiego w 2019r
3. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) prośba dyrektora SPZOZ w Sanoku o udzielenie informacji w zakresie możliwości
nieodpłatnego przekazania na własność ambulansów do BPR w Sanoku

4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba o wyrażenie zgody na zamówienie części zadania „Wykonanie modernizacji
ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Sanockim”
b) rozpatrzenie prośby Burmistrza Miasta Sanoka o podjęcie działań umożliwiających
realizację zadania polegającego na budowie nowego mostu przez rzekę San
c) rozpatrzenie prośby Burmistrza Miasta Sanoka o zaopiniowanie materiałów do wniosku
o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul.
Kosynierów w Sanoku”
d) rozpatrzenie wniosków złożonych przez radnych na LVII sesji Rady Powiatu
e) zapytanie radnego pana Kazimierza Wolańskiego z LVII sesji Rady Powiatu Sanockiego
5. Sprawy kadrowe:
a) informacja o wyłonieniu osoby na dyrektora PCOJOPS w Sanoku
6. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) rozpatrzenie wniosku Burmistrza gm. Zagórz o dofinansowanie budowy pomnika
„Nieznanego Konfederata w Zagórzu”
b) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2018 roku w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Sanocki
7. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (20.000 zł – PUP)
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2018 rok (35.000 zł ZS Nr 3)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok (862,40 zł - SPZOZ)
8. Wolne wnioski i zapytania.
Postanowiono o wykreśleniu z porządku posiedzenia z punktu 1 podpunktów a, b i c
w punkcie 4 podpunkt b i c w punkcie 6 podpunkt a.
Pan Krzysztof Strzyż poprosił o wprowadzenie do porządku posiedzenia sprawy dotyczącej
remontu garażu przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku.
Pan Wicestarosta zaproponował wprowadzenie innych dodatkowych spraw do porządku
posiedzenia.
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi punktami został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 1. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę Wójta Gminy Tyrawa Wołoska wyrażając
zgodę na przesunięcia terminu wprowadzenia zatwierdzonej stałej organizacji ruchu dla Gminy
Tyrawa Wołoska w następujący sposób:
- 5 organizacji ruchu w 2019 roku
- 5 organizacji ruchu w 2020 roku
- 5 organizacji ruchu w 2021 roku
Zgodę wyrażono 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2. Sprawy organizacyjne
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 235/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na
terenie Powiatu Sanockiego w 2019r. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.3. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Pani Bożena Pietruszka przedstawiła prośbę dyrektora SPZOZ w Sanoku o udzielenie
informacji w zakresie możliwości nieodpłatnego przekazania na własność ambulansów do BPR
w Sanoku. Pani Pełnomocnik poinformowała, iż w sprawie przekazania ambulansów została
podjęta uchwała Zarządu. Dyrektor powołuje się na umowę z Wojewodą Podkarpackim
w sprawie udzielenia dotacji na zakup dwóch ambulansów ze środków Wojewody. Zarząd
Powiatu poprosił , aby dyrektor doprecyzował pismo w przedmiotowej sprawie.

Dodatkowo Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 236/2018 w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Rady Społecznej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie podjęto Uchwałę Nr 237/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez
SPZOZ w Sanoku części nieruchomości. Wyrażono zgodę na wynajem 13,76 m2 powierzchni
w budynku SPZOZ w Sanoku przy ul. 800- lecia 26 na prowadzenie działalności usługowej sklepu spożywczo przemysłowego. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Pan Wicestarosta zwracając się do pani Pełnomocnik powiedział, iż w dniu dzisiejszym
dowiedział się o spotkaniu pielęgniarek SPZOZ w Sanoku z dyrektorami. Pani Bożena
Pietruszka potwierdziła, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie, a tematem był wzrost
wynagrodzeń dla pielęgniarek.

Ad. 7. Sprawy budżetowe.
Sprawy budżetowe omówiła pani Jolanta Weremińska pracownik Wydziału
Finansowego.

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. W projekcie proponuje się
zabezpieczenie kwoty w wysokości 20.000 zł na zakup i instalację klimatyzacji w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. W projekcie proponuje się
zabezpieczenie kwoty w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane
z realizacją statutowych zadań w Zespole Szkół Nr 3 w Sanoku – realizacja projektu „Praktyki
zagraniczne szansą na sukces na rynku pracy”. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było

Następnie Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 238/2018 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. W związku z decyzją Wojewody przeznacza się
kwotę w wysokości 862,40 zł jako dotację dla SPZOZ w Sanoku na zakup sprzętu
endoskopowego. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

Ad.4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia w części 4 zadania „Wykonanie
modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Sanockim”. Zgodę na powyższe
wyrażono jednogłośnie.
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Następnie zapoznano się z wnioskami złożonymi przez radnych na LVII sesji Rady
Powiatu.

Zapoznano się również z zapytaniem radnego pana Kazimierza Wolańskiego złożonym
na LVII sesji Rady Powiatu Sanockiego. Polecono, aby Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Zamówień publicznych przygotował wystąpienie do pana Kazimierza Wolańskiego
o doprecyzowanie zapytania.

Odnośne tematu dotyczącego przeprowadzenia remontu dachu na budynku garażowym
posadowionym na działkach nr 1106/1 i 1107 w Sanoku przy ul. Jagiellońskiej 22, który
wynajmowany jest przez pana (…) na podstawie umowy najmu, Zarząd Powiatu zwracając
się do Pana Michała Cyrana polecił wykonanie remontu w/w dachu.

Ad. 5. Sprawy kadrowe.
Zarząd Powiatu zapoznał się informacją o wyłonieniu kandydatury Pani Eweliny Florian
na dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego.

Ad.6. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Pani Jolanta Weremińska wraz z Panią Zofią Kijowską Naczelnikiem Wydziału Oświaty,
Promocji, Kultury i Rozwoju przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2018 roku w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Sanocki.
Dodatkowo pani Naczelnik poinformowała, że zostały złożone wnioski o udzielenie
dotacji z budżetu Powiatu Sanockiego dla szkół niepublicznych działających na terenie Powiatu
Sanockiego.
Następnie pani Zofia Kijowska przedstawiła prośbę Pani Wiesławy Skorek Dyrektora
Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku o udostepnienie pomieszczenia w budynku Powiatu
Sanockiego przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku dla Koła Modelarstwa Lotniczego. Zarząd
Powiatu 3 głosami „za” wyraził zgodę na udostępnienie w/w pomieszczenia.
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Ad. 8. Wnioski i zapytania.
Dodatkowo Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Sanoku wyrażając zgodę na przeznaczenie kwoty w wysokości 10.000 zł na
wykonanie wymiany zniszczonych barier ochronnych betonowych w miejscowości Łukowe
i Średnie Wielkie.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny……………………………...
2. Wacław Krawczyk ………….............................
3. Andrzej Chrobak ………………………………
4. Krzysztof Strzyż ……………………………….
5. Alicja Wosik ………………………………….
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