Protokół Nr 185/18
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 2 lipca 2018 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
• Wacław Krawczyk – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
• Andrzej Chrobak – Członek Zarządu
• Krzysztof Strzyż – Członek Zarządu
• Alicja Wosik - Członek Zarządu
• Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu
• Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu
• Bogusława Hniłka – naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
• Henryk Przybycień – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku
• Marian Lorenc – Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Sanoku
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Wacław Krawczyk. Wicestarosta
Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia:
1. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia

zgody na wynajem przez SPZOZ

w Sanoku nieruchomości (pomieszczenia Poradni Kardiologicznej)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia

zgody na wynajem przez SPZOZ

w Sanoku nieruchomości (dla firmy Carint)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składnika majątkowego
przez SPZOZ w Sanoku (samochód WV T4)
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie utworzenia
Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
e) informacja dyrektora SPZOZ w Sanoku o uzyskanych przychodach z tytułu najmu
i dzierżawy za okres I-V 2018r.
2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej
w Sanoku obręb Śródmieście

3. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) omówienie propozycji firmy NDI Energy dotyczącej sposobu rozliczania rekompensaty
finansowej
4. Sprawy z zakresu oświaty:
a) prośba dyrektora RCRE w Sanoku o udzielenie upoważnienia do zawarcia porozumienia
dotyczącego udostępnienia firmie INTERQ działki nr 2221/7 w Sanoku
b) wniosek dyrektora CDN w Sanoku o uhonorowanie i nagrodzenie księdza J. Michno
c) wniosek dyrektora CDN w Sanoku o uhonorowanie i nagrodzenie Urszuli Małek
5. Informacja kierownika CIS w Sanoku o finalizacji projektu „CIS Nowe perspektywy”
6. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok (281 zł- ZS Nr 5)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok (100.000 zł – pomoc finansowa gm. Zagórz)
7. Wolne wnioski i zapytania.

Pan Wicestarosta zaproponował, aby z porządku obrad z punktu 4 „zdjąć” podpunkt b i c.
Natomiast dodatkowo wprowadzić do porządku posiedzenia projekt uchwały w sprawie
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego.

Ad.1. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Pan Henryk Przybycień dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Sanoku zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wynajem przez SPZOZ
nieruchomości. Wobec powyższego Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 157/2018 w sprawie
wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ w Sanoku nieruchomości. Jest to pomieszczenie
Poradni Kardiologicznej o powierzchni 13m2 w Szpitalu przy ul. 800 – lecia 26 w Sanoku.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Po wyjaśnieniach dyrektora SPZOZ w Sanoku podjęto Uchwałę Nr 158/2018 w sprawie
wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ w Sanoku nieruchomości. Wyrażono zgodę na
wynajem pomieszczenia znajdującego się w budynku Szpitala Specjalistycznego SPZOZ przy
ul. 800 – lecia 26 w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Następnie podjęto Uchwałę Nr 159/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składnika
majątkowego przez SPZOZ w Sanoku, tj. samochodu Volkswagen T4. Uchwałę podjęto
3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Henryk Przybycień powiedział, że w związku z wcześniejszym podjęciem uchwały
w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego jest niezbędne zgodnie
z ustawą o działalności leczniczej, wyposażenie takiego podmiotu w majątek trwały między
innymi w budynek z przeznaczeniem na siedzibę jednostki.
Wobec powyższego Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady
Powiatu Sanockiego zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Pogotowia
Ratunkowego SPZOZ w Sanoku. W projekcie uchwały proponuje się wyposażenie BPR
w Sanoku w nieruchomość położoną w Sanoku działka nr 863/13 zabudowana budynkiem
niemieszkalnym wraz z udziałem wynoszącym 1/10 niewydzielonej części działki nr 863/9
(droga).

Pozytywną

opinię wyraziło
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Członków

Zarządu,

głosów przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.

Następnie dyrektor SPZOZ w Sanoku poinformował o wysokości uzyskanych
przychodów z tytułu najmu i dzierżawy. W okresie od I - V 2018 roku kwota przychodu z tytułu
najmu i dzierżawy wynosiła 413.434,59 zł. Kwota ta została przeznaczona na cele statutowe.
Ostatnio

szpital otrzymał od Wojewody Podkarpackiego 2 karetki na potrzeby

Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego.

Obecnie najpilniejsze potrzeby szpitala to

wyposażenie w zapasowe źródło wody, uzupełnienie zakupu sprzętu na nowy blok operacyjny,
alokacja oddziału diagnostyki, mikrobiologii i analityki.

Pan Wicestarosta poprosił pana dyrektora o przedstawienie raportu o sytuacji
ekonomiczno – finansowej SPZOZ w Sanoku.
Pan Przybycień poinformował, że w stosunku do lat ubiegłych sytuacja finansowa szpitala
uległa poprawie. Istnieją jeszcze zaległości z poprzednich lat.
Na pytanie Pani Alicji Wosik o przyszłość Przychodni Zdrowia przy ul. Lipińskiego w Sanoku,
dyrektor odpowiedział, że najlepszym rozwiązaniem byłaby budowa nowego obiektu.

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 160/2018 w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji
ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Pan Wicestarosta zapytał dyrektora o sprawę jaka pojawiła się na Sesji odnośnie
zaciągania przez szpital zobowiązań finansowych w „parabanku”. Pan Przybycień
odpowiedział, że SPZOZ w Sanoku nie miał i nie ma kredytu w „parabanku”.

Ad.2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
W obecności Pani Bogusławy Hniłki Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 161/2018 w sprawie użyczenia
nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Śródmieście. Postanowiono
oddać w bezpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony dla Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Sanoku część nieruchomości Powiatu Sanockiego położonej w Sanoku
przy ul. Jagiellońskiej 22 oznaczonego działka nr 1106/1 i 1107 zabudowanymi budynkiem
garażowym i czterokondygnacyjnym budynkiem użytkowym obejmującym pomieszczenie na
parterze i pomieszczenia na I piętrze. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.4. Sprawy z zakresu oświaty.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na upoważnienie dyrektora Regionalnego Centrum
Rozwoju Edukacji w Sanoku do zawarcia porozumienia dotyczącego udostępnienia firmie
INTERQ działki nr 2221/7 przy ul. Stróżowskiej 15 w Sanoku, w celu budowy odcinka
rurociągu kablowego oraz kabla napowietrznego. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Ad. 5. Informacja kierownika CIS w Sanoku o finalizacji projektu „CIS Nowe
Perspektywy”.
Pan Marian Lorenc Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Sanoku poinformował
o finalizacji projektu unijnego finansowanego z EFS pod nazwą CIS Nowe Perspektywy
w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, działanie
8.1 skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu
Powiatu sanockiego. Czas realizacji projektu to okres od 1 .08.2016 r. do 31.07.2018r. Wartość
projektu wynosi 1963185,21 dofinansowanie z EFS wynosi 1863185,21. Celem projektu jest
zwiększenie szans zatrudnienia do lipca 2018 roku w 58 osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Sanockiego poprzez uczestnictwo w zajęciach CIS
w Sanoku.
( Na posiedzenie zarządu doszedł pan Krzysztof Strzyż i Pani Edyta Szałankiewicz)
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Pani Alicja Wosik zapytała ile w tym projekcie kosztowały wynagrodzenia osób
realizujących projekt, koordynatora księgowej, radcy prawnego, a ile zatrudniono
beneficjentów. Na powyższe pytania odpowiedział pan kierownik.
Następnie Pan Marian Lorenc odniósł się do wniosku złożonego na posiedzeniu Komisji
Oświaty, Kultury i Turystyki Rady Powiatu Sanockiego w temacie możliwości kontynuowania
realizowanego projektu „CIS Nowe Perspektywy”. Jak już wcześniej wspomniał projekt
kończy się z dniem 31.07.2018r. Zgodnie z zapewnieniami koordynatora projektu, projekt
powinien zakończyć się oszczędnościami w wysokości 100.000 zł. Na dzień dzisiejszy na
koncie projektu znajduje się 320.000 zł. Koordynator projektu nie wyraził zgody na dalsze
prowadzenie projektu. Wszystkie umowy z instruktorami, koordynatorem, specjalistami
zatrudnionymi w projekcie zawarte są do końca lipca i część z nich nie wyraziła zgody na
przedłużenie umowy. W związku z tym zachodziłaby konieczność dokonywania naboru na
brakujące stanowiska na okres 3 miesięcy. Należałoby też dokonać naboru na uczestników
projektu, a uczestnik, aby być uwzględniony w projekcie musi uczestniczyć w zajęciach
projektowych minimum 6 miesięcy. Zdaniem Kierownika CIS w Sanoku nie ma uzasadnienia
i możliwości, aby powyższy projekt był kontynuowany. W obecnie realizowanym projekcie
wszystkie założone wskaźniki zostały spełnione. Po wysłuchaniu wyjaśnień Zarząd Powiatu
wstępnie opowiedział się za zakończeniem realizacji projektu.

Ad.3. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Zarząd Powiatu omówił temat dotyczący wyrażenia zgody na poruszanie się pojazdami
po drogach powiatowych Humniska – Strachocina, Jaćmierz – Bażanówka, Turze Pole –
Zarszyn, Długie – Pakoszówka w związku z realizacją inwestycji „Budowa gazociągu DN 1000
MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Podgórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego
obsługi”, oraz na wypłatę rekompensaty za przejazd w/w drogami. Wobec powyższego
polecono, aby Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

przygotował pisemne

wystąpienie (w tym projektu umowy) do firmy Gaz – System w celu ustalenia sposobu
i wysokości wypłaty rekompensaty finansowej za korzystanie z w/w dróg. Ponadto należy
ocenić stan techniczny dróg, po których będą poruszały się pojazdy.
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Ad.6. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 162/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 281 zł na wydatki związane z realizacją statutowych
zadań (opłacenie składki zdrowotnej) przez Zespół Szkół Nr 5 w Sanoku. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 163/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok. w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Zagórz wprowadza się do
budżetu Powiatu Sanockiego kwotę w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie
inwestycyjne pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica
w m. Tarnawa Górna w km 1+571”. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Pani Alicja Wosik „wyłączyła” się z głosowania.
Dodatkowo Zarząd Powiatu podjął Uchwałę 164/2018 w sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczyciela praktycznej
nauki zawodu w pracowni samochodowej w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji
w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania.
Pan Krzysztof Strzyż ponowił wniosek o sprawdzenie możliwości odznaczenia pana
Józefa Kosiby byłego Nadleśniczego Nadleśnictwa Lesko, oraz byłego radnego Powiatu
Sanockiego.
Pani Alicja Wosik również ponowiła wniosek o sprawdzenie możliwości odznaczenia
pracowników Starostwa Powiatowego w Sanoku, którzy wykazują się 20 letnim stażem pracy
w Starostwie.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
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