Protokół Nr 20/19
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 10 kwietnia 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
•

Bogusława Hniłka - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

• Zofia Kijowska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju

• Wojciech Pruchnicki - Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta
• Bożena Pietruszka - Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
• Henryk Przybycień - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku
• Grzegorz Panek - Zastępca dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Sanoku
• Helena Łuszcz - Główna księgowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Sanoku

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 z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora SPZOZ w Sanoku o wyrażenie zgody na wycięcie 1 drzewa
owocowego oraz żywopłotu rosnącego na nieruchomości przy ul. Lipińskiego w Sanoku
2. Zapoznanie się z informacją o przeprowadzeniu badań wydajności hydrantów

wewnętrznych znajdujących się w budynku przy ul. Szopena 5 w Sanoku
3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) przyjęcie sprawozdania z realizacji w 2018 roku programu współpracy Powiatu
Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, przyjętego uchwałą Nr XLIV/366/2017 Rady Powiatu
Sanockiego z dnia 9 listopada 2017r.
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyznawania stypendiów dla
uzdolnionych uczniów szkół Powiatu Sanockiego
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie włączenia Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sanoku
wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia
nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie przyznawane jest
w 2019 roku
e) ustalenie zasad przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych w trybie art. 19a
ustawy o działalności pożytku publicznego
f) rozpatrzenie celowości realizacji zadania pt. „Warsztaty artystyczne” przez
Stowarzyszenie „ProArtis”.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów z realizacji
zadań za 2018 rok.
5. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2019 rok (100.000 zł – BPR)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2019 rok (104.598 zł)
6. Omówienie tematu dotyczącego funkcjonowania SPZOZ w Sanoku.
7. Wnioski i zapytania.
Do porządku posiedzenia wprowadzono punkt podjęcie uchwały w sprawie oddania
w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego,
położonej w Sanoku obręb Posada.
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowym punktem został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Obecna na posiedzeniu zarządu pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła prośbę dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku o wyrażenie zgody na wycięcie 1 drzewa owocowego
(jabłoni) oraz żywopłotu rosnącego na działce Nr 1577/3 przy Przychodni Zdrowia przy
ul. Lipińskiego 10 w Sanoku. Zarząd Powiatu 3 głosami „za” wyraził zgodę na wycięcie w/w
drzewa oraz żywopłotu.
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Dodatkowo Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 62/2019 w sprawie oddania w drodze
bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego, położonej
w Sanoku obręb Posada. Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, cześć
nieruchomości Powiatu Sanockiego położonej w Sanoku obręb Posada działka nr 1997/17
obejmującej pomieszczenie w budynku „A” Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji
w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

Następnie Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 63/2019 w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na
opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych:
Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż - Strachocina km od 0+000 do
5+285,
Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2045R Turze Pole – Zarszyn polegająca na
budowie chodnika w km od 5+165 do 5+785 strona prawa i od 5+660 do 5+785 strona lewa
oraz od km 8+075 do 9+740 wraz z budową chodnika w km od 9+400 do 9+740,
Zadanie 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km od 3+776 do
6+250,
Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Poraż – Zagórz polegająca na budowie
chodnika w km od 1+535 do 2+180 oraz od 5+970 do 6+340. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2. Członkowie Zarządu przyjęli do wiadomości informację dyrektora Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej w Sanoku oraz dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sanoku o przeprowadzeniu badań wydajności hydrantów wewnętrznych
znajdujących się w budynku przy ul. Szopena 5 w Sanoku.

Ad.3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z realizacji w 2018 roku programu współpracy
Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, przyjętego uchwałą Nr XLIV/366/2017 Rady Powiatu
Sanockiego z dnia 9 listopada 2017r. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.
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Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyznawania
stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół Powiatu Sanockiego. Pozytywną opinię wyraziło
3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Na posiedzenie Zarządu dołączył pan Andrzej Chrobak.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie włączenia
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku do Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Sanoku wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.
Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

Podjęto Uchwałę Nr 64/2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia
nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie przyznawane jest w 2019
roku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ustalono, że w 2019 roku maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
pobierane przez uczelnie w kwocie do 2.500 zł za jeden semestr, jednak nie więcej niż 50%
dofinansowania danego kierunku.

Pani Naczelnik Zofia Kijowska poinformowała, że został ogłoszony konkurs ofert
i środki zostały podzielone zgodnie z przepisami. W jednym przypadku nie podpisano umowy
z uwagi na zmiany w Zarządzie. W związku z tym, że istnieje tryb przyznawania małych
grantów w uproszczonej procedurze na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Wysokość przyznanych środków przez organ wykonawczy, nie
może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań
publicznych. Wobec powyższego należy ustalić zasady przyznawania dotacji w trybie art. 19a
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Powiatu

ustalił

następujące zasady przyznawania dotacji:
- wysokość przyznanej dotacji dla jednego zadania nie może być większa niż 3.000 zł
- konstrukcja budżetowa przewidująca co najmniej 25% wkładu własnego finansowego, dotacja
może stanowić maksymalnie 75% wartości zadania
- wkład własny osobowy i rzeczowy może być ujęty w opisie zadania ale nie stanowi
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przeliczenia w budżecie.
Zasady zostały przyjęte jednogłośnie.

Zarząd Powiatu rozpatrzył ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „ProArtis” na realizację
zadania pt. „Warsztaty artystyczne”. Z uwagi na brak wkładu własnego finansowego oraz kwotę
wnioskowanej dotacji przewyższającą możliwości finansowania oferty przez Zarząd Powiatu
nie uznano celowości realizacji w/w zadania.

Na posiedzenie Zarządu dołączył pan Damian Biskup.
Ad.5. Sprawy budżetowe.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok. W projekcie uchwały proponuje się
zabezpieczenie kwoty w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na przyznanie dotacji dla
Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku z przeznaczeniem na zakup 2 sztuk
defibrylatorów dla zespołu ratownictwa medycznego. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie podjęto Uchwałę Nr 65/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2019 rok. Dokonuje się zmian w dziale – oświata i wychowanie, w rozdziale
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w łącznej wysokości 104.598 zł z przeznaczeniem na
wydatki związane z realizacją statutowych zadań I LO , II LO, ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3, ZS
Nr 5 w Sanoku oraz w RCRE i SOSW w Sanoku. Ponadto dokonuje się zmian w dziale
edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w łącznej kwocie 30.000 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przez ZS Nr
2, ZS Nr 5 , PPP, oraz SOSW w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.4. Pan Wojciech Pruchnicki Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta przedstawił
sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w 2018 roku.
Zgodnie z obowiązującym prawem, Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w przypadku
naruszenia indywidualnych interesów konsumentów, poprzez bezpłatną pomoc prawną. Do
zakresu działania Rzecznika Konsumentów należy:
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- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie
ochrony interesów konsumentów,
- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, po
złożeniu skargi przez konsumenta,
- współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
- wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego
się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
- składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego
w zakresie ochrony interesów konsumentów.
Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest
oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia. Oprócz zadań ściśle konsumenckich prowadzone są zajęcia edukacyjne
w szkołach.
Ad. 6. Omówienie tematu dotyczącego funkcjonowania SPZOZ w Sanoku.
W spotkaniu udział wzięli Pan Henryk Przybycień dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku Pan Grzegorz Panek Zastępca dyrektora ds.
Administracyjnych SPZOZ w Sanoku oraz pani Helena Łuszcz główna księgowa SPZOZ
w Sanoku. Tematem spotkania było omówienie bieżących spraw dotyczących funkcjonowania
szpitala. Pan Henryk Przybycień poinformował, że szpital wymaga dużych potrzeb
inwestycyjnych (między innymi wypełnianie nakazów po kontroli PSSE w Sanoku) i co z tym
związane środków finansowych. Dodał, że największy wpływ na sytuację finansową szpitala
ma wzrost wynagrodzeń pracowników. Ponadto w bieżącym roku budżet szpitala jest znacznie
mniejszy niż w roku ubiegłym.
Następnie Pani Helena Łuszcz szczegółowo omówiła sprawozdanie finansowe SPZOZ
w Sanoku za 2018 rok przedstawiając dochody i wydatki szpitala.
Poruszono tematy dotyczące:
- zbyt małej ilości miejsc na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz na Oddziale Kardiologii
- zapłaty zobowiązań do ZUS.
- termomodernizacji budynku przy ul. Konarskiego 8
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- stypendium na zagospodarowanie się dla lekarza w trakcie specjalizacji
- porozumienia pomiędzy szpitalami w Ustrzykach Dolnych, Lesku i Sanoku odnośnie
wzajemnej współpracy w zakresie świadczenia usług zdrowotnych
Pan Starosta poinformował, iż w szpitalu zostanie przeprowadzony audyt w zakresie
organizacyjno finansowym. Będzie on dotyczył:
- realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i w statucie
- dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych
- prawidłowości dysponowania mieniem i środkami publicznymi
- gospodarka finansowa
- zatrudnienie pracowników
- realizacja programów i projektów.

Ad. 7. Wnioski i zapytania.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu
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