Protokół Nr 29/19
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 12 czerwca 2019 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu

•

Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu

•

Damian Biskup - Członek Zarządu Powiatu

•

Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu

•

Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

•

Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu

•

Wojciech Naparła – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

•

Wojciech Skiba – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

•

Daniel Piwowar – Audytor wewnętrzny

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. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego
w Sanoku nt. zobowiązań finansowych wobec ZUS.
2. Rozpatrzenie prośby Dyrektora SPZOZ w Sanoku o wyrażenie zgody na ograniczenie
działalności i zakresu udzielanych świadczeń.
3. Sprawy z zakresu rynku pracy:
a) zapoznanie się ze sprawozdaniami z realizacji projektów pozakonkursowych dotyczących
aktywizacji osób bezrobotnych
4. Sprawy z zakresu dróg:
a) podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadania dot. zimowego
utrzymania dróg na terenie gminy Tyrawa Wołoska

b) rozpatrzenie prośby Dyrektora PZD w Sanoku o zabezpieczenie kwoty 350.000 zł. na
bieżące zadania dot. utrzymania dróg powiatowych
c) zajęcie stanowiska w sprawie podpisania aneksu do umowy na korzystanie z dróg
powiatowych w związku z budową obwodnicy Miasta Sanoka
5. Sprawy z zakresu ochrony środowiska rolnictwa i leśnictwa:
a) informacja o działania podjętych przez wydział w związku z jakością powietrza na terenie
Sanoka
6. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia kwoty na wykonanie zadań związanych
z montażem systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w MDK w Sanoku.
7. Omówienie wstępnych wyników audytu „Udzielania dotacji dla szkół niepublicznych”
8. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2019 rok (15.000 zł)
9. Wnioski i zapytania.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące tematy:

Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
- podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wykonanie odwodnienia
w m. Strachocina
- rozpatrzenie pisma Gminy Sanok w sprawie przebudowy drogi Sanok – Bukowsko w zakresie
budowy chodnika
- rozpatrzenie wniosku sołtysa wsi Bażanówka w sprawie budowy chodnika oraz wyznaczenia
przejścia dla pieszych
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Inwentaryzacja oraz wykonanie projektu
szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Sanockiego”
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów
i budynków w Gminie Sanok – w ramach projektu PSIP”
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- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach
2019-2022 projektu pt.: „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2
w Sanoku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji
i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2019 rok (866.659 zł – SPZOZ)

Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi punktami został przyjęty 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.1. Członkowie Zarządu wstępnie omówili sprawę skierowaną przez Dyrektora
Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku nt. zobowiązań finansowych wobec ZUS.
Jednakże Zarząd Powiatu powróci do tematu na kolejnym posiedzeniu, na które zostanie
poproszona pani dyrektor BPR w Sanoku.

Ad.2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ograniczenie działalności i zakresu udzielanych
świadczeń SPZOZ w Sanoku poprzez likwidację Poradni Ginekologiczno – Położniczej
w Zagórzu i cesję kontraktu z POW NFZ w tym zakresie na rzecz Samodzielnego Publicznego
Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zagórzu. Zgodę na powyższe wyraziło
4 Członków Zarządu, Pan Damian Biskup, głosował przeciw, głosów wstrzymujących się nie
było.
W związku z powyższym podjęto Uchwałę Nr 115/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
ograniczenie działalności leczniczej SPZOZ w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, Pan
Damian Biskup głosował przeciw, głosów wstrzymujących się nie było.

Ad.3. Sprawy z zakresu rynku pracy.
Zapoznano

się

ze

sprawozdaniami

z

realizacji

następujących

projektów

pozakonkursowych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku:
- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim (III)”
- Aktywizacja osób powyżej 29 rż pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim (IV)”
3

- Aktywizacja zawodowa szansą na rynku pracy dla osób bezrobotnych o niskich
kwalifikacjach powyżej 29 roku życia z terenu Powiatu Sanockiego”

Ad.4. Sprawy z zakresu dróg.
Pan Wojciech Naparła Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku przedstawił prośbę
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska o zwiększenie dotacji celowej Powiatu Sanockiego, udzielonej
gminie Tyrawa Wołoska

na realizację zadania publicznego, jakim jest utrzymanie dróg

polegające na wykonaniu robót zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu
poprzez odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych znajdujących się
na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w sezonie zimowym 2018/2019, o kwotę 11.724, 80 zł.
Dyrektor potwierdził, iż przedmiotowe zadanie było wykonane należycie, i nie wpływały skargi
na stan utrzymania w/w dróg w okresie zimowym. Zarząd Powiatu 5 głosami „za” wyraził
zgodę na przyznanie w/w kwoty.

Następnie Pan dyrektor zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych
w kwocie 350.000 zł z przeznaczeniem na bieżące zadania statutowe. Uzasadnił, iż środki te
potrzebne są do zakupu tarcicy iglastej z przeznaczeniem na naprawy pokładów drewnianych,
mostów w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Turzańsk, Tyrawa Solna, Kalnica, Tarnawa
Górna, Olchowa, Rozpucie,

do remontu cząstkowego uszkodzonych nawierzchni dróg

bitumicznych emulsją asfaltową i kruszywem za pomocą remontera, do naprawy poboczy,
remonty przepustów, chodników oraz odmulania kanalizacji burzowej. Po szczegółowym
omówieniu tematu i wysłuchaniu wszystkich stron Zarząd Powiatu wyraził zgodę na
przeznaczenie kwoty 350.000 zł na działalność PZD w Sanoku. Za powyższą decyzją
głosowało 4 Członków Zarządu, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.

Członkowie Zarządu pozytywnie odnieśli się do propozycji aneksu do umowy w
związku z przedłużeniem kontraktu na budowę obwodnicy Sanoka, nie wnosząc uwag. Zgodę
na powyższe wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad.5. Sprawy z zakresu ochrony środowiska rolnictwa i leśnictwa.

Pan Wojciech Skiba Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
poinformował o działaniach podjętych przez wydział w związku z jakością powietrza na
terenie Sanoka. Dodał, że zwrócono się o informacje dotyczące stanu jakości powietrza
atmosferycznego na terenie Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem Miasta
Sanoka, do:
-

Głównego

Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalnego Wydziału Monitoringu

Środowiska w Rzeszowie
- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle
o udostepnienie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez ich Jednostki
w okresie 2017 – 2018 w następujących firmach znajdujących się w strefie przemysłowej
w Sanoku położonej przy ulicach Lipińskiego, Przemyskiej i Dworcowej:
- Sanok Rubber Company S.A,
- Pass Polska Sp. z.o.o.
- Stomet Sp. z o.o.
- AUTOSAN Sp. z o.o.
- zwrócono się do Sanok Rubber Company SA o udostepnienie wyników pomiarów wielkości
emisji prowadzonych na emitorach zakładu obejmujące lata 2017 – 2019.
Z dostarczonych wyników pomiarów wielkości emisji wynika, że zmierzona na emitorach
emisja zanieczyszczeń technologicznych jak i energetycznych nie przekracza ustalonego
poziomu dopuszczalnej emisji, która została określona w pozwoleniu zintegrowanym.
Z dokonanej analizy wyników pomiarów wynika że:
- emisja zanieczyszczeń technologicznych wynosi około 13 % dopuszczalnej wielkości emisji,
- emisja zanieczyszczań energetycznych wynosi od 54 do 93 % dopuszczalnej wielkości emisji.
Informacje od Głównego Inspektoratu Ochrony Środowisk jak i Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ze względu na obszerną analizę nie zostały jeszcze
dostarczone.

Pan Krzysztof Strzyż zwrócił się z wnioskiem o przygotowanie projektu wystąpienia do
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd w Przemyślu o uregulowanie
cieku wodnego w ciągu drogi Załuż – Lesko.
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie odwodnienia (we wskazanym miejscu)
w miejscowości Strachocina, zabezpieczając na ten cel kwotę 6.014,70 zł. Zgodę na powyższe
wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych przedstawił
propozycję Gminy Sanok w sprawie przebudowy drogi powiatowej Nr 2212R Sanok –
Bukowsko w miejscowości Sanoczek w zakresie budowy chodnika. Gmina Sanok
zadeklarowała wkład własny w wysokości 100.000 zł. Zarząd Powiatu poprosił, aby
wnioskodawca przedstawił dokumentację zadania do wglądu przez Powiatowy Zarząd Dróg
w Sanoku.
Z uwagi na rozpoczęcie inwestycji na terenie Powiatu Sanockiego negatywnie
rozpatrzono prośbę sołtysa wsi Bażanówka w sprawie budowy chodnika i wyznaczenia
przejścia dla pieszych na terenie miejscowości Bażanówka. Temat ten zostanie rozważony przy
planowaniu budżetu na przyszły rok.
Podjęto Uchwałę Nr 116/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Inwentaryzacja oraz wykonanie projektu
szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Sanockiego”. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie podjęto Uchwałę Nr 117/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wykonanie modernizacji
ewidencji gruntów i budynków w Gminie Sanok – w ramach projektu Podkarpacki System
Informacji Przestrzennej. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Wyrażono zgodę na zwiększenie do 10.840 zł brutto, kwoty przeznaczonej na wykonanie
dokumentacji projektowej, robót budowlanych w zakresie przebudowy wewnętrznej instalacji
gazowej w związku z montażem Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej
w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku oraz koszty inspektora nadzoru
w zakresie obiektów zabytkowych. Zadanie będzie prowadzone przez Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych.
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Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zatwierdzenia do realizacji w latach 2019-2022 projektu pt.: „Nowa jakość kształcenia
zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości
kształcenia zawodowego. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wyrażono pozytywną opinię w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2019 rok. W projekcie uchwały proponuje się zabezpieczenie kwoty w wysokości 866.659 zł
z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Sanoku na zadanie „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Sanoku
poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w celu utrzymania III poziomu
podstawowego zabezpieczenia szpitalnego”. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę Nr 118/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiaty Sanockiego na
2019 rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sanoku
poprzez przeznaczenie kwoty w wysokości 15.000 zł na wydatki związane z realizacją
statutowych zadań. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Ad.7.Omówienie

wstępnych

wyników

audytu

„Udzielania

dotacji

dla

szkół

niepublicznych”
Obecny na posiedzeniu Zarządu pan Daniel Piwowar Audytor wewnętrzny przedstawił
wstępne wyniki audytu „Udzielania dotacji dla szkół niepublicznych”
Ad. 8. Wnioski i zapytania.
Pan Starosta przedstawił informację Przewodniczącej Komisji Konkursowej o wynikach
konkursu na dyrektorów 4 szkół. W I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku na dyrektora
wybrano pana Roberta Rybkę, konkurs na dyrektora w II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku
nie został rozstrzygnięty, w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku wybrano pana
Wacława Żuchowskiego, a w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sanoku Pana Macieja
Drwięgę.
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Pan Damian Biskup zwracając się do Pana Starosty poprosił o zwrócenie się do
wydawnictwa „Tygodnika Sanockiego” o wyjaśnienie artykułu w gazecie „Tygodnik Sanocki”,
który dotyczył wycięcia drzew przy Przychodni Zdrowia w Sanoku oraz opieszałości Powiatu
przy wykonywaniu prac mających na celu utworzenie miejsc parkingowych.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu
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