Protokół Nr 88/16
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 29 lipca 2016 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Edyta Szałankiewicz

•

Andrzej Chrobak – Radny Powiatu Sanockiego

•

Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

•

Bożena Pietruszka – Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej

•

Zofia Kijowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju

•

Krzysztof Futyma – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku

•

Joanna Połdiak – Zastępca Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Wacław Krawczyk Wicestarosta Powiatu Sanockiego,
następnie przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.

1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmiany
w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020” przyjętym Uchwałą Nr VIII/45/2015 Rady
Powiatu Sanockiego z dnia 27.03.2015r.
2. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) informacja dotycząca nowych zasad kontraktowania i finansowania świadczeń
zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego
b) omówienie sprawy dotyczącej utworzenia nowych jednostek lub komórek
organizacyjnych SPZOZ w Sanoku oraz prowadzenia inwestycji o znaczących nakładach
finansowych.
3. Informacja Komisji Transportu.
4. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) zaopiniowanie planu pracy CDN na okres od 1.09.2016 do 31.08.2017r.

b) opinia prawna w sprawie naliczania odpisów na ZFŚS dla emerytów
c) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o wyrażenie zgody na prowadzenie dziennika
wyłącznie w formie elektronicznej
d) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o zgodę na utworzenie dodatkowych miejsc
w internacie
e) prośba dyrektora II LO w Sanoku o przyznanie piątego oddziału klas pierwszych
f) prośba dyrektora I LO w Sanoku o przywrócenie jednego oddziału klasowego
g) prośba OSP w Tarnawie Górnej o sponsorowanie działań jednostki – „Piknik Strażacki”
5. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego
niepieniężnego w postaci udostępnienia sal/pracowni w realizację projektu
dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020, Oś
priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa
jakości kształcenia zawodowego.
6. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2016 rok (2.142 zł – DPS w Zagórzu)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2016 rok (9.000 zł - KPPSP)
7. Wolne wnioski i zapytania.
Pan Wicestarosta zaproponował, aby pod obrady wprowadzić następujące tematy:
- informacja dotycząca dyslokacji jednostek organizacyjnych Powiatu Sanockiego
- pismo dyrektora SOSW w Sanoku dotyczące koncepcji umieszczenia jednostki
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok ( 120.000 zł – modernizacja dachu na budynku ŚDS w Zagórzu)
- informacja dyrektora SPZOZ w Sanoku o częściowym zawieszeniu działalności leczniczej
- prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o zgodę na zmianę limitu miejsc w naborze na rok
szkolny 2016/2017
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw do porządku obrad
Zarządu Powiatu.
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Ad. 1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
przedstawił

projekt

uchwały

Rady

Powiatu

w

sprawie

wprowadzenia

zmiany

w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2015 – 2020” przyjętym Uchwałą Nr VIII/45/2015 Rady Powiatu
Sanockiego z dnia 27.03.2015r. Wyjaśnił, że zmiana Uchwały podyktowana jest koniecznością
wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Podkarpackiego, które zalecają wprowadzenie
do treści „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w rodzinie na lata 2015 – 2020” zagadnień związanych z ustaleniem zasad
monitorowania, ewaluacji oraz sprawozdawczości programu. Wobec powyższego Zarząd
Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia
zmiany w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020” przyjętym Uchwałą Nr VIII/45/2015 Rady Powiatu
Sanockiego z dnia 27.03.2015r. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie Pan Grzegorz Kozak poinformował, że nie jest możliwe przejecie Warsztatu
Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Sanockie Towarzystwo Oświatowe w Sanoku do
prowadzenia przez Spółdzielnię Inwalidów „Spójnia” w Sanoku, gdyż Zarząd Spółdzielni
wyraził decyzję odmowną. W chwili obecnej trwają uzgodnienia w Urzędzie Miasta w Sanoku
dotyczące możliwości przejęcia przez nich budynku znajdującego się na ul. Zielonej 1
w Sanoku – budynek został wydzierżawiony na kolejne 10 lat STO w Sanoku oraz rozważana
jest ewentualna możliwość przejęcia prowadzenia WTZ – u przez Miasto Sanok. Biorąc
powyższe pod uwagę w ocenie pana Grzegorza Kozaka zasadnym byłoby w chwili obecnej
dokonanie przez Powiat Sanocki corocznej oceny działalności obu funkcjonujących na terenie
Powiatu Sanockiego warsztatów. Pan dyrektor zaproponował, aby działalność warsztatu
prowadzonego przez Sanockie Towarzystwo Oświatowe została oceniona negatywnie,
a działalność warsztatu prowadzonego przez Spółdzielnie Inwalidów „Spójnia” ocenić
pozytywnie. Jednocześnie dyrektor zaproponował zobowiązanie przez Zarząd Powiatu STO do
wdrożenia w życie zaleceń pokontrolnych szczególnie w kwestii racjonalnego i gospodarnego
wydatkowania środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych i Powiat Sanocki.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Powiatu

negatywnie ocenił działalność Warsztatów Terapii Zajęciowych prowadzonych przez Sanockie
Towarzystwo Oświatowe, natomiast pozytywnie oceniono działalność WTZ prowadzonego
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przez Spółdzielnię Inwalidów „Spójnia”. Zarząd zobowiązał jednocześnie do warunkowego
wypowiedzenia umowy z Sanockim Towarzystwem Oświatowym na prowadzenie WTZ – u,
z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, w tym czasie WTZ ma niezwłocznie
wprowadzić zalecenia pokontrolne PCPR oraz opracować i przedłożyć do PCPR w Sanoku
program naprawczy. W przypadku nie wykonania w/w zaleceń zostanie ogłoszony nowy
konkurs ofert na prowadzenie WTZ.

Zarząd Powiatu uchylił swoją poprzednią decyzję

o natychmiastowym wypowiedzeniu umowy na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych
przez Sanockie Towarzystwo Oświatowe w Sanoku. Wobec powyższego Zarząd Powiatu
upoważnił Pana Grzegorza Kozaka dyrektora PCPR w Sanoku do podjęcia stosownych
czynności w powyższej sprawie. Powyższe decyzje zostały przyjęte przez Członków Zarządu
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 4. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Zarząd Powiatu Sanockiego podjął dyskusję w temacie przyznania dodatkowego
oddziału klas pierwszych w I i II LO w Sanoku. W dyskusji udział brała Pani Zofia Kijowska
Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju przedstawiając informacje
odnośnie naboru w szkole. Opinię w sprawie utworzenia dodatkowego oddziału wyraziła pani
Joanna Połdiak zastępca dyrektora II LO w Sanoku oraz pan Krzysztof Futyma dyrektor ZS
Nr 3 w Sanoku. Zdaniem Pana Damiana Biskupa, wskazanym byłoby, aby utworzyć dodatkowy
oddział w Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku. Z informacji jakie docierają do niego ze
środowiska uczniowskiego jaki i od rodziców wynika, że takie zapotrzebowani istnieje.
Ponadto Radny dodał, że w obecnej sytuacji finansowej Powiat nie może pozwolić sobie na
utratę nawet niewielkiej subwencji oświatowej.
W następnej kolejności Zarząd Powiatu 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniował plan
pracy Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku na okres od 1 września 2016 do 31
sierpnia 2017 roku.
Członkowie Zarządu zapoznali się z opinią prawną dotyczącą wskazania placówki, w której
naliczany będzie odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów
pedagogicznych i niepedagogicznych likwidowanego Zespołu Szkół Nr 4 i Bursy Szkolnej.
Zarząd Powiatu mając na uwadze w/w opinię prawną oraz opinię Skarbnika Powiatu
zdecydował, że naliczanie odpisu na ZFŚS dla pracowników pedagogicznych ZS Nr 4 będzie
w ZS Nr 5 w Sanoku, natomiast w przypadku emerytowanych pracowników
niepedagogicznych zlikwidowanej szkoły lub placówki oświatowej organ prowadzący nie jest
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zobligowany do wskazania jednostki, która naliczałaby odpis na ZFŚS i realizowałaby
świadczenia dla tych pracowników.
Pozytywnie rozpatrzono prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku wyrażając
zgodę na prowadzenie od roku szkolnego 2016/2017 dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej, tj. dzienników wyłącznie w formie elektronicznej.
Zgodę na powyższe wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie dodatkowych miejsc noclegowych (jednej
grupy) w internacie Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku. Jednocześnie wyrażono zgodę na utworzenie
dodatkowych miejsc noclegowych, również jednej grupy w internacie Zespołu Szkół Nr 5
w Sanoku. Powyższe ustalenia przegłosowano 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Odnośnie pisma skierowanego przez Dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju
Edukacji w Sanoku w sprawie zwiększenia planu finansowego Pani Skarbnik poinformowała,
że rozmawiała w tej sprawie z dyrektorem jednostki oraz z dyrektorem PCOJOPS. Rada
Powiatu podjęła uchwałę zwiększającą plan finansowy jednostki o kwotę 16.131 zł
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem RCRE w Sanoku.
Ewentualnie do tematu można powrócić we wrześniu br.
Członkowie Zarządu negatywnie odnieśli się do prośby Ochotniczej Straży Pożarnej
w Tarnawie Górnej o sponsorowanie działań jednostki – „Pikniku Strażackiego”. Negatywną
opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, 1 Członek Zarządu wstrzymała się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.
Dodatkowo Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
w Sanoku wyrażając zgodę na zmianę limitu miejsc w naborze na rok szkolny 2016/2017 na
poszczególnych kierunkach w szkole. Pani dyrektor uzasadniła, iż zmiana ta wynika z liczby
chętnych kandydatów do szkoły i pozwoli na pełne wykonanie zadań naboru na rok szkolny
2016/2017. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Pani Alicja Wosik zawnioskowała, aby przygotować materiały promujące Powiat Sanocki,
w których powinny znajdować się informacje nie tylko dotyczące walorów przyrodniczych,
i turystycznych, ale również informacje dotyczące gospodarczych aspektów Powiatu
Sanockiego, jego geograficznego położenia itp. Pani Wosik dodała, że na ten cel można

5

uzyskać wsparcie finansowe ze środków unijnych w ramach „Mikroprojektów Polska –
Słowacja”. Pani Zofia Kijowska przyjęła powyższą sugestię.

Ad. 2. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Pani Bożena Pietruszka Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawiła
informację przekazaną przez p.o. dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Sanoku dotycząca nowych zasad kontraktowania i finansowania świadczeń
zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego, poinformowała, o wprowadzeniu
nowego przepisu dotyczącego utworzenia nowych jednostek lub komórek organizacyjnych
SPZOZ w Sanoku oraz prowadzenia inwestycji o znaczących nakładach finansowych.
Ponadto poinformowała, że dyrekcja SPZOZ w Sanoku wystąpiła z wnioskiem do Wojewody
Podkarpackiego o wyrażenie zgody na czasowe zawieszenie działalności w zakresie dwóch
komórek organizacyjnych Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, oraz Oddziału
Noworodków.
Ad. 3. Informacja Komisji Transportu
Przewodniczący Komisji

Transportu,

Gospodarki

Nieruchomościami,

Rolnictwa

i Ochrony Środowiska poinformował że komisja na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2016 roku,
zapoznała się z pismem Wójta Komańcza w sprawie podjęcia niezbędnych działań
remontowych na drogach powiatowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Komańcza.
Ad. 5. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 165/2016 w sprawie wyrażenia zgody na
wniesienie wkładu własnego niepieniężnego w postaci udostępnienia sal/pracowni w realizację
projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 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. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 6. Sprawy budżetowe:
Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 166/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
o kwotę w wysokości 2.142 zł przeznaczając na zadania bieżące w Domu Pomocy Społecznej
w Zagórzu. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
- Uchwała Nr 167/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu o kwotę
w wysokości 9.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapewnieniem
właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 przez Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Dodatkowo podjęto Uchwałę Nr 168/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2016 rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki
Powiatu o kwotę w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę Środowiskowego
Domu Samopomocy

w Zagórzu, realizowaną w ramach zadania finansowego pn.

„Modernizacja dachu wielospadowego w budynku ŚDS w Zagórzu”. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Na koniec Członkowie Zarządu zapoznali się z przygotowaną przez dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sanoku koncepcją umieszczenia jednostki
w budynkach przy ul. Konarskiego 10 (pozostawienie) i przeniesienia SOSW z budynku przy
ul. Lipińskiego 134 do budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku.
Po zapoznaniu się z tematem Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Sanoku w sprawie wydania przez Radę Rodziców tejże
jednostki opinii dotyczącej przeniesienia Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
w Sanok z budynku przy ul. Lipińskiego 134 do budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku.

Przeanalizowano również informacje przygotowane przez Naczelnika Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych odnośnie obecnie zajmowanych powierzchni przez
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną
w Sanoku, Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego.
Członkowie Zarządu podjęli dyskusję w temacie zmiany lokalizacji wybranych jednostek
powiatowych.
Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny………………………….
2. Wacław Krawczyk …………........................
3. Damian Biskup …………………………….
4. Krzysztof Strzyż ……………………………
5. Alicja Wosik ……………………………….
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