Protokół Nr 43/19
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 25 września 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

•

Wojciech Wydrzyński – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Renata Ryniak – Główna Księgowa Starostwa Powiatowego w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Stanisław Chęć.

Starosta Powiatu

Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia;

1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przeznaczenia do dzierżawy bezprzetargowej części
nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Wójtowstwo
2. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) prośba o podjęcie decyzji w sprawie przebiegu linii komunikacyjnej
3. Zapoznanie się z informacją dyrektora PZD w Sanoku o wydatkowaniu kwoty
w wysokości 350.000 zł.
4. Sprawy z zakresu oświaty:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o wyrażenie zgody na zwiększenie
zatrudnienia w kuchni szkolnej
5. Sprawy dotyczące służby zdrowia:
a) dyskusja dotycząca „Programu Naprawczego dla SPZOZ w Sanoku” – zaopiniowanie
projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego
SPZOZ w Sanoku na lata 2019-2021

b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na
zabezpieczenie w budżecie Powiatu Sanockiego środków finansowych do projektu pod
nazwą „Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a także zarządzanie
energią w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku”
c) rozpatrzenie prośby dyrektora SPZOZ w Sanoku o zabezpieczenie środków w budżecie
powiatu z przeznaczeniem na naprawę kotła oraz remont dachu Przychodni
Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego w Sanoku
6. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2019 rok (50.000 zł )
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2019 rok (30.400 zł DPS w Zagórzu)
7. Wnioski i zapytania.

Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić następujące sprawy:

- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2019 rok
-podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2019 rok
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2019 rok
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez SPZOZ w Sanoku
nieruchomości

Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi sprawami został podjęty 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Obecny na posiedzeniu Zarządu Powiatu Pan Wojciech Wydrzyński dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku zwrócił się z prośbą o wycofanie z porządku obrad Rady
Powiatu Sanockiego w dniu 25 września 2019 roku projektu uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji
projektu pn. „Wsparcie dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych jako
bezrobotne w PUP w Sanoku” – projekt konkursowy, współfinansowany ze środków UE
w ramach EFSRPOWP 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek pracy, działanie
7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
- zobowiązania do pokrycia wkładu własnego , w formie wkładu pieniężnego do realizacji
projektu pn. . „Wsparcie dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych
jako bezrobotne w PUP w Sanoku” – projekt konkursowy, współfinansowany ze środków UE
w ramach EFSRPOWP 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek pracy, działanie
7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora PUP w Sanoku w dniu 11.09.2019 r. w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Rzeszowie odbyło się spotkanie informacyjne, na którym omówiono
szczegółowo, jakie warunki należy spełnić w ramach konkursu. Konkurs, jest dedykowany dla
gmin objętych MOF, które posiadają dokładnie określone plany dotyczące osób bezrobotnych
– działania miękkie stanowiące uzupełnienie działań inwestycyjnych poczynionych w gminie.
Po przeanalizowaniu Lokalnych Planów Rewitalizacji w gminach Powiatu Sanockiego (Miasto
Sanok, Gmina Sanok, Miasto i Gmina Zagórz), okazało się, że nie zawierają, tak
szczegółowych opisów działań. W związku z tym, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
konieczne byłoby wprowadzenie do LPR, takich zapisów. Wiąże się to z podjęciem stosownych
Uchwał przez Rady poszczególnych gmin - na co nie pozwala termin jaki przeznaczono na
przygotowanie wniosków. Zarząd Powiatu przyjął wyjaśnienia dyrektora PUP w Sanoku
i zdecydował o wycofaniu w/w projektu uchwały Rady Powiatu.

Na posiedzenie Zarządu dołączył pan Damian Biskup.
Ad. 1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła poniższe sprawy.
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Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 197/2019 w sprawie przeznaczenia do
dzierżawy bezprzetargowej części nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku
obręb Wójtowstwo. Oddaje się w dzierżawę na cele rolne część nieruchomości Powiatu
Sanockiego z działki nr 773/11 o pow. 0,0806 ha. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Andrzej Chrobak zaproponował, aby rozważyć możliwość zagospodarowania na
cele rekreacyjne nieruchomości Powiatu Sanockiego położone wzdłuż Sanu.
Ad.2. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem Naczelnika Wydziału Komunikacji
i Transportu w sprawie przebiegu linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej.
Temat będzie analizowany.
Ad.3. Sprawy dotyczące drogownictwa.
Zapoznano się z informacją dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg

w Sanoku

o wydatkowaniu kwoty w wysokości 350.000 zł.
Ad.4. Sprawy z zakresu oświaty.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku
wyrażając zgodę na zwiększenie zatrudnienia w kuchni ZS Nr 2 o 1 etat. Zgodę na powyższe
wyrażono jednogłośnie.
Ad.5. Sprawy dotyczące służby zdrowia.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Powiatu Sanockiego środków finansowych do
projektu pod nazwą „Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a także

zarządzanie energią w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku.” Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Prośba dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku
o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu z przeznaczeniem na naprawę kotła oraz
remont dachu Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego w Sanoku, zostanie rozpatrzona
na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.
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W związku z wnioskiem Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej o dokonanie
zmiany w projekcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej SPZOZ
w Sanoku, Zarząd Powiatu zdecydował o wprowadzeniu autopoprawki do w/w projektu
uchwały Rady Powiatu poprzez zastąpienie słów „Pozytywnie ocenia się” słowami:
„Negatywnie ocenia się”. Powyższe zmiany przyjęto jednogłośnie.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia
Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku na
lata 2019-2021. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad.6. Sprawy budżetowe.
Sprawy budżetowe omówiła pani Renata Ryniak Główna Księgowa Starostwa
Powiatowego w Sanoku.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 198/2019 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok. W związku z decyzją Wojewody dokonuje się
zmniejszenia dochodów i wydatków w dziale – gospodarka mieszkaniowa, rozdziale –
gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 9.195 zł oraz w dziale ochrona zdrowia,
w rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 50.000 zł. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto

Uchwałę Nr 199/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu

Sanockiego na 2019 rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki
Powiatu o kwotę 30.400 zł jako dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Sanoku. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o wprowadzeniu autopoprawki do projektu uchwały
Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sanocki poprzez
wykreślenie z § 3 ust. 5 lit. a) realizacja zadań statutowych szkoły. Zgodę na wprowadzenie
w/w zmiany wyrażono jednogłośnie.
Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę. Członkowie Zarządu udali się na Sesję Rady
Powiatu Sanockiego.
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Po przerwie Zarząd Powiatu dodatkowo podjął:
- Uchwałę Nr 200/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019
rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 28.800 zł na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych
uczniów Powiatu Sanockiego. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 201/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019
rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 1.900 zł na realizację statutowych zadań w zakresie
kultury w Starostwie Powiatowym w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 202/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019
rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 15.300 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2060 R Besko – Wzdów w m. Besko w km 3+125 do
3+572 i 3 +608 do 3+960” – 2.300 zł
b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212 R Sanok – Bukowsko w km od 4+450 do 5+325
w m. Markowce i od 5+615 do 6+446 w m. Pobiedno „ – 13.000 zł. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 203/2019 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez SPZOZ w Sanoku
nieruchomości – pomieszczenia Zakładu Analityki Medycznej o pow. 11,39m2 w Szpitalu przy
ul. 800 – lecia w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 204/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
przeznaczając kwotę 13.500 zł na wydatki związane z realizacją zadań związanych
z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.7. Wnioski i zapytania.
Pan Andrzej Chrobak ponowił wniosek o zamontowanie lustra w ciągu ul. Jana III
Sobieskiego w Sanoku przy wyjeździe z ul. Żydowskiej. Polecono, aby temat zrealizował
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu.
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Pan Damian Biskup poinformował, że w ciągu drogi powiatowej Sanok – Bukowsko
w m. Markowce realizowana jest inwestycja polegająca na budowie chodnika na odcinku
o długości 990 m (od skrzyżowania z drogą Prusiek - Wysoczany do skrzyżowania na „Podgaj”
w m. Markowce). Radny zawnioskował, aby doprojektować brakujący odcinek chodnika
o długości od 180 m do 200m (od skrzyżowania na „Podgaj” w kierunku Pobiedna do
pierwszego mostku po lewej stronie na łuku drogi). Dodał, że podwykonawca inwestycji, którą
realizuje Powiat na własny koszt wykona brakujący odcinek chodnika pod warunkiem, że
Powiat przygotuje projekt i dostarczy materiał. Pan Damian Biskup poprosił, aby wystosować
pismo do Gminy Sanok o partycypację w kosztach budowy w/w brakującego odcinka chodnika
i realizację zadania przez wydział. Wniosek został przyjęty.
Następnie Pan Biskup poprosił, aby zwrócić się do firmy Max Bögl o zaprojektowanie
chodnika (partycypowanie w kosztach budowy) przy ul. Konopnickiej w Sanoku. Pan Starosta
odpowiedział, że temat ten był zgłoszony i jest realizowany.
Pan Andrzej Chrobak dodał, że na ul. Okulickiego też jest potrzeba budowy chodnika.
Pan Starosta dodał, że potrzeby są duże należy ustalić kolejność realizacji zadań i możliwość
pozyskania dofinansowania.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że właściciel działki przy ul. Cegielnianej
w Sanoku przylegającej do Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku zasugerował, że odda cześć swojej
działki w celu przesunięcia drogi i poszerzenia chodnika, a w zamian wnioskodawca na
zasadzie pierwokupu odkupiłby część działki należącej do Powiatu.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu
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