Protokół Nr 34/19
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 16 lipca 2019 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu

•

Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu

•

Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu

•

Andrzej Chrobak - Członek Zarządu

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

•

Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu

•

Agata Dróbko –Głowacz – Pracownik Wydziału Komunikacji i Transportu w/m

•

Bożena Pietruszka –Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej w/m

•

Jadwiga Skwarcan – Pracownik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju w/m

•

Ewelina Florian – Dyrektor PCOJOPS w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Stanisław Chęć Starosta Powiatu
Sanockiego, następnie przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.

1. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) zapoznanie się z wykazem dróg, które nie spełniają warunków drogi powiatowej
2. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny sytuacji – ekonomiczno
– finansowej SPZOZ w Sanoku
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny sytuacji – ekonomiczno
– finansowej BPR SPZOZ w Sanoku
3. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2019 rok (25.000 zł)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2019 rok (29.293 zł)
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2019 – 2039
4. Wnioski i zapytania.
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Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące tematy:
1. Podjęcie decyzji o wyborze priorytetowych dla mieszkańców powiatu sanockiego linii
komunikacyjnych.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia obowiązków
nauczyciela –doradcy metodycznego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu

w sprawie ustalenia regulaminu

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Sanocki.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu

w sprawie ustalenia planu sieci

publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu
Sanockiego od dnia 1 września 2019r.
5. Prośba Koła Pojazdów Zabytkowych „Weteran” o dofinansowanie w kwocie 2.500 zł
zlotu pojazdów zabytkowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w
trybie przetargu nieograniczonego na zadania inwestycyjne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbudowa mostu z dojazdami w
ciągu drogi powiatowej Nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 1+ 616”.
Za przedstawionym porządkiem głosowało 3 członków Zarządu, przeciw-1, wstrzymało się-0.

Ad. 1 Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
Członkowie Zarządu zapoznali się z wykazem dróg, które nie spełniają warunków drogi
powiatowej. Są to: 2263R Nowy Łupków przez wieś, 2240R ul. Reymonta w Sanoku i 2414R
ul. II Pułku Strzelców Podhalańskich.
W dalszej kolejności Pani Agata Dróbko-Głowacz przedstawiła propozycje linii
użyteczności publicznej opracowane na podstawie konsultacji z gminami, sołectwami i
szkołami. Wskazane zostały cztery gminy i na tych czterech gminach pięć połączeń, których
brakowało bądź są mało rentowne. Z informacji uzyskanych od przewoźnika mało rentowna
jest linia Sanok-Odrzechowa. Ta sama sytuacja dotyczy linii Sanok –Mymoń oraz Sanok –
Liszna. Dodatkowo gminy wskazały dwa połączenia Sanok –Wisłok Wielki i Sanok – Lalin.
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Na chwilę obecną wszyscy działają na zasadach komercyjnych czyli na podstawie
wydanych zezwoleń. Powiat nie ma wpływu na to, kto pojedzie na daną gminę. To przewoźnik
decyduje gdzie chce jeździć.
Pan Andrzej Chrobak zapytał czy wójt Gminy Komańcza i Gminy Zagórz nie zgłaszał
żadnych zapotrzebowań. Pani Agata Dróbko- Głowacz wyjaśniła, że ta trasa jest obsługiwana
przez przewoźnika TARZAN, wychodzi na to że jest to połączenie wystarczające. Przewoźnik
nie zgłasza, że jest to nierentowne aczkolwiek po ostatnim spotkaniu organizowanym z
przewoźnikami zasygnalizował, że po całym dniu kursowania w sobotę, kierowca przywiózł
4 zł z kierunku Sanok-Komańcza.
Członkowie Zarządu podjęli decyzję o wyborze priorytetowych linii komunikacyjnych,
dla mieszkańców powiatu sanockiego tj:
a) Sanok - Odrzechowa przez Mymoń
b) Sanok –Wisłok Wielki
c) Sanok – Lalin
d) Sanok – Liszna
Ad. 2 Sprawy z zakresu służby zdrowia:
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie oceny sytuacji – ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Pozytywną opinię wyrażono przy 4 głosach „za”,
głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Następnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego
w sprawie oceny sytuacji – ekonomiczno – finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia
Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Pozytywną
opinię wyrażono przy 4 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Ad. 3 Sprawy budżetowe:

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 139/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2019 rok. W uchwale tej zmniejsza się wydatki o kwotę 25.000 zł
z rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe a zwiększa się w rozdz. 75075 promocja jednostek
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samorządu terytorialnego. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 140/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2019 rok. W związku z decyzją Wojewody środki przeznaczamy dla
Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu (kwota 25.000 zł) i na świadczenia
realizowane przez PCPR w Sanoku (kwota 29.293 zł). Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciw i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 20192039. Pozytywną opinię wyrażono przy 4 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie było.
W dalszej kolejności podjęto Uchwałę Nr 141/2019 w sprawie zmiany uchwały
w sprawie powierzenia obowiązków doradcy metodycznego (nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3
w Sanoku). Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sanocki. Pozytywną opinię wyrażono
przy 4 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Posiedzenie Zarządu opuścił pan Krzysztof Strzyż.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół
specjalnych na obszarze Powiatu Sanockiego od dnia 1 września 2019r. Pozytywną opinię
wyrażono przy 3 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu po omówieniu prośby Bieszczadzkiego Klubu Pojazdów
Zabytkowych „Weteran” w Zagórzu, zdecydowali o dofinansowaniu w kwocie 500 zł zlotu
pojazdów zabytkowych organizowanego w dniach 10-11. 08. 2019r. Decyzję podjęto przy
2 głosach „za”, przeciw-0, wstrzymał się – 1 członek zarządu.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 142/2019 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadania inwestycyjne:
Część 1 „Przebudowa drogi powiatowej Wzdów-Besko w m. Besko”, Część 2: „Przebudowa
drogi powiatowej Sanok-Bukowsko w m. Markowce i Pobiedno”, Część 3: „Remont drogi
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powiatowej Krzemienna – Raczkowa - Jurowce”, Część 4: „Remont drogi powiatowej Nowy
Łupków przez wieś”, Część 5: „Remont drogi powiatowej Rozpucie-Ropienka”. Uchwałę
podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę nr 143/2019 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„ Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa
Wołoska w km 1+ 616”. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było.
Ad. 4
Pan Andrzej Chrobak zawnioskował aby w związku z nowo utworzonym parkingiem przy
Przychodni Zdrowia na ul. Lipińskiego 10 w Sanoku,

umieścić

tablicę informacyjną

o możliwości korzystania z nowo utworzonych miejsc parkingowych przez

pacjentów

Przychodni oraz zabezpieczenia parkingu po godzinach pracy przychodni (np. rampa, łańcuch
blokujący wjazd).

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Joanna Jankowska
Podpisy Członków Zarządu
1. Stanisław Chęć…………………………….......
2. Janusz Cecuła …………...................................
3. Damian Biskup ………………………………...
4. Andrzej Chrobak……………………………….
5. Krzysztof Strzyż………………………………
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