Protokół Nr 158/17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 19 grudnia 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Andrzej Chrobak

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu

•

Bożena Pietruszka – Pełnomocnik ds. Zdrowia i Polityki Społecznej

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Marian Lorenc – Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny. Przewodniczący
Zarządu Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia:
1. Sprawy dotyczące służby zdrowia:
a) omówienie tematu dotyczącego funkcjonowania SPZOZ w Sanoku
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości.
2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) Rozpatrzenie wniosku o przedłużenie dzierżawy części działki nr 773/11 w Sanoku
b) omówienie tematu dotyczącego użyczenia na rzecz CIS w Sanoku części działki 58/34
3. Podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia CIS w Sanoku do konkursu „8.1 aktywna
integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym…”
4. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia z Powiatem
Krośnieńskim

wspólnych

zielonoświątkowej

działań

dotyczących

zorganizowania

nauki

religii

b) prośba dyrektora PPP w Sanoku o pozytywne zaopiniowanie dofinansowania
uczestnictwa w studiach podyplomowych pani psycholog
c) rozpatrzenie wniosku o objęcie patronatem honorowym oraz dofinansowania wyprawy
wysokogórskiej
5. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2017 rok (982.663 zł)
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu
niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych z budżecie Powiatu Sanockiego na
2017 rok
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2017 rok (128.000 zł – zarzadzanie kryzysowe)
d) rozpatrzenie wniosków komisji stałych Rady Powiatu Sanockiego odnośnie zmian do
projektu budżetu Powiatu Sanockiego na 2018 rok
6. Wolne wnioski i zapytania.

Ad.1. Sprawy dotyczące służby zdrowia.
Z uwagi na nieobecność dyrektora SPZOZ w Sanoku omówienie tematu dotyczącego
funkcjonowania SPZOZ w Sanoku przełożono na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 260/2017 w sprawie wyrażenia zgody na
wynajem przez SPZOZ w Sanoku nieruchomości (30m2 pomieszczeń w Przychodni
Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego 10 w Sanoku). Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 3. Podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia CIS w Sanoku do konkursu „8.1 aktywna
integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym…”
Pan Starosta zapytał obecnego na posiedzeniu Zarządu Pana Mariana Lorenca kierownika
Centrum Integracji Społecznej w Sanoku o konkurs „8.1 aktywna integracja osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym…”. Pan Lorenc odpowiedział, że oferty należy
składać do 17 stycznia 2018r. Jest to projekt o wartości 3.000.000 zł, minimalna wartość transzy
to 50.000 zł. Realizacja projektu kończy się w grudniu 2020 roku. Wkład własny wynosi 5%,
są dotacje. W CIS w Sanoku nie ma osoby, która mogłaby przygotować dokumenty do
konkursu, więc kierownik zwrócił się do firmy zewnętrznej, która zajmuje się pisaniem
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projektów. Rzeszowska firma wyraziła zgodę na bezpłatne napisanie projektu, w zamian za
uczestnictwo w realizacji projektu (wykonując szkolenia). Dodał, że korzystając z usług firmy
pracownicy jednostki muszą przygotować dane do złożenia oferty konkursowej, a jest to krótki
okres czasu, pracownicy też są obłożeni pracą. Pan Lorenc powiedział, że na rok przyszły
w osi priorytetowej 8 w działaniu 8.1 jest przeznaczone w harmonogramie ok 30 mln. zł,
zaproponował, aby w przyszłym roku skorzystać z nowych projektów, będzie czas aby je
dobrze przygotować.
Pan Andrzej Chrobak, zapytał ile można będzie pozyskać środków z nowych projektów. Pan
Lorenc odpowiedział, że jest to niewiadome ponieważ będzie to pula do podziału. Zdaniem
pana Chrobaka warto spróbować sięgnąć po te środki. Pan Lorenc poinformował, że do końca
lipca realizowany będzie projekt „CIS nowe perspektywy” i nie może realizować dwóch
projektów. Pan Kierownik stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie widzi możliwości
przygotowania projektu w terminie do dnia 17 stycznia 2018 roku. Zarząd Powiatu przychylił
się do sugestii Pana Kierownika Mariana Lorenca i nie wnosi o przygotowanie dokumentów
do konkursu.
Członkowie Zarządu przeszli do omawiania Spraw z zakresu geodezji i gospodarki
nieruchomościami.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na użyczenie na rzecz Centrum Integracji Społecznej
w Sanoku części działki 58/34 położonej w Sanoku obręb Olchowce. Polecono, aby
przygotować stosowną uchwałę.

Następnie pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami przedstawiła wniosek państwa Bogdanowicz o przedłużenie dzierżawy
części działki nr 773/11 w Sanoku. Zarząd wyraził zgodę na dzierżawę w/w nieruchomości.
Jednocześnie polecono, aby umowa dzierżawy części działki obowiązywała do czasu trwania
umowy dzierżawy części działki wydzierżawionej panu Zielińskiemu. Zgodę wyrażono
jednogłośnie.
Pani Naczelnik poinformowała o decyzji odnośnie budowy chodnika przy ul. Kościelnej
w Sanoku. Właściciele działki poinformowali, iż będą odwoływać się od decyzji
odszkodowawczej. Natomiast wystąpili o wznowienie postępowania do Wydziału Architektury
i Budownictwa odnośnie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pan
Starosta poinformował, że powołana jest grupa kontrolna.
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Ad.4. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
podjęcia z Powiatem Krośnieńskim wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki
religii zielonoświątkowej. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie została rozpatrzona prośba dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
w Sanoku o udzielenie przez jednostkę dofinansowania uczestnictwa w studiach
podyplomowych zatrudnionego tam psychologa. Zgodę wyrażono jednogłośnie.

Na posiedzenie Zarządu dołączyła pani Alicja Wosik.
Zarząd Powiatu ze względu na brak możliwości finansowych nie udzielił wsparcia
finansowego oraz nie obejmie honorowym patronatem wyprawy wysokogórskiej z udziałem
pana Łukasza Łagożnego.

Ad. 5. Sprawy budżetowe.
Pani Renata Ryniak przedstawiła n/w projekty uchwał.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. W związku z wprowadzeniem do budżetu
Powiatu Sanockiego na 2017 rok wolnych środków w kwocie 1.809.110 zł proponuje się
przeznaczyć je na:
- zwiększenie wydatków dotyczących odszkodowania za nieruchomość położoną w liniach
rozgraniczających teren inwestycji drogowej pn. „rozbudowa drogi powiatowej nr 2244R ul.
Kościelna polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w m. Sanok – kwota 139.477 zł
- utrzymanie „Orlików – 3.000 zł
- zwiększenie rozchodów dotyczących spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych z lat
ubiegłych – 683.970 zł.
Pozostała kwota 982.663 zł dotyczy zmniejszenia planu środków otrzymanych na realizację
projektów „Erasmus” w szkołach Powiatu Sanockiego, które zostały otrzymane w 2016 roku
znajdującą się w wolnych środkach, a zostały ujęte po stronie dochodowej budżetu na rok 2017.
Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
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Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia
wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych z budżecie Powiatu Sanockiego
na 2017 rok. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę Nr 261/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2017 rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 128.000 zł (rezerwa celowa na
zarzadzanie kryzysowe) na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa
Powiatowego w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Dodatkowo podjęto Uchwałę Nr 262/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2017 rok. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Sanoku przeznaczając kwotę w wysokości 9.000 zł na „Modernizację
pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Szopena 5” – zakup
centrali telefonicznej . Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.

Zarząd Powiatu rozpoczął dyskusję dotyczącą projektu budżetu na 2018 rok.
Pani Renata Ryniak przedstawiła wnioski Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krośnie do
projektu budżetu Powiatu Sanockiego na 2018 rok. RIO zawnioskowała, aby w tabeli nr 7 oraz
tabeli nr 4 II w rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” określić przeznaczenie środków 35.000 zł.
Przeznaczono wydatki inwestycyjne związane z zakupami i wdrożeniem Leśnego Systemu
Informacyjnego LasInfo Web – 15.000 zł, termomodernizacja budynku Archiwum Powiatu
Sanockiego przy ul. Zamkowej 3 w Sanoku – 20.000 zł . W tabeli nr 2 zmniejsza się planowaną
rezerwę ogólną o kwotę 1.777 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Brzozowskiego –
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starej Wsi.

Zarząd Powiatu przeanalizował wszystkie wnioski komisji stałych Rady Powiatu Sanockiego
odnośnie zmian do projektu budżetu Powiatu Sanockiego na 2018 rok. Po dokładnym
przeanalizowaniu wniosków Członkowie Zarządu 5 głosami „za” wyrazili negatywną opinię
do wszystkich wniosków przedłożonych przez komisje do projektu budżetu na 2017 rok.
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Wobec powyższego Członkowie Zarządu 5 głosami „za” wyrazili pozytywną opinię do
projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok Rady Powiatu Sanockiego
wraz z autopoprawkami zasugerowanymi przez RIO w Krośnie.
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2018 – 2028, 5 głosami „za” uzyskał pozytywną opinię Członków Zarządu.
Pan Andrzej Chrobak zapytał, czy budynek po Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku jest w pełni
wykorzystany. Pan Starosta odpowiedział, że nie jest w pełni wykorzystany. Okresowo, będą
wydzielone pomieszczenia na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
Pan Andrzej Chrobak zawnioskował, aby zwiększyć dofinansowanie o 400 zł na
organizację „Orszaku Trzech Króli”. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na powyższe.

W związku z poprzednią decyzją podjęto Uchwałę Nr 263/2017 w sprawie użyczenia
nieruchomości Powiatu Sanockiego położonej w Sanoku obręb Olchowce. Postanowiono
oddać w użyczenie na okres 5 lat część działki nr 58/34 położonej w Sanoku na rzecz CIS
w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Ad.6. Wolne wnioski i zapytania.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny……………………………...
2. Wacław Krawczyk ………….............................
3. Andrzej Chrobak ………………………………
4. Krzysztof Strzyż ……………………………….
5. Alicja Wosik …………………………………..
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