Protokół Nr 42/19
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 18 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

•

Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu

•

Jan Wydrzyński – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

•

Wojciech Naparła – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

•

Ewelina Florian – dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych
Powiatu Sanockiego w Sanoku

•

Agnieszka Kornecka – Mitadis – Naczelnik Wydziału Oświaty

•

Grzegorz Panek – zastępca dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Sanoku

•

Piotr Mazur – Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury

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 drogownictwa:
a) zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na przejazd drogą powiatową
2. Sprawy z zakresu oświaty:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Sanocki

3. Sprawy z zakresu promocji i kultury:
a) propozycja zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu współpracy
Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program
współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
c) rozpatrzenie prośby dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku o udzielenie dotacji
celowej na pokrycie kosztów własnych w związku z realizacją zadania „Zakup
wyposażenia do pracowni konserwatorskiej MH w Sanok”
4. Sprawy budżetowe.
5. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia Programu
Naprawczego SPZOZ w Sanoku na lata 2019-2021
6. Wnioski i zapytania.

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

- zajęcie stanowiska w sprawie realizacji zadania pn.: „Roboty budowlane w zakresie remontu
pokrycia dachu na budynku „A” RCRE przy ul. Stróżowskiej 16”
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia pani Zofii Kijowskiej dyrektora CDN
Sanoku do składania oświadczeń woli
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia pani Joanny Połdiak dyrektora II LO
w Sanoku do składania oświadczeń woli
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi
publicznej odcinka drogi Nr 2113R Pastwiska - Puławy poprzez wyłączenie go z użytkowania
jako drogi publicznej

Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi sprawami został przyjęty jednogłośnie.
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Ad.1. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Podczas omawiania spraw z zakresu drogownictwa obecny był Pan Wojciech Naparła
dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku na wniosek Firmy Pawilon Meblowy (…) wyraził zgodę na przejazd drogą
powiatową ul. Jagiellońska w Sanoku firmie ELBO – Budmax Brzozów celem dostarczenia
materiałów budowlanych dla remontowanego obiektu przy ul. Jagiellońskiej 29 w Sanok.
Zgodę na powyższe wyrażono jednogłośnie.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 190/2019 w sprawie wyrażenia opinii
w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej odcinka drogi Nr 2113R Pastwiska - Puławy
poprzez wyłączenie go z użytkowania jako drogi publicznej. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W związku z planowaną budową chodników w ciągu dróg powiatowych z udziałem
pomocy innych jednostek samorządu terytorialnego Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku wystąpił z prośbą o określenie zasad i rozważenie możliwości przekazania
obowiązków zarządcy drogi w zakresie utrzymania chodników w pasie dróg powiatowych tym
jednostkom. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę, aby dyrektor podjął rozmowy
z przedstawicielami samorządów w powyższej sprawie.
Pan Wojciech Naparła poinformował, iż Wody Polskie wystawiają faktury na Powiat
Sanocki za zajęcie gruntów Wód Polskich pod obiekty mostowe, PZD w Sanoku opłaty uiszcza
i księguje. Wobec tego potrzebne jest zawarcie stosownych aneksów. Zarząd Powiatu polecił,
aby wspólnie z radcą prawnym przeanalizować zasadność i zgodności z prawem naliczanie
przez Wody Polskie opłat z powyższego tytułu.

Pan Damian Biskup zwrócił się z prośbą do pana Wojciecha Naparły o uzupełnienie
przez PZD w Sanoku poboczy w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Srogów.
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Ad.2. Sprawy z zakresu oświaty.
Pani Agnieszka Kornecka – Mitadis Naczelnik Wydziału Oświaty wraz z panią Eweliną
Florian dyrektorem Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Oświatowych Powiatu
Sanockiego omówiły poniższy temat.
W związku z uwagami przekazanymi przez Urząd Wojewódzki do treści projektu
uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sanocki
(pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu w dniu 11 września 2019 rok), Zarząd Powiatu
zweryfikował zapisy w/w projektu uchwały. Po wprowadzeniu zmian w regulaminie
wynagradzania

Członkowie Zarządu, 5 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowali projekt

uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sanocki.

Następnie podjęto Uchwałę Nr 191/2019 w sprawie upoważnienia pani Joanny Połdiak
dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku do składania oświadczeń woli. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto również Uchwałę Nr 192/2019 w sprawie upoważnienia pani Zofii Kijowskiej
dyrektora CDN Sanoku do składania oświadczeń woli. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.5. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Obecny na posiedzeniu Zarządu Powiatu pan Grzegorz Panek Zastępca dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

poinformował, że

naniesione zostały poprawki do „Planu naprawczego SPZOZ w Sanoku”, poprzez korektę
liczby łózek na Oddziale Dziecięcym i Oddziale Chirurgii. Następnie pan dyrektor odniósł się
między innymi do zaproponowanych działań dotyczących zmiany wyceny procedur
medycznych, wprowadzenia opłat parkingowych, zarzadzania systemami magazynowymi,
wprowadzenia komputerowego systemu zapotrzebowania na leki. Po przedyskutowaniu
założeń programu naprawczego Zarząd Powiatu zdecydował o przekazaniu programu Komisji
Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej celem zajęcia stanowiska w przedmiotowym temacie.
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Pan Dyrektor zwrócił się również z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie wniosku dla
projektu „Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a także zarzadzanie energią
w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Członkowie
Zarządu przychylili się do powyższej prośby. Wobec powyższego podjęto Uchwałę Nr
193/2019 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Termomodernizacja oraz
organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii, a także zarzadzanie energią w obiektach Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku”. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Posiedzenie Zarządu opuścił pan Wicestarosta.

Ad.4. Sprawy budżetowe.
Sprawy budżetowe omówiła pani Edyta Szałankiewicz Skarbnik Powiatu.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 194/2019 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Domu
Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku poprzez przeznaczenie kwoty w wysokości 35.274 zł na
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę Nr 195/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2019 rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 1.252 zł na wydatki związane
z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi przy realizacji umowy - „Irlandzkie
praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku źródłem aktywności na rynku
pracy”. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt Uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok. W związku z otwarciem ofert
w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego
pn.: „Roboty budowlane w zakresie remontu pokrycia dachu na budynku „A” Regionalnego
Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, proponuje się zabezpieczenie brakującej kwoty
w wysokości 32.000 zł. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu , głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Następnie Członkowie Zarządu wyrazili pozytywną opinię do projektu uchwały Rady
Powiatu Sanockiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2039.
Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu , głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

Ad.3. Sprawy z zakresu promocji i kultury.
Poniższe sprawy przedstawił Pan Piotr Mazur Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury.
Zarząd Powiatu zdecydował, że środki finansowe na realizację Programu Współpracy
Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, zostaną zabezpieczone
w projekcie budżetu na 2020 rok w zaproponowanej przez Naczelnika Wydziału Promocji
i Kultury wysokości jako kwoty minimalne.

Podjęto Uchwałę Nr 196/2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu

„Program współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Naczelnik Wydziału Promocji Kultury przedstawił prośbę dyrektora Muzeum
Historycznego w Sanoku

o udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów własnych

w związku z realizacją zadania „Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej Muzeum
Historycznego w Sanoku”. Pan Piotr Mazur poprosił o zmianę uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2019 rok i zwiększenie dotacji dla Muzeum Historycznego o kwotę 3.300 zł. Po
omówieniu tematu Członkowie

Zarząd przeszli do głosowania: za udzieleniem dotacji

głosowało 2 Członków Zarządu, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 2 Członków
Zarządu.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego. Proponuje się zabezpieczenie
kwoty w wysokości 3.300 zł jako dotacji dla Muzeum Historycznego w Sanoku. Pozytywną
opinię wyraziło 2 Członków Zarządu, 2 Członków Zarządu wstrzymało się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.
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Ponadto pan Piotr Mazur poinformował, że udzielił odpowiedzi na wniosek
Stowarzyszenia Głuchych w Sanoku informując o możliwości skorzystania ze wsparcia
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku.
Odnośnie wyjaśnienia szczegółów dotyczących dofinansowania do wydania publikacji
dotyczącej Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil”, Naczelnik poinformował, iż
w tej sprawie wypowie się pan Andrzej Romaniak.
Ad.6. Wnioski i zapytania.
Przewodniczący

Zarządu

poinformował,

że

otrzymał

informację

z

Urzędu

Wojewódzkiego o możliwości uzupełniania do 11 października wniosków o dofinansowanie
do przewozów regionalnych.
Pan Krzysztof Strzyż złożył wniosek o wystąpienie do Gminy Zagórz z informacją
o możliwości uzupełniania wniosków o dofinansowanie do przewozów regionalnych (na trasie
Sanok – Kalnica - Sanok oraz o wydłużeniu istniejących kursów do m. Kalnica).
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel

Podpisy Członków Zarządu

1. Stanisław Chęć…………………………….......
2. Janusz Cecuła …………...................................
3. Damian Biskup ………………………………...
4. Andrzej Chrobak……………………………….
5. Krzysztof Strzyż………………………………
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