Protokół Nr 104/16
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 21 listopada 2016 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Edyta Szałankiewicz

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Roman Konieczny Przewodniczący Zarządu Powiatu
Sanockiego, następnie przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.

1. Omówienie wniosku Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska o udzielenie informacji odnośnie partycypacji w kosztach budowy
chodników z Gminami z terenu Powiatu Sanockiego
2. Informacja dyr. PZD – wykaz firm odpowiedzialnych za odśnieżanie dróg powiatowych
3. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok.
4. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przekazania środków trwałych do PCOJOPS
5. Wolne wnioski i zapytania.

Pan Wicestarosta zaproponował, aby w porządku obrad ująć punkt dotyczący ustalenia
zadań w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 20142020.
Pan Damian Biskup zawnioskował, aby do porządku obrad wprowadzić punkt dotyczący
zabezpieczenia środków finansowych na zakup drzwi dla Oddziału Dziecięcego w SPZOZ
w Sanoku.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie propozycję wprowadzenia dodatkowych
spraw. Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie w/w spraw do
porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.

Pan Wicestarosta nadmienił, że do 24 listopada br. należy odpowiedzieć na pismo
z Nadleśnictwa Brzozów odnośnie potwierdzenia wspólnej realizacji zaproponowanych zadań.
Dodał, że w tej sprawie nie ma odpowiedzi z Nadleśnictwa Lesko. Pan Starosta odpowiedział,
że możemy udzielić informacji w momencie, gdy będziemy mieć odpowiedź ze wszystkich
Nadleśnictw z terenu Powiatu Sanockiego.

Ad.1. Przewodniczący Zarządu odczytał wniosek Przewodniczącego Komisji Transportu,
Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w którym wnosi
o udzielenie informacji w sprawie partycypacji w kosztach budowy chodników w 2017r.
z Gminami Powiatu Sanockiego. Następnie odpowiedział, że zgodnie z tym co zaplanowano
w budżecie Powiatu Sanockiego na 2017 rok to znaczy, oprócz przeznaczenia środków jakie
Powiat otrzymał w bieżącym roku od PGNiG (nie wykorzystanych w br. z przyczyn
technicznych) nie zaplanowano innych prac związanych z budową chodników. Obecnie Zarząd
Powiatu nie widzi możliwości umieszczenia przedmiotowych zadań w budżecie Powiatu na
2017 rok.
Ad.2. Zapoznano się z wykazem firm odpowiedzialnych za odśnieżanie dróg Powiatu
Sanockiego w sezonie zimowym 2016/2017.
Ad. 3. Podjęto Uchwałę Nr 255/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2016 rok. W związku z decyzją wojewody zwiększa się dochody i wydatki
Powiatu Sanockiego w rozdziale – gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20.559 zł
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane Starostwo Powiatowe w Sanoku) oraz przeznacza
się kwotę w wysokości 2.808 zł na zadania bieżące dla Domu Pomocy Społecznej w Zagórzu,
kwotę w wysokości 8.000 zł przeznacza się na przebudowę budynku Środowiskowego Domu
Samopomocy w Zagórzu na działce ewidencyjnej nr 368/3 realizowaną w ramach zadania
finansowego pn. „Modernizacja dachu wielospadowego w budynku ŚDS w Zagórzu”. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 5. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 256/2016 w sprawie przekazania środków trwałych
do Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku.
Przekazuje się router bezprzewodowy oraz drukarkę. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawy dodatkowe.
Pani Alicja Wosik wyłączyła się z punktu posiedzenia dotyczącego ustalenia zadań
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina.
Pan Wicestarosta zaproponował, aby w ramach projektu postarać się o dofinansowanie
zakupu rezonansu magnetycznego, argumentując tym, iż w ostatnim czasie przez okres
miesiąca rezonans był niesprawny, a okres oczekiwania na wykonanie badania jest długi
wynosi ok 2-3 miesiące. Ponadto jest już urządzeniem „wysłużonym”. Dodał, że istnieje
możliwość złożenia wspólnej koncepcji ze szpitalem w Sanoku oraz z Państwową Wyższą
Szkołą Zawodową w Sanoku o aplikowanie o środki finansowe na zakup karetki.
Odnośnie infrastruktury drogowej Pan Wicestarosta powiedział, że na dzień dzisiejszy istnieje
możliwość uzyskania dofinansowania z Województwa Podkarpackiego na przebudowę mostu
w m. Dobra. Pozostaje jeszcze most w Tarnawie Górnej. Pan Wicestarosta dodał, że rozmawiał
z panem Michałem Cyranem Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz
Inspektorem Nadzoru w sprawie mostu w m. Siemuszowa. Stwierdzono, że dobrym
rozwiązaniem byłoby zastąpienie istniejącego obiektu mostowego przepustem o konstrukcji
stalowej z rury spiralnie karbowanej o przekroju poprzecznym, bądź przepustem łukowym
z blachy stalowej z żelbetowym ryglem dennym. O wydanie warunków technicznych takiej
odbudowy należałoby wystąpić do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Pan Starosta, powiedział że szpital potrzebuje również nowego aparatu USG. Ponadto dodał,
że jeżeli mamy gwarancję dofinansowania z Programu, z Nadleśnictw i Gminy to możemy
przystąpić do złożenia wniosku .
Wobec powyższego ustalono, aby w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS
Polska – Białoruś – Ukraina, złożyć wniosek o dofinansowanie zakup rezonansu
magnetycznego do SPZOZ w Sanoku, oraz o dofinansowanie przebudowy mostu w m. Tarnawa
Górna. Ponadto należy rozważyć możliwość złożenia wnioski na zakup sprzętu medycznego
(pn. aparat USG) dla Szpitala w Sanoku. Istnieje również możliwość złożenia wspólnego
wniosku z PWSZ w Sanoku oraz z SPZOZ w Sanoku na zakup karetki.
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W następnej kolejności pan Damian Biskup poinformował że wpłynęło pismo ze
Szpitala w Sanoku, z treści którego wynika, że na Oddziale Dziecięcym w sanockim szpitalu
prowadzony jest obecnie remont, na jego wykonanie pozyskano sponsorów. Dużym
problemem są drzwi, które w większości należałoby wymienić, ponieważ są to stare,
zniszczone drzwi. Koszt wymiany drzwi waha się w granicy 18.000 zł brutto. Po omówieniu
tematu Zarząd zaakceptował propozycję na sfinansowanie zakupu drzwi dla Oddziału
Dziecięcego w SPZOZ w Sanoku, jednocześnie prosząc panią Skarbnik o dokładne ustalenie
kosztów zadania.
Ad. 5. Wolne wnioski i zapytania.
Pani Skarbnik powróciła do sprawy z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu,
a mianowicie do prośby dyrektora SOSW w Sanoku o pomoc w znalezieniu kancelarii prawnej,
która poprowadziłaby sprawy apelacyjne oraz o zabezpieczenie środków finansowych na ten
cel. Powiedziała, że na ten cel nie będą dokładane środki finansowe do planu finansowego
SOSW, wydatki te należy pokryć z planu finansowego jednostki.
Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją dotyczącą wysokości kwot odpraw do
zwrotu przez nauczycieli przywróconych do pracy.
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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