Protokół Nr 85/16
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 15 lipca 2016 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Alicja Wosik

•

Edyta Szałankiewicz

•

Grzegorz Kozak – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Wacław Krawczyk Wicestarosta Powiatu Sanockiego
następnie przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej
a) ocena działalności WTZ działających na terenie Powiatu Sanockiego
2. Omówienie sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju
3. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2016 rok (7.300 zł – ŚDS).
4. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) informacja dyrektora SPZOZ w Sanoku o złożeniu wniosku do MZ o dofinansowanie
zakupu urządzeń.
5. Spotkanie z Wójtem Gminy Sanok – godzina 1400
6. Wolne wnioski i zapytania.
Pan Wicestarosta zaproponował, aby pod obrady dzisiejszego posiedzenia wprowadzić
następujące sprawy:
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia pana Wojciecha Wydrzyńskiego
dyrektora PUP w Sanoku do składania oświadczeń woli.
- informacja w sprawie konkursu na wybór dyrektora SPZOZ w Sanoku,
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw i przyjęli porządek
posiedzenia.

Ad.1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej. (do użytku wewnętrznego)
Ad. 2. Omówienie sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Następnie pan Wicestarosta poinformował, że wspólnie z panem Damianem Biskupem
byli w internatach Zespołu Szkół Nr 2 i Nr 4 w Sanoku. Uznano, iż każdy z internatów
dodatkowo może pomieścić po 30 uczniów. Przed przyjęciem młodzieży należy pomalować
„odświeżyć” pokoje. Wiąże się to z nakładem finansowym.
Pan Damian Biskup poinformował, że w poniedziałek w budynku Bursy Szkolnej
w Sanoku odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył wspólnie z dyrektorem Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej w Sanoku oraz z Panem Michałem Cyranem Naczelnikiem
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych. Tematem spotkania było omówienie sprawy
dotyczącej adaptacji pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby Poradni. Stwierdzono, że
największym kosztem przeniesienia Poradni będzie informatyzacja czyli połączenie logiczne,
światłowodowe, internetowe – „okablowanie”. Pan Biskup dodał, że obok Bursy jest duża
przestrzeń „zielona”, znajduje się tam również pomieszczenie gospodarcze, które ze względów
bezpieczeństwa jest nieużywane. Zdaniem Naczelnika Inwestycji i Zamówień Publicznych, aby
budynek doprowadzić do stanu używania należy wymienić więźbę dachową. W związku
z powyższą informacją Członkowie Zarządu polecili, aby Pan Michał Cyran przygotował dane
dotyczące obecnego wykorzystania powierzchni (metraż) przez Poradnię Psychologiczno
Pedagogiczną, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek
Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku oraz Bursę Szkolną w Sanoku. Równocześnie
poproszono o przygotowanie wyliczenia dotyczącego faktycznego zapotrzebowania
powierzchniowego dla PPP, PCPR, oraz PCOJO PS przy zachowaniu norm pracy. Ponadto
należy przygotować listę instytucji jakie na dzień dzisiejszy można przenieść do budynku Bursy
Szkolnej w Sanoku.
Następnie Pan Wicestarosta przedstawił wstępną informację dotyczącą kształtowania
się naboru do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Sanockim.
Ad. 3. Sprawy budżetowe.
Zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2016r. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków Powiatu
Sanockiego otrzymanych w formie darowizny od przedsiębiorców o kwotę 7.300 zł
z przeznaczeniem na działalność statutową Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu.
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Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Ad. 4. Sprawy z zakresu służby zdrowia
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o złożonym przez SPZOZ w Sanoku wniosku
do Ministerstwa Zdrowia o dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulania oraz respiratora dla
Szpitala.
Tematy dodatkowe
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 160/2016 w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha
Wydrzyńskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku do składania oświadczeń
woli. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Na koniec Pan Wicestarosta poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się
posiedzenie komisji konkursowej. W trakcie obrad komisji ustalano treść regulamin konkursu
i opracowano materiały do podjęcia decyzji przez zarząd odnośnie ogłoszenia konkursu na
dyrektora SPZOZ w Sanoku.
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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