Protokół Nr 47/19
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 23 października 2019 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego

•

Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sanockiego

•

Damian Biskup - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego

•

Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego

•

Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu Sanockiego

•

Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu Sanockiego

•

Marian Lorenc – Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

•

Bożena Pietruszka – Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej

•

Przedstawiciele Terenowej Organizacji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii przy Samodzielnym Publicznym
Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku

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

1. Rozpatrzenie prośby kierownika CIS w Sanoku w sprawie wyrażenia zgody na zakup
samochodu i prośby o dofinansowanie jego zakupu.
2. Sprawy z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu
Sanockiego w 2020 roku
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania
ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu

nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na
terenie Powiatu Sanockiego w 2020 roku organizacjom pozarządowym oraz przyjęcia
regulaminu pracy komisji
3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) rozpatrzenie prośby o upoważnienie dyrektora PZD w Sanoku do zawierania umów
oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami z PGWWP
4. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2019 rok (oświata)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2019 rok (83.910,00 zł)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2019 rok (52.553,16 zł)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2019 rok (1.517,00 zł)
e) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 209 rok ( 10.000,00 zł)
5. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) zapoznanie się z informacją dyrektora SPZOZ w Sanoku o odroczeniu terminu płatności
bieżącej składki ZUS
b) spotkanie z przedstawicielami Terenowej Organizacji ZZPDMIF przy SPZOZ Sanok
6. Wnioski i zapytania.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić następujące
sprawy:
- przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019
w poszczególnych szkołach i jednostkach oświatowych.
- omówienie wniosków złożonych podczas XII sesji Rady Powiatu Sanockiego w dniu 25
września 2019 roku.
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi sprawami został przyjęty 4 głosami „za”, jeden
Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
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Ad.1. Rozpatrzenie prośby kierownika CIS w Sanoku w sprawie wyrażenia zgody na
zakup samochodu i prośby o dofinansowanie jego zakupu.
Pan Marian Lorenc kierownik Centrum Integracji Społecznej w Sanoku zwrócił się
z prośbą do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na zakup używanego samochodu typu Van,
który służyłby do rozwozu posiłków dla klientów CIS w Sanoku. Dodał, że na chwilę obecną
posiada trzy pojazdy przystosowane do przewozu żywności. Są to ponad 10 letnie samochody
i niekiedy ulegają awarii. CIS w Sanoku nie posiada samochodu zastępczego, a posiłki musi
dostarczać do szkół, przedszkoli, świetlic i innych instytucji. Zarząd Powiatu polecił, aby
kierownik przeprowadził rozpoznanie na rynku samochodów używanych, oraz aby starał się
pozyskać środki zewnętrzne na zakup samochodu.
Ponadto kierownik dodał, że do końca 2019 roku chciałby wyposażyć kompleksowo kuchnie
w jednostce.
Ad.2. Sprawy z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 230/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie
Powiatu Sanockiego w 2020 roku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 231/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do
opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie Powiatu Sanockiego w 2020 roku organizacjom pozarządowym oraz przyjęcia
regulaminu pracy komisji. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Członkowie Zarządu udzielili upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku do zawierania umów oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami
z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Zgodę na powyższe wyraziło
5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad.4. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu podjął:
- Uchwałę Nr 232/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019
rok. W uchwale wprowadza się zmiany w dziele 801 – oświata i wychowanie w planie
finansowym: II LO w Sanoku o kwotę 600 zł, ZS Nr 1 o kwotę 2.700 zł, ZS Nr 3 o kwotę 600
zł, RCRE o kwotę 2.000 zł.

Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 232/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
o kwotę 83.910 zł z przeznaczeniem na realizację programu asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 w PCPR w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 233/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
o kwotę 52.553,16 zł z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 234/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019
rok. W związku z decyzjami Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
w rozdziałach: 01095 – Pozostała działalność o kwotę 1.517 zł, 02095 – Pozostała działalność
o kwotę 141 zł, 60095 – Pozostała działalność o kwotę 465 zł, 7005 – Gospodarka gruntami
i nieruchomościami o kwotę 11.510 zł, 71095 – Pozostała działalność o kwotę 460 zł, 85321
– zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 10.641 zł. Uchwałę podjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok. Proponuje się zabezpieczenie kwoty
w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań
przez Starostwo Powiatowe w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawy dodatkowe.
Zarząd

Powiatu

przyjął

informację

o

stanie

realizacji

zadań

oświatowych

w roku szkolnym 2018/2019 w poszczególnych szkołach i jednostkach oświatowych.
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Następnie Członkowie Zarządu omówili wnioski złożone przez Radnych podczas XII
sesji Rady Powiatu Sanockiego w dniu 25 września 2019 roku.
Wniosek złożony przez pana Marka Szparę, aby pod każdym uzasadnieniem załączonym
do projektu uchwały był podpis osoby merytorycznej, ponieważ przygotowując się do sesji
było by prościej rozmawiać bezpośrednio z pracownikiem, jeżeli jest coś niezrozumiałego. Pod
niektórymi uzasadnieniami jest podpis, pod wieloma nie ma podpisu. Został przekazany do
realizacji.
Wniosek pana Roberta Zoszaka o opracowanie szczegółowego regulaminu Rady Powiatu, bo
sposób zachowania niektórych radnych pozostawia wiele do życzenia; trzeba też uporządkować
wystąpienia zaproszonych gości. Temat ten będzie przedmiotem dyskusji z wnioskodawcą.
Na wniosek Pana Sebastiana Niżnika: w związku z tym, że jednogłośnie podjęto decyzję
o negatywnej ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ w Sanoku, złożył wniosek
formalny do Zarządu Powiatu obligujący Zarząd Powiatu do rozważenia odwołania pana
dyrektora SPZOZ w Sanoku z funkcji dyrektora ponieważ od kilku lat zarządza placówką,
niestety jak wyczytano z raportu przy ciągle pogarszającej się sytuacji finansowo ekonomicznej tej placówki. Udzielono następującej odpowiedzi - Zarząd Powiatu zlecił
przygotowanie audytu wewnętrznego SPZOZ w Sanoku, jednocześnie przygotował projekt
uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego SPZOZ
w Sanoku przedstawionego przez dyrektora SPZOZ. Program ten uwzględnia sytuację prawno
- finansową oraz wskazuje mechanizm i narzędzia, które będą miały wpływ na efekt
planowanych do realizacji zadań jednostki oraz usprawnienia jej funkcjonowania.
Wnioski Pana Tomasz Gankiewicza:
- przy ul. Dworcowej w Sanoku są przekrzywione znaki drogowe. Prośba o kontakt z zarządcą
drogi w celu ich poprawy została przekazana zgodnie z kompetencją przez Powiatowy Zarząd
Dróg w Sanoku do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie Rejon Dróg
w Lesku.
W ostatnim czasie mamy do czynienia z anomaliami pogodowymi. W Załużu przy
jednej z posesji rośnie wątłe drzewo –wierzba, prośba o wystąpienie do nadzoru wodnego
o wycięcie tego drewna. Warto by też było wykonać przegląd przy linii brzegowej rzeki San
drzew chorych (Załuż), które leżą przy posesjach i które stwarzają zagrożenie, żeby
profilaktycznie takie drzewa usunąć wcześniej.
Poinformowano, iż jeżeli właściciel posesji uważa, że drzewo rosnące na sąsiedniej posesji
może powodować zagrożenie winien się zwrócić do właściciela tej nieruchomości o jego
wycięcie wskazując jednocześnie powody takiego usunięcia. Starostwo Powiatowe w Sanoku
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nie prowadzi ani nie posiada uprawnień do prowadzenia przeglądów lub kontroli brzegów rzek
pod kątem identyfikacji drzew chorych lub stwarzających zagrożenie dla nieruchomości
sąsiadujących z ciekami wodnymi. Reforma gospodarki wodnej wprowadzona w roku 2018
przekazała wszystkie prawa i obowiązki właścicielskie oraz kontrolne nad stanem wód
płynących do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które zobowiązane są nie
tylko do właściwego utrzymana nieruchomości w tym dbania o stan drzew, ale także do kontroli
stanu zagrożenia jakie mogą one powodować dla nieruchomości sąsiednich.
Starostwo nie może prowadzić, organizować i finansować, a także kierować swoich
pracowników do kontroli terenów i obiektów, nie posiadając uprawnień nadanych przez
obowiązujące przepisy prawa. W ramach współpracy zwrócimy się do PGW Wody Polskie
jako do właściciela nieruchomości i wskażemy na zaistniały problem stanu zagrożenia jaki
mogą powodować drzewa o złej kondycji zdrowotnej i technicznej dla nieruchomości
sąsiednich oraz o przeprowadzenie przez Nadzory Wodne przeglądu lub kontroli cieków
wodnych będących w ich władaniu.
Na wniosek pana Jerzego Zuby, aby mogło odbyć się spotkanie w gronie komisji
zdrowia wspólnie z zarządem, na którym wraz z grupą inicjatywną przedstawiony zostanie
pomysł na wzmocnienie pozycji oddziału zakaźnego, pomysł transgraniczny będący
konsekwencją, czy wypełnieniem treścią umowy, która została zawarta pomiędzy szpitalem
sanockim, a szpitalem zakaźnym we Lwowie. Zarząd poinformował, że z inicjatywy
wnioskodawcy i dyrektora SPZOZ odbyły się spotkania z radnymi zainteresowanymi
podjęciem współpracy transgranicznej pomiędzy szpitalami.

Ad.5. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją dyrektora SPZOZ w Sanoku o odroczeniu
terminu płatności bieżącej składki ZUS.
W dalszej części posiedzenia odbyło się spotkanie przedstawicieli Terenowej Organizacji
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii
przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku z Zarządem Powiatu
Sanockiego. Podczas spotkania członkowie Związków Zawodowych wnioskowali o wzrost
wynagrodzeń. Poinformowali, że już zwracali się do Starosty w sprawie wzrostu wynagrodzeń,
również złożyli skargę na działalność dyrektora SPZOZ w Sanoku. Teraz związki chciałyby
uzyskać propozycję od Starosty w tym temacie. Pan Starosta odpowiedział, iż odbyło się już
kilka spotkań, jednak podtrzymuje swoje stanowisko, że pracodawcą jest dyrektor szpitala i to
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z nim prowadzone są rozmowy, aby rozwiązać ten problem. Zarząd Powiatu nie ma możliwości
decydowania o podwyżkach, czy innych formach wynagrodzenia w szpitalu. Na koniec Pan
Starosta zapewnił, że wspólnie z zarządem będzie rozmawiał z dyrektorem szpitala w tej
sprawie.

Ad.6. Wnioski i zapytania.
Pan Damian Biskup zgłosił wniosek, aby zamontować lustro przy ul. Podgórze przy
wyjeździe ze Szkoły Muzycznej - przy pierwszym wjeździe od ul. Jagiellońskiej w Sanoku.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel

Podpisy Członków Zarządu

1. Stanisław Chęć…………………………….......
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5. Krzysztof Strzyż………………………………
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