Protokół Nr 2/14

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 11 grudnia 2014 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

•

Marian Kunc

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Pan
Starosta przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który przedstawia
się następująco:

1. Sprawy z zakresu zdrowia i pomocy społecznej:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek
ogólnodostępnych w roku 2015 na obszarze działania Powiatu Sanockiego.
2. Sprawy z zakresu geodezji:
a) prośba o desygnowanie członka zarządu do składu komisji przetargowej na zbycie
działki nr 58/153 położonej w Sanoku obręb Olchowce.
3. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia do wydawania zezwoleń
kat. I na przejazd pojazdów nienormatywnych.
4. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (28.511 zł)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok (14.332 zł)
c) dyskusja nad projektem budżetu Powiatu sanockiego na 2015 rok.
5. Wolne wnioski i zapytania.

Ad.1. Sprawy z zakresu zdrowia i pomocy społecznej.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2015 na obszarze działania Powiatu
Sanockiego.

Pozytywną

opinię

wyrażono
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głosami

„za”,

głosów

przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
Ad. 2. Sprawy z zakresu geodezji.
Do składu komisji przetargowej na zbycie działki nr 58/153 położonej w Sanoku obręb
Olchowce, desygnowano pana Wicestarostę Wacława Krawczyka. Zgodę na powyższe
wyraziło 4 członków zarządu, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Ad. 3. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Członkowie zarządu podjęli Uchwałę Nr 255/2014 w sprawie upoważnienia
Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Sanoku
i Starosty Sanockiego do wydawania zezwoleń kat. I na przejazd pojazdów nienormatywnych.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 4. Sprawy budżetowe.
Podjęto Uchwałę Nr 256/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2014 rok. Dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału 7541 – Komendy
powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz
świadczeń na rzecz osób fizycznych na wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań
o kwotę 28.511 zł. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 257/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
sanockiego na 2014 rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Domu Dziecka im. Św.
Józefa w Sanoku przeznaczając kwotę 14.332 zł na wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Następnie członkowie zarządu przeszli do dyskusji nad projektem budżetu na 2015 rok.
Jako pierwsza głos zabrała Pani Alicja Wosik, mówiąc, że zaniepokojona jest zobowiązaniami,
które zostały zaciągnięte na lata przyszłe, a nie były niezbędne. Są to zobowiązania wynikające
z budowy obiektów sportowych „Orlików”, ale też z utworzenia Centrum Integracji Społecznej.
Należy zastanowić się jaka jest jego efektywność czy dla „garstki” osób, które uzyskały w jakiś
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sposób formę aktywizacji

powinno się angażować takie środki powiatowe. Również

niepokojąca jest kwestia szpitala, ponieważ w poprzedniej kadencji należało podjąć stosowne
kroki.

Podobnie jest z oświatą. Gdy popatrzymy na wydatki z poprzedniej kadencji, widoczna

jest tendencja „rozdawnictwa”.
Przewodniczący zarządu odniósł się do tematu związanego z CIS, mówiąc, iż Rada Powiatu
przegłosowała środki zewnętrzne z programu, które wynikają z ustawy. Na dzień dzisiejszy
decyzją poprzedniego zarządu powiatu do zadań CIS został przekazany nadzór nad
parkometrami na terenie Miasta Sanoka, wykonują również usługi sprzątania. CIS może nadal
funkcjonować, ale na zasadach wolnorynkowych.
Następnie głos zabrał Pan Wicestarosta Wacław Krawczyk. Odnośnie sytuacji
w poprzedniej kadencji bywało różnie. Kończąc pełnienie funkcji Starosty w III kadencji,
zarząd pozostawił Powiat w dobrej kondycji finansowej - 7 mln wolnych środków, 2 mln
środków na oświacie w programie „transfer nowoczesnych technologii” . Natomiast po 4 latach
(IV kadencji) mamy rozpisane kredyty do roku 2028 i kilka nietrafionych inwestycji, niektóre
potrzebne, z niektórymi można było poczekać. Potrzebne to mosty, które były budowane
z własnych środków, bez udziału środków zewnętrznych. Budowa sali gimnastycznej przy
I LO, gdzie nas zapewniano, że będzie dofinansowanie z zewnątrz 85%. Duże środki Powiat
przeznaczył na tę właśnie inwestycję, co spowodowało duże problemy finansowe jeżeli chodzi
o cały budżet.
Jeżeli chodzi o CIS to od początku miałem odmienne zdanie, ale byłem zapewniany, że
w budżecie na przyszłe lata nie trzeba będzie dokładać na funkcjonowanie CIC- u. Problemy
zaczęły się dwa miesiące temu, gdy zabrakło zewnętrznych środków na bieżące
funkcjonowanie. CIS powinno przyjmować zlecenia, ale na zasadach konkurencyjności. Jednak
zasady konkurencji oraz jakość wykonywanych usługi budzi wiele wątpliwości.
Odnośnie oświaty, na początku poprzedniej kadencji zarząd podejmował próby
polepszenia sytuacji w oświacie. Jeżeli chcemy podjąć jakieś działania to procedurę należy
rozpocząć

w tym roku. Jeżeli chodzi o ilość obiektów to mamy ich sporo, niektóre

wynajmujemy, ale mamy również swoje, które przyniosą korzyści materialne. Mimo, że jest
niż demograficzny to przybywa dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym
w Sanoku, kiedyś było to 5 % dzisiaj jest o wiele więcej.
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Następnie Pan Wicestarosta odniósł się do sytuacji w SPZOZ mówiąc, iż niejednokrotnie
podejmowano próby połączenia szpitala w Lesku i Ustrzykach Dolnych - nie udało się. Zmiana
na stanowisku dyrektora finansowego nie przyniosła jeszcze efektu.
Pan Starosta zwracając się do Pani Skarbnik zapytał czy dotacja na CIS jest „sztywna”, czy
jednak można ją zmniejszyć. Pani Skarbnik odpowiedziała, że dotacja wyliczona jest w oparciu
o ustawę i nie można tej kwoty zmniejszyć, a CIS musi istnieć jeszcze przez dwa lata.
Zdaniem Pana Damiana Biskupa na temat sytuacji w oświacie należy szerzej
podyskutować. Pan Biskup oświadczył, że zna sytuację w Regionalnym Centrum Rozwoju
Edukacji w Sanoku i wie, że ta jednostka może i potrafi na siebie zapracować, jednak brakuje
im środków na wkłady własne. Są oni w stanie konkurować ze wszystkimi prywatnymi
podmiotami na rynku odnośnie kursów. Następna sprawa, jakiej należy się przyjrzeć
w Starostwie Powiatowym i w jednostkach poległych to umowy teleinformatyczne. Zdaniem
Pana Biskupa niedopuszczalnym jest podpisywanie osobnych umów przez jednostki. Należy
skonsolidować wszystkie umowy. Dotyczy to wszystkich usług.
Pani Alicja Wosik dodała, że taki duży klient jest zupełnie innym partnerem do negocjacji
z dostawcami różnego rodzaju usług. Takie porozumienia samorządów pozwalają na wspólne
przetargi nie tylko na dostawę energii, ale też nawet na zakup materiałów biurowych.
Pani Skarbnik odparła, że podpisano taką umowę na dostawę energii, oraz na ubezpieczenia.
W

związku

z

powyższą

dyskusją

polecono,

aby

Wydział

Inwestycji

i

Dróg

w porozumieniu z Wydziałem Finansowym, oraz Organizacyjnym poinformował dyrektorów
szkół ponadgimnazjalnych oraz dyrektorów jednostek podległych Starostwu, aby nie
nawiązywali samodzielnie nowych umów na usługi teleinformatyczne, zakup materiałów
biurowych, itp. W związku z powyższym polecono, aby podjąć działania mające na celu
skonsolidowanie w/w usług. Powyższa propozycja została przyjęta 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Starosta zgodził się z wypowiedzią Pana Damiana Biskupa odnośnie braku środków
finansowych w RCRE na wkłady własny do projektu, i zaproponował, aby zachować
wypracowane przez jednostkę dochody i przeznaczyć ja w przyszłym roku na wkłady własne.
Pan Krzysztof Strzyż zaproponował, aby skupić się na dziale oświata i wychowanie,
ponieważ można tutaj wprowadzić wiele oszczędności.
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Przewodniczący zarządu poinformował, że wszystkie materiały informacyjne na temat sytuacji
w oświacie zostaną dostarczone członkom zarządu.
Pan Starosta poddał pod głosowanie wniosek, o przygotowanie przez Zarząd Powiatu oraz
odpowiednie służby propozycji reformy w oświacie. Powyższy wniosek został pozytywnie
przegłosowany, „za” przyjęciem wniosku głosowało 5 członków zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Dodatkowo zarząd powiatu podjął Uchwałę Nr 258/2014 w sprawie upoważnienia Pana
Romana Koniecznego Starosty Sanockiego – kierownika jednostki budżetowej – Starostwa
Powiatowego w Sanoku. Upoważniono Starostę do

dokonywania przeniesień w planie

wydatków bieżących budżetu Powiatu sanockiego na 2014 rok. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie zarządu zaopiniowali następujące projekty uchwał Rady Powiatu:
- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetu Powiatu Sanockiego na
2014 rok. W związku z umową na realizację przez PCPR w Sanoku pilotażowego programu
„Aktywny samorząd” zabezpiecza się środki w wysokości 11.205 zł na wydatki związane
z realizacją statutowych zadań. Pozytywną opinię wyraziło 5 członków zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2014 rok. Zabezpiecza się plany wydatków do końca bieżącego roku w PCPR w kwocie
68.480 zł, w Muzeum Historycznym w Sanoku 35.000 zł, w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Sanoku 143.983 zł. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu zaproponował, aby wprowadzić następujące autopoprawki do projektu
budżetu Powiatu na 2015 rok:
- z działu 600 -Transport i łączność,

rozdziału 60014

Drogi publiczne powiatowe

z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, przesunąć kwotę 250.000 zł
z Powiatowego Zarządu Dróg na rezerwę inwestycyjną z przeznaczeniem na inwestycje
drogowe
- z działu 854 -

Edukacyjna opieka wychowawcza, z rozdziału 85406 – Poradnie

Psychologiczne przeznaczyć 120.000 zł na rezerwę ogólną
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- z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92109 - Domy
i ośrodki kultury, świetlice i kluby przenieść 30.000 zł na rezerwę ogólną. Powyższe zmiany
przyjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pani Alicja Wosik zaproponowała, aby w związku z tym, iż Młodzieżowy Dom Kultury
już od roku nie funkcjonuje jako placówka oświatowa, przygotować analizę (co przyniosła
zmiana jakie projekty zrealizowano, jakie wypracowano dochody) funkcjonowania jako
jednostki kultur.
Ad. 5. Wolne wnioski i zapytania.
Jeden z członków zarządu poinformował, iż pod adresem i jego rodziny zostały
skierowane groźby. Przewodniczący zarządu z racji pełnionej funkcji polecił, aby o groźbie
skierowanej pod adresem członka zarządu powiadomić odpowiednie służby.
Pani Wosik poinformowała, że pan Paweł Stefański

dyrektor Gimnazjum Nr 1

w Sanoku nadmienił, że w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku znajduje się sprzęt strzelecki, który
nie jest użytkowany przez szkołę i mógłby zostać przekazany na rzecz Klubu Strzeleckiego,
który działa w porozumieniu z I LO w Sanoku i Gimnazjum Nr 1 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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