Protokół Nr 76/16

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 19 maja 2016 roku

W I części posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Edyta Szałankiewicz

•

Adam Siembab – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Przewodniczący
Zarządu przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.

I część posiedzenia zarządu.
1. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości
2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej o kontynuację i organizację
nauczania religii w roku szkolnym 2016/2017 oraz o wskazanie szkoły, w której zostaną
zatrudnione katechetki.
3. Sprawozdanie z działalności CIS w Sanoku.
4. Wolne wnioski i zapytania.
Następnie Przewodniczący Zarządu zawnioskował, aby do porządku obrad wprowadzić
poniższe tematy:
- prośba dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku o zgodę na utworzenie stanowiska drugiego
wicedyrektora i wyrażenie opinii w sprawie powierzenia go pani Marzenie Niemczyk
- prośba o wyrażenie zgody na sprzedaż truskawek przy ul. Kościuszki w Sanoku
- prośba dyrektora RCRE w Sanoku o zabezpieczenie środków finansowych celem dokonania
odpisu na ZFŚS
- prośba dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku o wsparcie finansowe wyjazdu uczniów na Ogólnopolską
Licealiadę Szkół ponadgimnazjalnych w unihokeju do Elbląga

-zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2016 rok (1.455.026 zł – Liszna)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu Sanockiego na
2016 rok (24.000 zł – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu Sanockiego na
2016 rok (38.615 zł – ŚDS)
- prośba Burmistrza Miasta Sanoka o przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
dla zadania polegającego na przebudowie ul. Traugutta w Sanoku.
Zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

II część posiedzenia zarządu.
1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej na terenie
Powiatu Sanok w roku 2015 rok.
2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Sanoku za 2015 rok
3. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Sanoku o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie Powiatu Sanockiego w 2015 roku oraz główne kierunki
pracy w 2016 roku – przyjęcie informacji
4. Przyjęcie sprawozdania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sanoku ze
stanu sanitarno – higienicznego Powiatu Sanockiego za 2015 rok
5. Wolne wnioski i zapytania.

I część posiedzenia zarządu.
Ad. 1. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Obecny na posiedzeniu Zarządu Pan Adam Siembab dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na dzierżawę
nieruchomości nieodpłatnie użytkowanej przez SPZOZ w Sanoku, a stanowiącej własność
Powiatu Sanockiego. Nieruchomość ta to pomieszczenia dzierżawione obecnie przez firmę
Diaverum Polska Sp. z o.o.. Pomieszczenia oddane w dzierżawę będą przeznaczone na
prowadzenie działalności leczniczej w szczególności hemodializoterapii i nefrologii. Wysokość
czynszu dzierżawnego zostanie ustalona w umowie dzierżawy.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 120/2016 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie przez SPZOZ w Sanoku nieruchomości. Wyrażono zgodę na
oddanie w dzierżawę przez SPZOZ w Sanoku pomieszczeń o powierzchni 799,61 m2 gruntu
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przy ulicy 800 – lecia w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pan Dyrektor poinformował, że istnieje prawdopodobieństwo ponownego „zamknięcia”
Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w SPZOZ w Sanoku.
Ad. 2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Członkowie Zarządu
Zielonoświątkowej

pozytywnie rozpatrzyli

prośbę Ewangelicznej

Wspólnoty

wyrażając zgodę na kontynuację organizacji w dwóch grupach

katechetycznych nauczania religii w roku szkolnym 2016/2017 w Pozaszkolnym Punkcie
Katechetycznym w ramach systemu oświaty, dla młodzieży uczęszczającej do szkół
ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Sanockiego. Zgodę na powyższe wyrażono
jednogłośnie.
Ad. 3. Sprawozdanie z działalności CIS w Sanoku.
Członkowie Zarządu wstępnie zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Centrum
Integracji Społecznej w Sanoku, jednak sprawozdanie zostanie szczegółowo omówione na
jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.
Ad. 4. Wolne wnioski i zapytania.
Pan Damian Biskup zawnioskował, o przygotowanie dokumentacji, która umożliwiłaby
uruchomienie ruchu dwu kierunkowego w ciągu ul. Podgórze w Sanoku. Wjazd od ul. Podgórze
do ul. Jagiellońskiej byłby tylko prawoskrętny. Pan Radny dodał, że ruch dwukierunkowy na
ul. Podgórze usprawni funkcjonowanie parkingu na ul. Podgórze.
Sprawy dodatkowe.
Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 5
w Sanoku wyrażając zgodę na utworzenie od 01.09.2016r. stanowiska drugiego wicedyrektora
Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku . Pozytywnie zaopiniowano propozycję powierzenia stanowiska
drugiego wicedyrektora w ZS Nr 5 w Sanoku pani Marzenie Niemczyk, obecnego dyrektora
Zespołu Szkół Nr 4. Zgodę na powyższe wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Omówiono prośbę plantatora truskawek o wyrażenie zgody na sprzedaż truskawek przy
ul. Kościuszki w Sanoku. Zarząd Powiatu pozostawił powyższą sprawę w gestii dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.
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Prośba dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku została rozpatrzona
pozytywnie, środki finansowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostaną
przekazane tak samo jak w innych jednostkach oświatowych.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na udzielenie dofinansowania w kwocie 1.000 zł na
wyjazd uczniów ZS Nr 3 w Sanoku na Ogólnopolską Licealiadę Szkół Ponadgimnazjalnych
w unihokeju do Elbląga. Środki zostaną przekazane w przypadku awansu reprezentacji szkoły.
Zgodę na powyższe wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Pani Skarbnik poinformowała, że w wyniku postepowania przetargowego na zadanie pn.:
„Wykonanie właściwych prac dla zadania Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr
2222R Sanok – Liszna w m. Liszna w km. 5+285 – 5+315”, najtańsza oferta została odrzucona
ze względu na rażąco niską cenę. W związku z powyższym wybrano ofertę innej firmy, która
wyceniła zakres prac o 89.550,63 zł więcej, w tym wkład własny Powiatu Sanockiego
zwiększył się o kwotę 17.911, 70 zł. W związku z tym należy wprowadza się projekt uchwały
Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016
rok. W związku z otrzymaną promesą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
wprowadza się do budżetu Powiatu Sanockiego zadania pn. „Wykonanie właściwych prac dla
zadania „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2235 R Sanok – Dobra w m.
Dębna w km 11+604 – 11+614” oraz „Wykonanie właściwych prac dla zadania „Stabilizacja
osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2222 R Sanok – Liszna w m. Liszna w km 5+285 –
5+315”. Całkowity koszt wykonania zadań wyniesie 1.455.26 zł w tym: 1.164.019 zł –to
dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa i 291.007 zł wkład własny Powiatu Sanockiego.
Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Wobec powyższego należy wycofać projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 1.365.475 zł) przekazany
do Biura Rady w dniu 17 maja 2016r., w to miejsce należy wprowadzić w/w projekt uchwały
Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016
rok (1.455.026 zł).
Następnie podjęto Uchwałę Nr 121/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2016 rok. W związku z decyzją Wojewody przeznacza się kwotę w wysokości
1.984 zł na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet

4

w SOSW w Sanoku oraz po 12.000 zł dla I LO i II LO w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto również Uchwałę Nr 122/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2016 rok. W związku z decyzją Wojewody przeznacza się 38.615 zł na wydatki
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zagórzu. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu zapoznali się z prośbą Burmistrza Miasta Sanoka o przygotowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania polegającego na przebudowie
ul. Traugutta w Sanoku, celem aplikowania do programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Zarząd Powiatu polecił, aby Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych zwrócił się do Burmistrza Miasta Sanoka w celu ustalenia
szczegółów w/w zadania: ustalenie kosztów, zakres wykonania prac, itp.

II część posiedzenia zarządu Powiatu Sanockiego.

W II części posiedzenia udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeniu goście wg
listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Roman Konieczny Starosta Powiatu Sanockiego witając wszystkich zgromadzonych
otworzył wspólne posiedzenie Zarządu Powiatu Sanockiego, Komisji Bezpieczeństwa
i

Porządku

Publicznego

przy Staroście

oraz

Komisji

Regulaminowej,

Porządku

i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Sanockiego.
Jako pierwszy głos zabrał

Pan Stanisław Kaczor Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Sanoku przedstawiając sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowej Inspekcji
Weterynaryjnej na terenie Powiatu Sanok w roku

2015 rok. Pan Stanisław Kaczor

poinformował, że działalność weterynaryjna ogranicza się do nadzoru pod kątem sanitarnoweterynaryjnym na terenie Powiatu Sanockiego. Jeżeli chodzi o rok 2015 nie stwierdzono ani
jednej jednostki zwalczanej z urzędu. Nie stwierdzono przypadku wścieklizny na terenie
powiatu Sanockiego. W poprzednim tygodniu na terenie Województwa Podkarpackiego
przeprowadzono ćwiczenia symulacyjne wystąpienia ASF, czyli „Afrykańskiego Pomoru Świń
i Dzików”. Dodał, że prawdopodobnie ta jednostka chorobowa występuje za naszą wschodnią
granicą tj. na Ukrainie. Druga jednostka, która zagraża i występuje na terenie Rumunii,
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Węgrzech i częściowo na Słowacji to choroba „niebieskiego języka”. Czynnikami, które
przenoszą tę chorobową są owady. Na terenie naszego powiatu nie stwierdzono innych chorób
takich jak gruźlica, białaczka itp. Sprawozdanie przedstawione przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii zostało przyjęte jednogłośnie.
Następnie Pan Krzysztof Dżugan Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Sanoku przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Sanoku za 2015 rok. Komendant poinformował, że realizując przyjęte
zadania wydał ogółem 479 decyzji administracyjnych oraz 14 zarządzeń i 31 rozkazów.
Komenda Powiatowa PSP w Sanoku na dzień 31 grudnia 2015r. zatrudniała 71 strażaków.
Aktualnie na terenie Powiatu Sanockiego oprócz Komendy stanowiącej trzon systemu
ratowniczego, Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy tworzy 16 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z poszczególnych gmin. W roku 2015 jednostka Ratowniczo - Gaśnicza
Komendy odnotowała 1386 interwencji w tym: 358 pożarów, 993 miejscowych zagrożeń, oraz
35 fałszywych alarmów. W czerwcu 2015r strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Sanoku
uczestniczyli w akcji humanitarnej niesienia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku
działań wojennych na terenie Ukrainy. W roku ubiegłym komenda została zaangażowana
w realizację ćwiczeń o charakterze warsztatowo - badawczym. Specjalistyczna grupa
Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Sanok” wchodząca w skład Podkarpackiej Brygady
Obwodowej dysponowana była 8 krotnie do akcji poszukiwawczych prowadzonych na terenie
Województwa Podkarpackiego. Pozyskano również sprzęt ratowniczy m.in. średni samochód
ratowniczo-gaśniczy, samochód wraz z cysterną do przewozu wody o pojemności 25 tys.
litrów, samochód ratownictwa wodnego na podwoziu mercedes benz Sprinter 4x4.
Przedstawione sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.
Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu
Sanockiego w 2015 roku przedstawił Pan Grzegorz Matyniak Komendant Powiatowy Policji
w Sanoku. W Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku funkcjonują dwa wydziały tj. Wydział
Prewencji i Ruchu Drogowego oraz Wydział Kryminalny. Jednostce podlegają cztery
posterunki usytuowane w następujących miejscowościach: Besko – obsługujący gminy Zarszyn
i Besko, Bukowsko, Komańcza

Zagórz. W roku 2015 na terenie Powiatu Sanockiego

stwierdzono ogólną liczbę przestępstw w liczbie 1240 z czego wykryto 854, wykrywalność
ogólna wyniosła 72,40%. Stwierdzono 110 przestępstw narkotykowych, wykryto 105. W roku
2015 funkcjonariusze Komendy brali udział w zabezpieczeniu porządku publicznego łącznie
w 38 imprezach masowych. Zrealizowano 6 zespołów monitorujących na terenie Województwa
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Podkarpackiego przejeżdżając łącznie 844 km. Zatrzymano 19 sprawców przestępstw
w miejscu zdarzenia. Dzięki dobrej współpracy policjantów, Powiat Sanocki jest jednym
z najbezpieczniejszych w Województwie Podkarpackim. Policjanci Wydziału Prewencji
i Ruchu Drogowego tut. Komendy ujawnili 136 nietrzeźwych kierujących na drogach Powiatu
Sanockiego oraz 102 kierujących w stanie po użyciu alkoholu. Dokonując oceny
bezpieczeństwa w ruchu drogowym w roku 2015 należy stwierdzić, że w minionym roku na
podległym terenie Powiatu Sanockiego zaistniało 29 wypadków drogowych, w wyniku których
8 osób poniosło śmierć, a 17 osób doznało obrażeń ciała. Powyższa informacja została przyjęta
jednogłośnie.
Następnie głos zabrał Pan Jan Lech. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sanoku. Inspektor poinformował, że w 2015 rok Powiat Sanocki zaopatrywany był w wodę
przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez 15 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
oraz 13 innych podmiotów zaopatrujących w wodę. W stacji sanitarnej pracuje 27 osób.
W 2015 roku objętych nadzorem było 208 obiektów, w których przeprowadzono łącznie 156
kontroli (w tym odbiory, rekontrole i interwencje). W 2015 roku na terenie Powiatu Sanockiego
działalność prowadziły 653 obiekty zajmujące się produkcją i obrotem środkami spożywczymi
oraz materiałami przeznaczonymi do kontaktu z żywności. W zakresie żywienia działania
skupione są szczególnie w celu eliminacji zagrożeń w tzw. systemie RASFF. Monitoruje się
substancje, które mogą mieć zły wpływ na zdrowie. W zakresie powiadamiania w ramach
monitoringu zostają wycofywane produkty, które mogłyby lub są szkodliwe dla zdrowia. Do
nadzoru nad warunkami higieny pracy PPIS w 2015 r. zarejestrował 181 zakładów
zatrudniających 11045. Prowadzony jest nadzór nad placówkami nauczania i wychowania,
oświatą zdrowotną i promocją zdrowia i służby zdrowia. W 2015 roku podejmowano szereg
różnorodnych działań na rzecz zdrowia i jakości życia na terenie Powiatu Sanockiego.
Powyższe sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.
Wolne wnioski i zapytania.
Radny Pan Eugeniusz Stabryła poruszył temat spalania śmieci i plastików. Poprosił, aby
policja zwróciła uwagę na ten problem.
Pan Maciej Drwięga dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sanoku
poruszył temat etatu psychologa w policyjnej jednostce.
Radny Pan Janusz Cecuła zapytał pana Jana Lecha jak wygląda sytuacja odnośnie
dopalaczy na terenie Powiatu Sanockiego.
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Radny Pan Jan Jaślar w imieniu strażaków ochotników podziękował Panu
Komendantowi Dżuganowi za ogrom pracy włożony przez strażaków.
Na koniec Radny Pan Witold Jawor zwrócił się z wnioskiem do Komendanta Pana
Krzysztofa Dżugana, aby strażacy biorący udział akcjach ratowniczych, w których występują
przypadki śmiertelne mieli możliwość rozmowy z psychologiem.
Każdy z powyższych wniosków został przejęty przez odpowiednie służby.
Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań Przewodniczący Zarządu Pan Roman Konieczny
podziękował wszystkim za udział w dzisiejszym spotkaniu.
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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