Protokół Nr 171/18
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 26 marca 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
• Roman Konieczny – Przewodniczący Zarządu Powiatu
• Wacław Krawczyk – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
• Krzysztof Strzyż – Członek Zarządu
• Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu
• Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
• Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
• Renata Ryniak – Główna Księgowa Starostwa
• Jan Wydrzyński – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny. Pan Starosta
przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia:

1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) stanowisko RIG w Sanoku w przedmiocie wypowiedzenia umowy użyczenia
nieruchomości.
2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba o wprowadzenie zmian w wydatkach i dochodach na rok budżetowy 2018
w odniesieniu do projektu „Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego
Powiatu Sanockiego”.
3. Prośba dyrektora PZD w Sanoku o zabezpieczenie środków finansowych na zakup
używanego samochodu ciężarowego
4. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) podjęcie decyzji o ograniczeniu zakresu aktualizacji obecnego Planu Transportowego do
pierwszej części aktualizacji.
5. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba dyrektora RCRE w Sanoku o udzielenie upoważnienia do udostępnienia
nieruchomości w celu wykonania przyłącza telekomunikacyjnego przez Orange
b) rozpatrzenie prośby pracowników byłej Bursy Szkolnej w Sanoku o przydzielenie ich do
ZFŚS do I LO w Sanoku

c) rozpatrzenie prośby dyrektora PPP w Sanoku o wyrażenie zgody na zwiększenie
zatrudnienia na stanowisku sprzątaczki
d) rozpatrzenie dwóch próśb dyrektora II LO w Sanoku o przyznanie dodatkowych środków
na remont attyki oraz na zakup materiałów na remont oświetlenia w salach lekcyjnych.
6. Sprawy z zakresu służby zdrowia i SPZOZ:
a) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym SPZOZ w Sanoku za luty 2018r
b) prośba dyrektora SPZOZ w Sanoku o zabezpieczenie w budżecie kwoty 20.000 zł w celu
realizacji planu naprawczego.
7. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2018 rok (100.000 zł – dla SPZOZ)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Sanockiego za rok 2017
c) przyjęcie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2017 rok
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Pana Grzegorza Oleniacza
komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku.
8. Wolne wnioski i zapytania.
Dodatkowo Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić prośbę
dyrektora PPP w Sanoku o wyrażenie zgody na dofinansowanie studiów podyplomowych dla
nauczyciela.

Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
poinformowała, iż pełnomocnik Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku pisemnie odniósł
się do dokonanego przez Powiat Sanocki wypowiedzenia umowy użyczenia nieruchomości,
oznaczonej jako działka nr 58/94 o pow. 0.7028 ha, zabudowanej murowanymi budynkami
typu garaże, położonej w Sanoku obręb Olchowce. Według pełnomocnika wypowiedzenie
umowy użyczenia przez Powiat Sanocki jest nieskuteczne, w związku z czym brak jest podstaw
do przekazania przedmiotu użyczenia przez RIG w terminie wskazanym przez użyczającego
tj. 28 marca 2018 roku. Zarząd Powiatu polecił Pani Naczelnik, aby przygotowała pismo
potwierdzające, iż wypowiedzenie umowy wynika z przyczyn finansowych, zwrot
nieruchomości

potrzebny jest w celu jej sprzedaży, aby spełnić ważniejsze wymagania

wynikające z realizacji budżetu, których nie można było zaplanować wcześniej, a wynikły one
z bieżącej działalności szpitala i

zaleceń sanepidu. Środki ze sprzedaży nieruchomości

zajmowanej przez RIG w 100% zostaną przeznaczone na potrzeby szpitala, aby spełnić
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warunki finansowe postawione przez sanepid, które umożliwią nam utrzymanie szpitala,
uratowanie go przed wygaśnięciem oddziałów.
Pani Naczelnik poinformowała dodatkowo, że w garażu wynajmowanym przez Pana
Stanisława Kowalewskiego odpadł tynk z sufitu. Polecono, aby sprawdzić zakres
ubezpieczenia nieruchomości.

Ad. 2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Pan Starosta zwracając się do Pana Michała Cyrana Naczelnika Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych zapytał, czego dotyczą zmiany w wydatkach i dochodach projektu
„Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego Powiatu Sanockiego”. Pan Cyran
odpowiedział, że zmiany związane są z niewykonaniem w roku 2017 wszystkich
zaplanowanych prac na zadaniu pn. „Przebudowa budynku ZS Nr 2 w Sanoku”. Brak
możliwości realizacji zadania zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo –
finansowym, związany był z wystąpieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, co
skutkowało wstrzymaniem wykonania robót przez zamawiającego oraz zmiana w kolejności
i terminach wykonywania robót budowlanych. Ze względu na złe warunki pogodowe inspektor
nadzoru działający w imieniu zamawiającego podjął decyzję o wstrzymaniu robót w zakresie
podjazdu dla niepełnosprawnych. Ponadto inspektor nadzoru zlecił wykonanie klatki
schodowej etapami, ze względu na brak możliwości zapewnienia jednoczesnego dostępu do
wykonania rozbiórki stropów i ścian, następnie szalunków projektowanego elementu na
wszystkich kondygnacjach i bezwzględnie zachować okresy technologiczne wiązania betonu
do momentu osiągniecia odpowiedniej wytrzymałości żelbetowej konstrukcji schodów
projektowanej klatki. Okoliczności te bezpośrednio wpływają na kolejność i termin
prowadzenia prac budowlanych , co przekłada się na opóźnienie robót wykończeniowych
w zakresie podjazdu oraz klatki schodowej. Wartość ogółem niewykonanych prac wynosiła
139.174,88 zł brutto. Ponadto po stronie wydatków mamy zwiększenie o kwotę 50.007,54 zł.
Według decyzji KPPSP w Sanoku koniecznym jest wymiana palnej wykładziny PCV na
podłoże korytarza stanowiącego drogę ewakuacyjną z pomieszczeń internatu.
Pan Naczelnik poinformował, że po konsultacji z wydziałem finansowym istnieje możliwość
przesunięcia kwoty z wolnych środków, aby zabezpieczyć realizację projektu.
Zarząd Powiatu mając na uwadze prawidłową realizację projektu „Modernizacja infrastruktury
szkolnictwa zawodowego Powiatu Sanockiego wyraził zgodę na zmianę w wydatkach
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i dochodach na rok budżetowy 2018 zgodnie z zestawieniem zawartym w piśmie
przedstawionym przez Naczelnika Wydziału (ze środków szkoły). Zgodę na powyższe
wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 3. Prośba dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku o zabezpieczenie środków
finansowych na zakup używanego samochodu ciężarowego zostanie ponownie rozpatrzona po
otrzymaniu protokołu z Komisji Transportu.

Ad.4. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Temat dotyczący ograniczenia zakresu aktualizacji obecnego Planu Transportowego do
pierwszej części aktualizacji zostanie omówiony na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu, na
które należy zaprosić pana Jerzego Zubę, oraz Pana Jana Wydrzyńskiego.

Ad.5. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Zarząd Powiatu upoważnił dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji
w Sanoku do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania przyłącza telekomunikacyjnego
przez Orange Polska S.A. Zgodę wyrażono 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pani Zofia Kijowska Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju
przedstawiła prośbę pracowników byłej Bursy Szkolnej w Sanoku o przydzielenie ich do
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku.
Polecono, aby temat ten skonsultować z Radcą Prawnym. Decyzja w tej sprawie zostanie
podjęta na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu.
Punkty dotyczące: prośby dyrektora PPP w Sanoku o wyrażenie zgody na zwiększenie
zatrudnienia na stanowisku sprzątaczki, rozpatrzenie dwóch próśb dyrektora II LO w Sanoku
o przyznanie dodatkowych środków na remont attyki oraz na zakup materiałów na remont
oświetlenia w salach lekcyjnych zostaną rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu zarządu.
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Dodatkowo Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do prośby dyrektora Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Sanoku wyrażając zgodę na dofinansowanie uczestnictwa
w studiach podyplomowych pracownika jednostki. Zgodę wyrażono 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 6. Sprawy z zakresu służby zdrowia i SPZOZ.
Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za luty 2018r.
Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę dyrektora SPZOZ w Sanoku
wyrażając zgodę na zabezpieczenie w budżecie kwoty 20.000 zł w celu realizacji działania
naprawczego, tj. wprowadzenia „stypendium na zagospodarowanie się dla lekarza w trakcie
specjalizacji”. Zgodę na powyższe wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.7. Sprawy budżetowe.
Podjęto Uchwałę Nr 73/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2018 rok. W związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Zagórz
wprowadza się kwotę w wysokości 100.000 zł jest to dotacja dla SPZOZ w Sanoku
z przeznaczeniem na zakup aparatu ultrasonograficznego na Oddział Wewnętrzny Szpitala
w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 74/2018 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Sanockiego za rok 2017. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu 3 głosami „za” przyjął bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki
samorządu terytorialnego Powiatu Sanockiego sporządzony na dzień 31.12.2017 rok.
W następnej kolejności podjęto Uchwałę Nr 75/2018 w sprawie upoważnienia Pana
Grzegorza Oleniacza Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sanoku do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w jednostce. Uchwałę
podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania.
W związku z licznymi prośbami mieszkańców ul. Jana Pawła II w Sanoku Zarząd
Powiatu polecił, aby dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku rozważył możliwość
utwardzenia (wyłożenia kilku metrów płytami „ażurowymi”) części działki w celu utworzenia
kilku miejsc parkingowych.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny……………………………...
2. Wacław Krawczyk ………….............................
3. Andrzej Chrobak ………………………………
4. Krzysztof Strzyż ……………………………….
5. Alicja Wosik …………………………………..
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