Protokół Nr 6/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 5 stycznia 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Roman Konieczny. Pan Starosta
zaproponował, aby do porządku posiedzenia dodać punkt: omówienie sytuacji w SPZOZ
w Sanoku. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. Porządek po zmianach przedstawia się
następująco:
1. Sprawy z zakresu geodezji:
a) podjęcie decyzji w sprawie dalszego gospodarowania działką nr 58/153.
2. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablic
reklamowych na zewnątrz i wewnątrz budynku Przychodni Specjalistycznej przy
ul. Lipińskiego 10
b) informacja dyrektora SPZOZ| o niezapłaconych świadczeniach medycznych przez
NFZ w latach 2008 – 2013.
3. Wnioski Radnych Rady Powiatu:
a) prośba o przygotowanie projektu uchwały Rady popierającej oświadczenie radnego
dot. całkowitego zawieszenia przewozów regionalnych na linii Jasło – Zagórz
b) prośba o rozwiązanie problemu związanego z brakiem chodnika na ul. Konopnickiej
oraz o wycięcie dwóch lip.
4. Omówienie sytuacji w SPZOZ w Sanoku.
5. Wolne wnioski i zapytania.

Ad. 1. Sprawy z zakresu geodezji.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
poinformował, że negatywnym wynikiem zakończył się I przetarg ustny nieograniczony na
zbycie niezabudowanej nieruchomości Powiatu, Położonej w Sanoku obręb Olchowce,
oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków działką nr 58/153 o pow. 1,8471 ha. Po
przeanalizowaniu tematu Członkowie zarządu zdecydowali, aby ogłosić kolejny przetarg na
zbycie w/w nieruchomości, w cenie wywoławczej ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego
na kwotę 705.427 zł + podatek VAT. W/w ustalenia przyjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu polecił, aby na kolejne posiedzenie zarządu przygotować dokumenty
pozwalające na rozpoczęcie procedury przetargowej na zbycie następujących nieruchomości:
działka i budynek „po policji”, działki nr 58/158, 58/159, 58/153 położone w Sanoku.
Pan Alicja Wosik poprosiła o przygotowanie informacji

odnośnie poniesionych

kosztów podziału i utrzymania działki położonej w Sanoku obręb Śródmieście

działka

Nr 62/11.

Ad. 2 Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 1/2015 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie
tablic reklamowych na zewnątrz i wewnątrz budynku Przychodni Specjalistycznej przy
ul. Lipińskiego 10 w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Zapoznano się z informacją dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Sanoku| o niezapłaconych świadczeniach medycznych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia (nadwykonania) w latach 2008 – 2013.

Ad. 3. Wnioski Radnych Rady Powiatu.
Członkowie zarządu podjęli dyskusję nad propozycją Radnych Rady Powiatu
w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady popierającej oświadczenie radnego dot.
całkowitego zawieszenia przewozów regionalnych na linii Jasło – Zagórz. Przewodniczący
zarządu poinformował, że podczas spotkania z Panem Marszałkiem Województwa
Podkarpackiego poruszono miedzy innymi temat wznowienia przewozów na linii Jasło –
Zagórz.
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Pan Marszałek powiedział, że potrzebny jest czas na sprawdzenie rentowności linii, zwróci się
również do samorządów lokalny o dofinansowanie do biletów. Po przeprowadzeniu analizy
rozważana

będzie

celowość

przywrócenie

przewozów

na

w/w

linii.

Zdaniem pani Alicji Wosik propozycja radnych dotycząca przygotowania projektu uchwały
w w/w temacie obejmuje małą cząstkę całej tej sprawy. W pierwszej kolejności należy
wnioskować o dotację na modernizację linii, ponieważ podtrzymanie połączeń lokalnych wiąże
się głownie z utrzymaniem miejsc pracy. Pan Starosta poinformował, że w najbliższym czasie
odbędzie się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Sanockiego, którego głównym tematem
będzie utrzymanie przewozów na linii Zagórz – Jasło.

Zdaniem Pani Alicji Wosik

oraz Pana Romana Koniecznego podstawą są przewozy towarowe. Należy porozumieć się
z samorządami Jasła, Krosna i sąsiednich powiatów. Dużym sojusznikiem może być prezydent
Krosna, który zabiega, o budowę trzy kilometrowego łącznik, który skróciłby trasę przejazdu
do

Rzeszowa.

Zarząd Powiatu zaproponował, aby do wystąpienia Rady Powiatu dopisać następującą treść:
„Oczekujemy także docelowego rozwiązania problemu transportu kolejowego na południu
województwa podkarpackiego poprzez modernizację linii nr 107 i nr 108, która pozwoli na
usprawnienie

przewozów

pasażerskich

i

towarowych”.

Projekt

uchwały

zostanie

przedstawiony po obradach Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Sanockiego oraz po
konsultacji z Radcą Prawnym.
Następnie rozpatrzono kolejny wniosek Radnych Rady Powiatu, który dotyczył
rozwiązania problemu związanego z brakiem chodnika na ul. Konopnickiej oraz wycięcia
dwóch lip. Zarząd polecił, aby Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku przygotował koncepcję
rozwiązania problemu z brakiem chodnika. Natomiast zobowiązano Wydział Ochrony
Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do
sprawdzenia czy istnieją przeciwwskazania do wycięcia drzew, jeżeli nie będzie przeszkód,
Zarząd Powiatu wyraża zgodę na przygotowanie odpowiednich dokumentów do wycinki
drzew.
Ad. 4. Omówienie sytuacji w SPZOZ w Sanoku.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że odbyło się spotkanie Społecznej Rady
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Związek Pielęgniarek wystąpił z pismem opisując
sytuację w SPZOZ, poprosiły również o spotkanie z Zarządem Powiatu.

W związku

z powyższym ustalono spotkanie z pielęgniarkami na dzień 8 styczeń 2015 roku.
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Ad.5. Wolne wnioski i zapytania.
Pani Skarbnik przedstawiła sytuację finansowa w SPZOZ w Sanoku (szczegółowe
informacje zostaną przygotowane na kolejne posiedzenie zarządu).
Pokrótce omówiono funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej w Sanoku.
Pani Alicja Wosik dodała, że niedługo odbędą się dwie sesje, na których zostaną
przedstawione informacje dotyczące służby zdrowia i oświaty. Być może przekształci się to
w debatę, w której powinniśmy przedstawić tzw. „bilans otwarcia”, potrzebne będą informacje
także z innych dziedzin. W związku z tym naczelnicy powinni przygotować materiał wyjściowy
zawierający informację o zarządzanym przez siebie wydziale.
Pan Damian Biskup zasugerował, aby uaktualniać informacje umieszczane w Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 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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