Protokół Nr 188/18
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 23 lipca 2018 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
• Roman Konieczny – Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego
• Wacław Krawczyk – Wicestarosta Powiatu Sanockiego
• Andrzej Chrobak – Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
• Krzysztof Strzyż – Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
• Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu Sanockiego
• Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu Sanockiego
• Janusz Cecuła – Radny Powiatu Sanockiego
• Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
• Bożena Pietruszka – Pełnomocnik do spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej
• Maciej Drwięga – Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sanoku

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

1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) rozpatrzenie prośby Pana (…) o przeprowadzenie remontu dachu na budynku garażowym
2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora PPP w Sanoku o wyrażenie zgody na dokonanie zmian
w arkuszu organizacyjnym
3. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez SPZOZ
w Sanoku aktywów trwałych
b) rozpatrzenie prośby dyrektora SPZOZ w Sanoku o przyznanie dotacji na zaopatrzenie
szpitala w dodatkowe źródło wody
4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) zajęcie stanowiska w sprawie remontu istniejącego chodnika przy ul. Konarskiego
i budowy chodnika na łączniku ul. Konarskiego z ul. Wesołą

b) prośba o zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadań: „Przebudowa drogi
powiatowej Pastwiska - Puławy w m. Pastwiska”, „Przebudowa drogi powiatowej
Czerteż – Strachocina”
c) prośba o zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania „Przebudowa drogi
powiatowej Prusiek - Wysoczany w m. Prusiek”
5. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2018 rok (83.845 zł - Pastwiska – Puławy)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2018 rok (2.000 zł - chodnik w m. Prusiek)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2018 rok (12.000 zł - PCOJOPS)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2018 rok (20.000 zł - CDN)
6. Wolne wnioski i zapytania.

Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Przewodniczący Zarządu poprosił Panią Bogusławę Hniłkę Naczelnik Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami o przedstawienie prośby Pana (…) o
przeprowadzenie remontu dachu na budynku garażowym. Pani Naczelnik poinformowała, iż
jest to dwustanowiskowy budynek posadowiony na działce Nr 1106/1 i 1107 przy ul.
Jagiellońskiej 22 w Sanoku. Jedno stanowisko zajęte jest przez samochód służbowy znajdujący
się na stanie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Drugie stanowisko
zajmowane jest przez Pana (…) na podstawie umowy najmu. Wiosną bieżącego roku na
stanowisku garażowym zajmowanym przez Pana (…) z sufitu odpadł tynk. Przeprowadzono
wizję w terenie, i stwierdzono ponadto, że rynna dachowa jest skorodowana, dziurawa i podczas
opadów deszczu przecieka, przez co zamakają fundamenty budynku. Zarząd Powiatu
przeanalizował przedmiotową sprawę i do tematu powróci na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Pan Starosta polecił, aby pani Naczelnik na kolejne posiedzenie Zarządu przygotowała
temat dotyczący nieruchomości zajmowanej przez RIG w Sanoku.

Ad.2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Obecny na posiedzeniu Zarządu Powiatu Pan Maciej Drwięga dyrektor Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian
w arkuszu organizacyjnym pracy PPP w Sanoku na nowy rok szkolny 2018/2019 w formie
aneksu polegającego na:
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- utworzeniu pełnego etatu dla psychoterapeuty
- przydzieleniu puli stałych godzin ponadwymiarowych dla pracowników pedagogicznych
poradni.
Pan dyrektor poinformował, iż obecnie w Poradni na pełnych etatach pracuje dwóch
terapeutów. W okresie od września 2017 roku do czerwca 2018 roku zatrudniona była
dodatkowa osoba w wymiarze 6 g/tyg. W ostatnim czasie wzrasta zapotrzebowanie na pomoc
psychoterapeutyczną ze względu na stale rosnące wskaźniki coraz poważniejszych problemów
psychicznych i emocjonalnych wśród dzieci i młodzieży. Sytuacja ta powoduje, że Poradnia
nie jest w stanie przy 2 etatach psychoterapeutycznych zaspokoić wszystkich potrzeb w tym
zakresie zgłaszanych przez rodziców. A są to sprawy, które nie mogą czekać gdyż dotyczą
najpoważniejszych problemów zdrowotnych w tym zagrażających życiu młodych ludzi.
Poprawiły się warunki lokalowe, i pozwalają na rozbudowanie tego obszaru wsparcia
udzielanego przez poradnię w wystandaryzowanych warunkach.
Pan Starosta zapytał, czy policja udziela wsparcia psychologicznego w nagłych przypadkach?
Dyrektor odpowiedział, że wnioskował o udzielanie pomocy psychologicznej przez policję.
Uzyskał odpowiedź, że psycholodzy są tylko w Komendach Wojewódzkich i tylko w nagłych
przypadkach są kierowani do udzielenia wsparcia. Natomiast do Poradni Zdrowia
Psychicznego trafia większość osób dorosłych i gdzie najczęściej zaburzenia psychiczne
i emocjonalne powiązane są z alkoholem. Na chwilę obecną Poradnia nie może odmówić
rodzicowi, który zgłasza problem związany z dzieckiem. Pan Dyrektor dodał, że po przejściu
pracowników na emeryturę nie uzupełniał zatrudnienia. Zdaje sobie sprawę, że placówka
ponosi określone koszty.
Dodatkowo Pan Maciej Drwięga podziękował, za pomoc udzielaną przez informatyka
Starostwa. Zapytał, czy mógłby zatrudnić informatyka w formie umowy zlecenia.
Ponadto poruszył temat dotyczący pozyskania nowego samochodu do przewozu dzieci.
Zarząd zdecydował, iż powyższe tematy przełożone zostaną na kolejne posiedzenie
zarządu.
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Ad.3. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Członkowie Zarządu po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Bożeny Pietruszki Pełnomocnik do
Spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej podjęli Uchwałę Nr 174/2018 w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie przez SPZOZ w Sanoku aktywów trwałych. SPZOZ w Sanoku oddaje
w użytkowanie aktywa trwałe (instalację, sprzęt medyczny i techniczny) na rzecz
Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie Członkowie Zarządu omówili prośbę dyrektora SPZOZ w Sanoku,
o przyznanie dotacji w kwocie 1.200.000 zł celem wykonania rezerwowego źródła zaopatrzenia
szpitala w wodę. Zarząd Powiatu na dzień dzisiejszy nie dysponuje środkami w takiej
wysokości, które mógłby przekazać na w/w cel. Członkowie Zarządu jednogłośnie
opowiedzieli się za takim stanowiskiem.

Ad.4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawą dotyczącą remontu istniejącego chodnika przy
ul. Konarskiego i budową chodnika na łączniku ul. Konarskiego z ul. Wesołą. Przewodniczący
Zarządu poinformował, iż Powiat nie posiada opracowanej dokumentacji technicznej na w/w
chodnik. Ustalono, iż w momencie pozyskania środków finansowych zostanie zlecone
opracowanie dokumentacji

technicznej na przebudowę drogi w ciągu ul. 800- lecia

i ul. Konarskiego w Sanoku wówczas w dokumentacji zostanie ujęty remont chodnika przy
ul. Konarskiego w Sanoku.
W związku z otwarciem ofert w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych zwrócił się z prośbą
o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na realizację następujących zadań:
- „Przebudowa drogi powiatowej Czerteż – Strachocina w km od 5+285 do 6+464”
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska - Puławy w km od 0+700 do 1+980
w m. Pastwiska”

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie brakującej kwoty na realizację zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska - Puławy w km od 0+700 do 1+980
w m. Pastwiska”. Wobec tego zostanie zaopiniowana uchwała. Natomiast temat dotyczący
4

zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania pn.

„Przebudowa drogi

powiatowej Czerteż – Strachocina w km od 5+285 do 6+464” będzie rozpatrywany na jednym
z kolejnych posiedzeń zarządu po otrzymaniu odpowiedzi od Wójta Gminy Sanok odnośnie
zakresu zadania.

Pan Starosta poinformował, iż po otwarciu ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego robót budowlanych, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 2229R Prusiek - Wysoczany w km. od 1+267 do 1+553 w m. Prusiek” okazało
się, iż wystąpiła konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty w wysokości 1.999, 90 zł na
realizację w/w zadania. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie brakującej kwoty.

Ad. 5. Sprawy budżetowe.
Pani Skarbnik omówiła poniższe projekty uchwał.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. W związku z otwarciem ofert
w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa
drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska - Puławy w km od 0+700 do 1+980 w m. Pastwiska”
proponuje się zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 83.845 zł. Pozytywną opinię
wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę Nr 175/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2018 rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 2.000 zł na zadanie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229R Prusiek - Wysoczany w km. od 1+267 do 1+553
w m. Prusiek”. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 176/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2018 rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 12.000 zł na wydatki związane
z realizacją statutowych zadań w Starostwie Powiatowym w Sanoku (przygotowanie
pomieszczeń dla PCOJO w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku). Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 177/2018 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 20.000 zł na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się
w dniu 30 lipca 2018 roku.
Ad.5. Wolne wnioski i zapytania.

Zarząd Powiatu powrócił do tematu dotyczącego usuwania i przechowywania
porzuconych samochodów. W związku tym, iż Powiat Sanocki nie dysponuje środkami
finansowymi, które umożliwiłyby budowę parkingu dla w/w pojazdów zdecydowano, iż
zadania dotyczące usuwania pojazdów z dróg Powiatu Sanockiego oraz zapewnienie parkingu
strzeżonego dla tych pojazdów pozostają nadal w kompetencji Wydziału Komunikacji
i Transportu.

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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