Protokół Nr 58/20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 15 stycznia 2020 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego

•

Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sanockiego

•

Damian Biskup - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego

•

Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego

•

Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego

•

Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu Sanockiego

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Wojciech Naparła – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

•

Zbigniew Dec – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

•

Bożena Pietruszka – Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej

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

1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku w sprawie wyrażenia zgody na
wystąpienie do Burmistrza Miasta Sanoka o wydanie zgody na usunięcie 5 drzew
b) podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pod tablice
reklamową – podjęcie uchwały Zarządu Powiatu
2. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia pana Wojciecha Naparła dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku do załatwiania spraw z zakresu administracji
publicznej oraz składania oświadczeń woli.
b) podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wyksięgowanie z ewidencji środków
trwałych, środka „Usługi geodezyjne droga Smolnik – Mików w Smolniku”
c) rozpatrzenie prośby o ujęcie w planach inwestycyjnych opracowania dokumentacji
technicznej
oraz przebudowy – remontu kanalizacji deszczowej w ciągu ul.
Stróżowskiej w Sanoku

3.

4.

5.

6.

d) zapoznanie się z informacją o:
- wydatkowaniu środków w kwocie 350.000 zł
- podjęciu czynności związanych z doświetleniem przejść dla pieszych
- podjęciu czynności związanych z wyrównaniem nierówności przy wjeździe na teren
Poradni Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego
Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) prośba o zabezpieczenie środków na świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego.
Sprawy z zakresu oświaty:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku o zaopiniowanie zmiany kwoty
kosztów dokształcania
Sprawy dotyczące służby zdrowia:
a) prośba dyrektora SPZOZ w Sanoku o wsparcie finansowe Oddziału Dziecięcego
b) prośba dyrektora SPZOZ w Sanoku o wsparcie finansowe remontu i modernizacji
pomieszczeń dla nowotworzonej Poradni Neurologicznej dla Dzieci
c) zapoznanie się z informacją:
- o wystąpieniu z prośbą o zgodę na wykonanie i rozliczanie w ramach umowy z POW
NFZ w Rzeszowie procedur z zakresu ablacji
- o propozycji planu rzeczowo – finansowego z zakresu świadczeń zdrowotnych na
2020 rok
- o wystąpienie do PGNiG SA o nieodpłatne przekazanie 2 samochodów
Wnioski i zapytania.

Z porządku posiedzenia został wykreślony punkt 2.b). Porządek posiedzenia po zmianie
został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku w sprawie wyrażenia zgody na
wystąpienie do Burmistrza Miasta Sanoka o wydanie zgody na usunięcie 5 drzew – świerków
rosnących na nieruchomości położonej w Sanoku obręb Posada oznaczonej w ewidencji jako
działki nr 1997/16, 1997/117, 1997/21. Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do powyższej
prośby.
W związku z pojawieniem się nowych okoliczności w sprawie przedłużenia umowy najmu
powierzchni pod tablicę reklamową znajdującą się na nieruchomości położonej w Sanoku
obręb Śródmieście przy ul. Jagiellońskiej 22 temat został przełożony na jedno z kolejnych
posiedzeń zarządu.
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Ad.2. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Poniższe tematy przedstawił Pan Wojciech Naparła dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg w Sanoku.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 1/2020 w sprawie upoważnienia pana Wojciecha
Naparła dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku do załatwiania spraw z zakresu
administracji publicznej oraz składania oświadczeń woli. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku poinformował, iż w roku 2019
wykonano odmulenie i oczyszczenie kanalizacji burzowej na ul. Stróżowskiej w Sanoku.
Wykonano monitoring tej kanalizacji. Kanalizacja jest w bardzo złym stanie, w każdym
momencie może dojść do załamania. Po omówieniu tematu Członkowie Zarządu wyrazili
zgodę na ujęcie w planach inwestycyjnych opracowanie dokumentacji technicznej

oraz

przebudowy – remontu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Stróżowskiej w Sanoku w momencie pojawienia się środków finansowych.
Pan Starosta i Pan Damian Biskup zaproponowali, aby przygotować dokumentację techniczną
na budowę chodnika na odcinku: prawa strona od ul. Lipińskiego do Szkoły Podstawowej Nr
3 w Sanoku, po stronie lewej od skrzyżowania z ul. Lipińskiego do Zespołu Szkół Nr 2
w Sanoku. Ponadto polecono, aby Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wystąpił do
Gminy Miasta Sanoka, Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sanoku oraz
do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Sanoku z informacją o planowanym
remoncie kanalizacji w ciągu ul. Stróżowskiej w Sanoku. Powyższe decyzje zostały przyjęte 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Wicestarosta zapytał o przejście dla pieszych w miejscowości Sanoczek. Pan
Dyrektor odpowiedział, że przejście wykonane będzie w miesiącach marzec – kwiecień 2020
roku .
Pan Damian Biskup dodał, że w ciągu ul. Kościuszki w Sanoku na jezdni pojawiły się
koleiny.
Pan Andrzej Chrobak zapytał o oszczędności z „zimowego utrzymania dróg”. Pan
Dyrektor odpowiedział, że jest jeszcze za szybko, aby o tym mówić. Mimo, że nie ma śniegu,
występują miejscowe oblodzenia i drogę należy utrzymać w bezpiecznej przejezdności.
Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją PZD w Sanoku o:
- wydatkowaniu środków w wysokości 350.000 zł
- podjęciu czynności związanych z doświetleniem przejść dla pieszych
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- podjęciu czynności związanych z wyrównaniem nierówności przy wjeździe na teren Poradni
Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego w Sanoku
- utrzymaniu czystości w ciągu ulicy Jana Pawła II w Sanoku oraz o remoncie koszy na
śmieci.
Ponadto dyrektor PZD w Sanoku poinformował, że Podkarpacki

Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Rzeszowie wprowadził ograniczenie tonażowe do 15 ton przejazdu po
moście w Huzelach. W związku z ograniczeniem tonażowym samochody, między innymi
ciężarowe, kierują się na drogę Huzele - Tarnawa Górna przez „Gruszkę”. Droga ta nie
dopuszcza przejazdu pojazdami powyżej 10 ton, ponieważ nie spełnia parametrów drogi
publicznej – do ruchu pojazdów ciężarowych, czyli jezdnia jest w granicy do 4,5 m
szerokości, występują nienormatywne spadki i nienormatywne serpentyny, co powoduje brak
możliwości bezpiecznego poruszania się pojazdami do 6 ton. PZD w Sanoku jest w trakcie
wykonania ekspertyzy i wprowadza ograniczenie tonażowe przejazdu pojazdami ciężarowymi
do 6 ton.

Ad. 3. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Podczas omawiania spraw z zakresu komunikacji i transportu obecny był pan
Zbigniew Dec Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu.
Zarząd Powiatu w związku z wyborem ofert na „Świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na terenie Powiatu Sanockiego” na linii o charakterze użyteczności
publicznej na linii Sanok – Odrzechowa przez Pastwiska postanowił o zabezpieczeniu
środków finansowych w łącznej kwocie 112.291 zł w planie budżetowym Powiatu
Sanockiego na 2020 rok. W związku z powyższą decyzją Zarząd Powiatu proponuje
wprowadzenie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Sanockiego na 2020 rok.
Członkowie Zarządu wspólnie z Naczelnikiem omówili temat dotyczący organizacji
pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Ad.4. Sprawy z zakresu oświaty.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali wniosek dyrektora Centrum Kształcenia
Zawodowego Nr 2 przy Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku o zmianę kwoty kosztów dokształcania
uczniów / młodocianych pracowników kształconych w w/w placówce. Zgodę wyrażono
jednogłośnie.

4

Ad.5. Sprawy dotyczące służby zdrowia.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę Ordynatora Oddziału Dziecięcego
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku przyznając wsparcie
finansowe w wysokości 25.000 zł na wymianę wykładziny pokrywającej cały korytarz i sale
chorych na Oddziale Dziecięcym. Zgodę na powyższe wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Członkowie Zarządu na prośbę Zastępcy dyrektora SPZOZ w Sanoku udzielili wsparcia
finansowego w wysokości 25.000 zł na remont i modernizację pomieszczeń dla
nowotworzonej Poradni Neurologicznej dla Dzieci w Sanoku, Poradni Pediatrycznej oraz
specjalistycznego punktu pobrań badań przeznaczonego wyłącznie dla dzieci, których
lokalizacja będzie mieściła się w budynku głównym szpitala. Powyższą decyzję przyjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dyrektora SPZOZ w Sanoku o:
- wystąpieniu z prośbą o zgodę na wykonywanie i rozliczanie w ramach umowy z POW NFZ
w Rzeszowie procedur z zakresu ablacji pacjentów hospitalizowanych na Oddziale
Kardiologii Szpitala Specjalistycznego w Sanoku,
- propozycji planu rzeczowo – finansowego z zakresu świadczeń zdrowotnych na 2020 rok
- wystąpieniu do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA Oddział w Sanoku
o nieodpłatne przekazanie 2 samochodów.
- terminach realizacji decyzji Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Rzeszowie (decyzja znak SE.9020.143.5.2019)

Ad.6. Wnioski i zapytania.
Pan Andrzej Chrobak zapytał o wynik rozmów jeżeli chodzi o poprawę sytuacji
szpitala w Sanoku.
Pan Starosta powiedział, że rozważane są trzy alternatywy:
- powołanie Związku Powiatów i podjęcie czynności zmierzających do utworzenia jednego
szpitala, w skład którego weszłyby placówki z Sanoka, Leska i Ustrzyk Dolnych.
- prowadzone są rozmowy z Burmistrzem Miasta Sanoka i Radymi w sprawie poręczenia
kredytu restrukturyzacyjnego.
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- przejęcie szpitali powiatowych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Na
posiedzeniu Komisji Zdrowia Sejmiku Województwa Podkarpackiego omawiano sytuację
Szpitala w Przemyślu, Szpitala nr 2 w Rzeszowie oraz „uzdrowienia” szpitali bieszczadzkich.
Komisja opowiedziała się pozytywnie do przejęcia trzech szpitali w Ustrzykach, Lesku
i Sanoku przez Województwo Podkarpackie.
Pan Damian Biskup zaproponował, aby w Starostwie stworzyć wydział zdrowia, który
kontrolowałby reformy (sytuację) w SPZOZ.
Pan Starosta poinformował, że Pan Jerzy Zuba zwrócił się z prośbą, aby wystąpić
z petycją do Marszałka Województwa Podkarpackiego o rozważenie możliwości przekazania
Powiatowi Sanockiemu kompetencji organizatora lokalnych przewozów kolejowych
w zakresie przewozu osób w ramach publicznego transportu zbiorowego o charakterze
użyteczności publicznej na odcinku linii Besko – Sanok – Łupków oraz o dofinansowanie
kosztów realizacji przedmiotowego zadania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
Członkowie Zarządu pozytywnie odnieśli się do przedmiotowej prośby.
Pani Skarbnik poinformowała Członków Zarządu o potrzebie wprowadzenia
autopoprawek do budżetu Powiatu Sanockiego.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Stanisław Chęć…………………………….......
2. Janusz Cecuła …………...................................
3. Damian Biskup ………………………………...
4. Andrzej Chrobak……………………………….
5. Krzysztof Strzyż……………………………….
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