Protokół Nr 111/17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 17 stycznia 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Edyta Szałankiewicz

•

Henryk Przybycień – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Sanoku

•

Jakub Osika – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku

•

Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

•

Renata Kłodowska – Burczyk - Wiceprezesem UKS „Niedźwiadki”

•

Jacek Glazer – przedstawiciel ADH „Niedźwiedzie” Sanok,

•

Marcin Ćwikła - prezes UKS „Niedźwiadki”

•

Zofia Kijowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Roman Konieczny Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sanockiego, następnie przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia.
1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) rozpatrzenie trzech wniosków w sprawie wycięcia drzew
b) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie ostatecznej decyzji
Wojewody Podkarpackiego
2. Prośba Kierownika CIS w Sanoku o złożenie wniosku do WP o przedłużenie statusu
CIS w Sanoku
3. Prośba kierownika CIS w Sanoku o wyrażenie zgody na przekazanie likwidowanych
samochodów będących na stanie PZD w Sanoku do CIS w Sanoku
4. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Sanocki

b) podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków trwałych do MDK w Sanoku
c) prośba UKS Niedźwiadki oraz FPS EKOBALL o utworzenie klasy sportowej
d) prośba dyrektora MDK w Sanoku o rozłożenie kwot dofinansowania według
zaproponowanego harmonogramu
e) prośba Klubu „Gazety Polskiej” o ufundowanie nagród rzeczowych dla uczestników VI
Międzypowiatowego Konkursu Historycznego
f) prośba Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Sędziszowie Młp.
o włączenie się i pomoc w realizacji Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Zawsze wierni”
g) prośba PFRK w Sanoku o sfinansowanie kosztów transportu młodych pianistów
5. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie ustanowienia wynagrodzenia miesięcznego dla
dyrektora SPZOZ w Sanoku
6. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości
7. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na rok 2017 (228.272 zł oświata)
8. Omówienie tematu dotyczącego przeniesienia jednostek powiatowych do budynku
przy ul. Szopena w Sanoku.
9. Wolne wnioski i zapytania.

Ponadto Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował, aby do porządku posiedzenia
Zarządu Powiatu wprowadzić następujące sprawy:
- prośba o wprowadzenie do budżetu kwoty w wysokości 20.000 zł na zadanie „ Przebudowa
budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku
- prośba Nadleśnictwa Lesko o usunięcie urządzenia ograniczającego przejazd samochodów
wysokotonażowych w m. Wysoczany
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (20.000 zł Starostwo)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz wielkości dochodów związanych
z realizacją tych zadań objętych budżetem Powiatu Sanockiego na 2017 rok.
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2017 rok (20.000 zł – przebudowa budynku na ul. Jagiellońskiej 22
w Sanoku)
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2017 rok (146.896 zł CIS)
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- spotkanie z dyrektorem SPZOZ w Sanoku.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw do
posiedzenia zarządu.

Ad. 1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Zarząd Powiatu na prośbę Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku wyraził zgodę na wycięcie:
- 4 sztuk drzew liściastych (wierzba) i 1 drzewa iglastego (tuja) rosnących na terenie działki nr
829/4, położonej w Sanoku obręb Posada, zabudowanej obiektami „Nowego Szpitala”,
- 4 sztuk drzew iglastych (świerk pospolity i świerk kłujący) rosnących na terenie działki nr
1577/3, położonej w Sanoku obręb Posada, zabudowanej obiektami Specjalistycznej
Przychodni Zdrowia przy ul. Lipińskiego.
Pozytywnie rozpatrzono prośbę właścicieli prywatnej nieruchomości wyrażając zgodę na
wycięcie 3 drzew iglastych rosnących na działce położonej w Sanoku przy ul. Lipińskiego.
Zgodę na powyższe wyrażono jednogłośnie.

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 4/2017 w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie
ostatecznej decyzji Wojewody Podkarpackiego. Uchyla się decyzję Wojewody Podkarpackiego
stwierdzającą, że Powiat Sanocki nabył z mocy prawa nieodpłatnie prawo własności
nieruchomości położonej w m. Łukowe stanowiącej drogę publiczną Tarnawa - Kalnica
w części dotyczącej działki nr 2/1. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Dodatkowo przeprowadzono rozmowę z panem Henrykiem Przybycieniem dyrektorem
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
Pan Starosta poprosił pana dyrektora o przedstawienie informacji odnośnie planów utworzenia
Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku. Pan dyrektor poinformował, planowane
jest utworzenie nowego zespołu opieki zdrowotnej w Sanoku, pod nazwą Bieszczadzkie
Pogotowie Ratunkowe. Częścią tego pogotowia byłby majątek wydzielony ze struktury
SPZOZ czyli karetki, które są zakontraktowane oraz budynek wskazany przez Powiat Sanocki.
Utworzone pogotowie przejęłoby zespoły ratownictwa medycznego z Ustrzyk oraz z Leska.
Podmiotem tworzącym i prowadzącym

byłby Powiat Sanocki. Jeśli chodzi o przepisy
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dotyczące ratownictwa medycznego przewidują one, że byłaby jedna dyspozytornia na całe
Województwo Podkarpackie.
Rozmieszczenia karetek na terenie Powiatu Sanockiego pozostałoby bez zmian. Po omówieniu
tematu Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozpoczęcie prac mających na celu utworzenie
nowego zespołu opieki zdrowotnej w Sanoku oraz przeznaczenie budynku usytuowanego przy
ul. Jezierskiego 22 w Sanoku na siedzibę Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego.

Członkowie Zarządu przeszli do omawiania spraw związanych z oświatą – rozmowa
z dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku.
Pan Damian Biskup zwracając się do Pana Jakuba Osiki dyrektora MDK w Sanoku
zapytał, jakie Powiat może podjąć bez kosztowe działania, aby pomóc w funkcjonowaniu MDK
w Sanoku.
Dyrektor odpowiedział, że pomocą byłoby przydzielenie do MDK w Sanoku osoby zajmującej
się sprawami BHP.
Pan Damian Biskup zapytał czy chodzi o to, aby osoba zajmująca się sprawami BHP w PCOJO
PS przejęła sprawy BHP w MDK w Sanoku. Ponadto omówiono kwestię związaną z etatami
instruktorskimi oraz administracyjnymi. Zasugerowano dyrektorowi przeniesienie całej
księgowości z MDK do PCOJOPS, jednak należy sprawdzić możliwość realizacji tej
propozycji. Drugą sugestią było ograniczenie etatów w jednostce.
W następnej kolejności Zarząd Powiatu przeprowadził rozmowę z Panem Jackiem
Glazerem przedstawicielem ADH „Niedźwiedzie” Sanok, panem Marcinem Ćwikłą prezesem
UKS „Niedźwiadki”, oraz panią Renatą Kłodowską – Burczyk Wiceprezesem UKS
„Niedźwiadki” w temacie dotyczącym utworzenia klasy sportowej o profilu hokej na lodzie
oraz piłki nożnej. Zdaniem wnioskodawców utworzenie klasy sportowej pozwoli dzieciom na
dalszy rozwój sportowy w swoim mieście. Jest to rocznik 2001, który od 10 lat trenuje hokej.
W sezonie 2017/2018 zostanie zgłoszona centralna liga juniora, która zapewni drużynie udział
w większej liczbie meczy czego brakuje w obecnej chwili ponieważ nie ma takiej ligi.
Stworzenie dobrych warunków do nauki oraz do treningów pozwoli na osiągnięcie wysokich
wyników sportowych. Przedstawiciele klubów hokejowych oświadczyli, iż posiadają
deklarację 14 zawodników i ich rodziców o chęci trenowania hokeja, w przypadku gdy
powstanie klasa sportowa, na pewno dojdzie jeszcze dwóch zawodników, oraz zapewnienie od
zarządu klubu o chęci stworzenia drużyny hokejowej na bazie swoich wychowanków.
Omówiono również temat zakupu sprzętu, skoordynowania treningów z lekcjami.
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Zarząd Powiatu oświadczył, iż zastanowi się nad tematem utworzenia klasy sportowej, bądź
klasy typowo hokejowej w jednej ze szkół. Pan Starosta zwracając się do wnioskodawców
zasugerował, aby skonsultowali się, zasięgnęli informacji u dyrektora Zespołu Szkół Nr 2
w Sanoku, ponieważ tam istniało liceum sportowe.

Ad. 3. W związku z likwidacją samochodów marki FSC Żuk oraz Fiat Stilo będących
w posiadaniu Powiatowego Zarząd Dróg w Sanoku, Zarząd Powiatu Sanockiego wyraził zgodę
na

przekazanie

w/w

samochodów

na

rzecz

Centrum

Integracji

Społecznej

w Sanoku do wykorzystania w ramach zajęć reintegracji zawodowej. Zgodę wyrażono
jednogłośnie.

Ad. 2. Prośbę Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Sanoku o złożenie wniosku do
Wojewody Podkarpackiego o przedłużenie statusu CIS w Sanoku przełożono na jedno
z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu

Ad. 4. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 5/2017 w sprawie przedłożenia sprawozdania
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sanocki. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto również Uchwałę Nr 6/2017 w sprawie przekazania środków trwałych do MDK
w Sanoku. Przekazuje się sprzęt nagłaśniający oraz sprzęt do projekcji plenerowej. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ufundowanie nagród książkowych w kwocie 500 zł dla
uczestników

VI

Międzypowiatowego

Konkursu

Historycznego

pn.

„Oskarżeni

o wierność” organizowanego przez Klub „Gazety Polskiej” w Sanoku. Zgodę na powyższe
wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przyjęto propozycję Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Sędziszowie
Małopolskim udziału w Wojewódzkim Turnieju Poezji i Prozy organizowanego dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Zawsze wierni”. Polecono, aby Pani Naczelnik
Zofia Kijowska uzgodniła z dyrektorami szkół szczegóły dotyczące delegowania uczniów na
konkurs.
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Omówiono prośbę Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury w Sanoku o sfinansowanie
kosztów transportu młodych pianistów na koncerty w Svidniku i Bardejowie w ramach XII
Międzynarodowego Forum Pianistycznego – „Bieszczady bez granic” Zarząd Powiatu
postanowił udostępnić samochód (bus) w celu przewiezienia uczestników w/w konkursu. Takie
ustalenia przyjęto jednogłośnie.

Ad. 5. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 7/2017 w sprawie ustalenia wynagrodzenia
miesięcznego dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.
Ad. 6. Podjęto Uchwałę Nr 8/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości. Wyrażono zgodę na wynajem przez SPZOZ w Sanoku
pomieszczenia o powierzchni 21m2 w budynku szpitala przy ul. 800 – lecia 26 w Sanoku.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 7. Sprawy budżetowe.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2017r. Na podstawie umów finansowych dla projektów
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014 – 2020,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększa się dochody i wydatki
Powiatu Sanockiego o kwotę 228.272 zł z przeznaczeniem na realizację projektów przez ZS Nr
1, 2, 3 w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad. 8. Omówienie tematu dotyczącego przeniesienia jednostek powiatowych do budynku
przy ul. Szopena
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22
w Sanoku wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych, z uwagi na fakt, iż parter tego
budynku został użyczony na prowadzenie WTZ w Sanoku. W budynku tym można również
umieścić Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. Natomiast do budynku przy
ul. Szopena 5 przenieść Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną oraz administrację
Powiatowego Zarządu Dróg.
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Sprawy dodatkowe.

Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok.
Zabezpiecza się kwotę w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynku
Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku (wykonanie podjazdu
dla osób niepełnosprawnych. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę Nadleśnictwa Lesko wyrażając zgodę na
usunięcie

urządzenia

ograniczającego

przejazd

samochodów

wysokotonażowych

w miejscowości Wysoczany. Zgodę wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 9/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2017 rok. Dokonuje się przesunięć kwoty w wysokości 20.000 zł
z działu 758 – Różne rozliczenia do działu 750 – Administracja publiczna. Uchwałę podjęto 4
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie podjęto Uchwałę Nr 10/2017 w sprawie opracowania planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz wielkości dochodów
związanych z realizacją tych zadań objętych budżetem Powiatu Sanockiego na 2017 rok.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. W związku z nie wykorzystaniem
w 2016 roku całej kwoty na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach projektu „CIS Nowe
Perspektywy” wprowadza się kwotę w wysokości 146.896 zł na powyższe wydatki.
Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarząd, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
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Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania.
Pani Skarbnik poinformowała, że otrzymała uchwałę z Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krośnie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego
wynikającej z zaciągniętych zobowiązań.
Pan Krzysztof Strzyż zawnioskował, aby dyrektor PZD w Sanoku sprawdził stan drogi
Tarnawa – Huzele z uwagi na brak poboczy w niektórych miejscach występuje zagrożenie.
Pan Damian Biskup poprosił, aby Pani Skarbnik przygotowała informację
o wydatkowaniu środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg.
Pan

Starosta

poinformował,

że

do

Prokuratury

wpłynęło

zgłoszenie

o nieprawidłowościach związanych z realizowanym przez CIS projektem „CIS szansą na
lepsze życie”
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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