Protokół Nr 8/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 13 stycznia 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

•

Monika Starejki – Kierownik Biura do spraw Pozyskiwania Środków Pomocowych

• Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg
• Adam Siembab – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Roman Konieczny. Pan Starosta
zaproponował, aby do porządku posiedzenia dodać punkt: zaopiniowanie projektu uchwały
Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. Propozycja została przyjęta
jednogłośnie. Porządek po zmianach przedstawia się następująco:

1. Sprawy z zakresu pozyskiwania środków pomocowych:
a) sprawa dotycząca złożenia oświadczenia w sprawie zachowania trwałości projektu,
generowania dochodów i kwalifikowalności podatku VAT w ramach zrealizowanych
projektów RPO WP 2007 – 2013
b) podjęcie decyzji w sprawie opracowania „Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego”
2. Sprawy z zakresu promocji:
a) prośba o wsparcie finansowe X Międzynarodowego Forum Pianistycznego
3. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) sprawa dotycząca remontu drogi Dobra – Ulucz
b) podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Doposażenie pracowni

4.
5.
6.
7.
8.

w Zespołach Szkół nr 2, 4 i 5, w ramach projektu systemowego pn.: „Podkarpacie stawia
na zawodowców, WND-POKL.09.02.00-001/12 dofinansowanego ze Środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL priorytet IX, działanie 9.2.”
Informacja dotycząca kontraktów z POW NFZ w Rzeszowie na 2015 rok dla SPZOZ
w Sanoku
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego – inwestycji
zakończonej do I LO w Sanoku.
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu
konsolidacyjnego
Sprawy z zakresu oświaty:
a) przedstawienie prezentacji dotyczącej szkół
Wolne wnioski i zapytania.

Ad. 1. Sprawy z zakresu pozyskiwania środków pomocowych.
Pani Monika Starejki Kierownik Biura ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych
poinformowała, że do 15 stycznia 2015 roku Powiat Sanocki zobligowany jest do złożenia
oświadczenia

w

sprawie

zachowania

trwałości

projektu,

generowania

dochodu

i kwalifikowalności podatku VAT w ramach zrealizowanych projektów RPO WP 2007 – 2013.
Członkowie Zarządu przyjęli powyższą informację.
Następnie omówiono temat dotyczący opracowania „Strategii Rozwoju Powiatu
Sanockiego na lata 2015 – 2022”. Polecono, aby wydział sprawdził, kto opracował poprzednią
strategię oraz na jakich warunkach. Należy podjąć rozmowy z poprzednim wykonawca, w celu
opracowywania aktualizacji strategii na 2015 rok.

Ad. 2. Sprawy z zakresu promocji
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę przedłożoną przez Naczelnika Wydziału
Promocji Kultury i Rozwoju o udzielenie wsparcia finansowego na organizację X
Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” 2015, którego głównym
organizatorem jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury. Na powyższy cel przeznaczono
kwotę w wysokości 5.500 zł. Zgodę na powyższe wyraziło 5 członków zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 3. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Członkowie zarządu podjęli Uchwałę Nr 6/2015 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Doposażenie pracowni w Zespołach Szkół nr 2, 4 i 5, w ramach projektu systemowego pn.:
„Podkarpacie stawia na zawodowców, WND-POKL.09.02.00-001/12 dofinansowanego ze
Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL priorytet IX, działanie 9.2.”.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Starosta poinformował, że wójt Gminy Dydnia wystąpił z propozycją
dofinansowania ( 50%) do modernizacji odcinka drogi powiatowej Dobra – Ulucz. Remont
całego odcinka o długości 300 m oszacowano na kwotę ok 84.000 zł. Przewodniczący zarządu
wystosował pismo do Wójta Gminy Sanok w sprawie dofinansowania do powyższego zadania.
Członkowie zarządu 5 głosami „za” wyrazili zgodę na rozpoczęcie działań w powyższym
temacie.
Pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg poinformował, że Powiat
sanocki na podstawie zawartej w poprzednim roku umowy przystępuje do grupy zakupowej
energii elektrycznej podobnie jak ościenne gminy.
Pan Wicestarosta zwrócił się do Pana Michała Cyrana, aby sprawdził, limitowanie
dostawy gazu do Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.
Ad. 4. Informacja dotycząca kontraktów z POW NFZ w Rzeszowie na 2015 rok dla
SPZOZ w Sanoku.
W posiedzeniu zarządu uczestniczył Pan Adam Siembab dyrektor Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Przewodniczący zarządu poprosił pana
dyrektora o przybliżenie informacji na temat kontraktów z POW NFZ w Rzeszowie na 2015
rok oraz na temat nowotworzonej Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej .
Pan dyrektor powiedział, że kontrakt na karetki nie zmienia się od 3 lat jest to kwota
4.900.000 zł w skali roku. Dzięki temu, że stawki są identyczne w całej Polsce kontrakty
wychodzą na „plus”. Pan Starosta zapytał, czy nie ma obaw wejścia na nasz rynek firmy
konkurencyjnej. Pan dyrektor odparł, że zagrożenie jest nieduże, ponieważ mamy
doświadczenie szpitala w Lesku, gdzie firma zewnętrzna próbowała podebrać kontrakty.
Podstawowym argumentem jest to, że szpital posiada dyspozytornię medyczną. NFZ twierdzi,
że kontraktowanie powinno odbywać się przez dyspozytornie medyczne. Czyli ma być
5 kontraktów na całe województwo i ten kto ma dyspozytornie bierze podwykonawców
w sąsiednich powiatach. W tym przypadku nasz szpital ma pewny kontrakt.
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Pan Starosta zapytał ile szpital kontraktuje karetek. Pan Dyrektor odpowiedział, że
zakontraktowane są 4 karetki z tego jedna specjalistyczna i trzy podstawowe. Zapytano
dyrektora co sądzi o wspólnym kontrakcie z powiatami ościennymi. Dyrektor odpowiedział, że
szpitale nie wyrażą zgody ponieważ kontrakt na karetki przynosi zysk. Podejmowane były
rozmowy w kwestii współdziałania, połączenia ginekologii, jednak nie ma zainteresowania ze
strony sąsiednich szpitali. Przewodniczący zarządu zasugerował, aby zorganizować spotkanie
ze starostami oraz z dyrektorami sąsiednich szpitali i podjąć wspólne ustalenia „ratujące”
szpital przed konkurencją zewnętrzną.
Pan Starosta zapytał, kiedy zostanie uruchomiona dyspozytornia medyczna.
Pan dyrektor odpowiedział, że dyspozytornia jest już prawie gotowa, jest pełne wyposażenie
podwójny system rejestracji. Wynikły jedynie problemy z uzyskaniem zgody na podłączenie
dwóch telefonów cyfrowych w budynku Komendy Powiatowej Policji w Sanoku. Dyrekcja
szpitala wystąpiła do Wojewody Podkarpackiego o uzgodnienie tej sprawy z Ministerstwem
Administracji i Cyfryzacji.
Pan Adam Siembab poinformował, że w przyszłym tygodniu zostanie uruchomiony
nowy tomograf komputerowy.
Pan Damian Biskup zapytał, czy istnieje możliwość wygospodarowania miejsc
parkingowych przy budynku Przychodni na ul. Lipińskiego w Sanoku. Pan dyrektor
odpowiedział, że planowane jest wydzielenie kilku miejsc parkingowych.
Ad. 5. Członkowie zarządu podjęli Uchwałę Nr 7/2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania
środka trwałego – inwestycji zakończonej „Budowa hali sportowej z łącznikiem oraz
zapleczem technicznym do I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku. Uchwałę podjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6. Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. Pozytywną opinię wyraziło 5 członków zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Skarbnik przedstawiła zestawienie zobowiązań szkół i placówek oświatowych Powiatu
Sanockiego na dzień 31. 12.2014 r. (załącznik do protokołu)

Następnie Zarząd Powiatu przeszedł do omawiania wniosków Komisji Rady Powiatu do
projektu budżetu na 2015 rok.
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Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
zgłosiła następujące poprawki do projektu budżetu na 2015 rok:
- zdjąć z rezerwy na zadania inwestycyjne kwotę 60.000 zł na wykonanie projektów
chodników w miejscowościach; Prusiek (odcinek szkoła –Kościół), Sanoczek (od zakrętu koło
Świątka – Kościół), Niebieszczany (od przystanku koło Kółka Rolniczego do Ośrodka
Zdrowia).
- zdjąć z rezerwy na zadania inwestycyjne kwotę 60.000 zł na wybudowanie części chodnika
w miejscowości Kostarowce na który jest projekt.
- zdjąć z rezerwy na zadania inwestycyjne kwotę 80.000 zł na wybudowanie około 90 m
odcinka chodnika na drodze powiatowej Milcza – Besko w m. Besko.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, oraz Komisja Regulaminowa, Porządku
i Bezpieczeństwa Publicznego zaproponowały aby:
- z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z rozdziału 92109 –Domy
i ośrodki kultury, świetlice i kluby nie przenosić 30.000 zł na rezerwę ogólną – pozostawić
kwotę według projektu budżetu.
- z działu 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe, z planu
finansowego PZD z kwoty 250.000 zł (autopoprawka zaproponowana przez Zarząd), kwotę
150.000 zł przeznaczyć dla SPZOZ w Sanoku na tomograf.
- z działu 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe, z planu
finansowego PZD z kwoty 250.000 zł (autopoprawka zaproponowana przez Zarząd), zdjąć
kwotę 10.000 zł , i zwiększyć o tą kwotę w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale
75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem:
- kwota 3.500 zł na imprezę „Wybór Baby i Chłopa roku Powiatu Sanockiego”
- Kwota 3.500 zł na „Bieszczadzki Puchar Głowatki.”
- kwota 3.000 zł na „VI Noce Kultury Galicyjskiej”
Pozostałą kwotę 90.000 zł przeznaczyć na zwiększenie rezerwy inwestycyjnej.
- z działu 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza, z rozdziale 85406 –Poradnie
Psychologiczne nie przeznaczać kwoty 120.000 zł na rezerwę ogólną -– pozostawić kwotę
wydatków jak w projekcie budżetu.

Zarząd powiatu po szczegółowej analizie negatywnie odniósł się do powyższych wniosków,
aczkolwiek „nie zamyka drogi” do dofinansowania zadań ujętych w tych wnioskach.
Zarząd Powiatu zaproponował aby:
5

- z działu 600 - Transport i łączność,

rozdziału 60014

Drogi publiczne powiatowe

z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, przesunąć kwotę 250.000 zł
z Powiatowego Zarządu Dróg na rezerwę inwestycyjną z przeznaczeniem na inwestycje
drogowe
- z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, z rozdziału 85406 – Poradnie
Psychologiczne przeznaczyć 120.000 zł na rezerwę inwestycyjną
- z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92109 - Domy
i ośrodki kultury, świetlice i kluby przenieść 30.000 zł na rezerwę ogólną.
- wprowadzić w dziale 720 – informatyka dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3
pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt PSeAP –
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej po stronie dochodów i wydatków kwotę
49.215 zł.
Ponadto, ujęte w załączniku do uchwały budżetowej zgodnie z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej: „Z zapisów rozdziału 85232 Centra Integracji Społecznej wynika, że
planowane są wydatki w formie dotacji celowej dla CIS, natomiast w załączniku „dotacyjnym”
nie ujęto tej dotacji”.
Po uwzględnieniu autopoprawek członkowie zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt
Uchwały Budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok oraz projekt Uchwały Rady Powiatu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2015 – 2028.
Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Ad. 7. Sprawy z zakresu oświaty.
Pani Jolanta Weremińska Naczelnik Wydziału Oświaty przedstawiła prezentację na
temat szkół i placówek oświatowych Powiatu sanockiego (prezentacja stanowi załącznik do
protokołu).

Ad. 8. Wolne wnioski i zapytania.
Zarząd Powiatu omówił przyjął przedłożone przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sanoku sprawozdanie rzeczowo – finansowe samorządu powiatowego z realizacji
zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków
PFRON za 4 kwartał 2014 roku.
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Członkowie Zarządu otrzymali do wiadomości decyzję

zatwierdzającą projekt

budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę podziemnego bunkra z pomieszczeniami
technicznymi przy istniejącym pawilonie diagnostyczno – zabiegowym szpitala SPZOZ
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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