Protokół Nr 83/16

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 30 czerwca 2016 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Edyta Szałankiewicz

•

Edward Olejko – Zastępca Burmistrza Miasta Sanoka

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

•

Bożena Pietruszka - Pełnomocnik do spraw Zdrowia i Polityki Społecznej

•

Kazimierz Węgrzyn - Radny Powiatu Sanockiego

•

Grzegorz Panek – Zastępca Dyrektora do spraw Administracyjnych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Wacław Krawczyk Wicestarosta Powiatu Sanockiego
następnie przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
1. Sprawy z zakresu służby zdrowia i pomocy społecznej:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panem Adamem
Siembabem Dyrektorem SPZOZ w Sanoku
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SPZOZ
w Sanoku
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w statucie SPZOZ w Sanoku
2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba o wprowadzenie do budżetu Powiatu środków na opracowanie dokumentacji
technicznej dla inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej ul. Traugutta w Sanoku” –
zaopiniowanie projektu uchwały Rady w w/w sprawie.
3. Wolne wnioski i zapytania.
Ponadto pan Wicestarosta wprowadził dwie dodatkowe sprawy:
-rozpatrzenie prośby organizatorów charytatywnego pikniku rodzinno – sportowego dzielnicy
Dąbrówka o dofinansowanie

- omówienie prośby UKS Akademia Piłkarska w Sanoku o wsparcie finansowe organizacji wyjazdu
zawodników na Mistrzostwa Podkarpacia rocznika 2007 w Jarosławiu
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu sanockiego na 2016
rok (100.000 zł CIS)
- podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia pana Marcina Marcinkowskiego - kierownika CIS do
realizacji projektu

Ad. 2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Podczas omawiania spraw z zakresu inwestycji obecny był pan Edward Olejko Zastępca
Burmistrza Miasta Sanoka. Pan Wicestarosta poinformował, że Powiat Sanocki zainteresowany jest
złożeniem wniosku do Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych o dofinansowanie
przebudowy ul. Traugutta w Sanoku. Przypomniał, że wcześniejsze ustalenia mówiły, że Powiat
dofinansuje położenie nawierzchni jezdnej, pozostałe koszty tego zadania zabezpieczy Gmina
Miasta Sanoka. Mając na uwadze fakt, że budżet Powiatu jest skromny wykonanie nawierzchni
jezdnej też jest ograniczone. Pan Wicestarosta zwracając się do Pana Michała Cyrana zapytał jakie
są wytyczne co do tego zadania.
Pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych powiedział, że jeżeli
chodzi o ul. Traugutta to w ramach kosztów kwalifikowalnych mogą być wykonane wszystkie
roboty obejmujące pas drogowy, parkingi, miejsca postojowe jeżeli są w pasie drogowym. Można
również wybudować oświetlenie drogi. Wydział posiada ofertę na wykonanie dokumentacji, jednak
istnieje obawa, że nie wystarczy czasu, aby zapytać, czy któraś z branż (energetyka , gazownictwo)
przed przebudową chciałaby coś wykonać. Pan Edward Olejko dodał, że „energetyka” w tym
samym czasie będzie prowadziła swoje prace. Pan Wicestarosta zaproponował, aby w przyszłym
tygodniu powrócić do tematu celem omówienia szczegółów odnośnie przedmiotowego zadania.
Zastępca Burmistrza powiedział, że pracownicy Urzędu Miasta zaangażują się w pracy przy
realizacji zadania. Ponadto dodał, że jeżeli będzie możliwość należy uwzględnić budowę parkingu
oraz chodnika po lewej stronie.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego środków
finansowych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2235R ul. Traugutta w Sanoku w km od 0+160 do 0+970”.
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Wobec powyższego Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok. Zabezpieczono środki
finansowe w wysokości 9.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2235R ul. Traugutta w Sanoku w km od 0+160 do 0+970”.
Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Projekt uchwały należy ująć w porządku sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu.
Pan Wicestarosta poinformował, że rozmawiał z dyrektorem finansowym PGNiG w Warszawie
odnośnie pokrycia kosztów budowy odcinka chodnika w miejscowości Poraż. Polecił, aby Pan
Michał Cyran określił koszty budowy chodnika na odcinku od szkoły w kierunku Zagórza, według
istniejącego projektu. Ponadto poprosił o sprawdzenie możliwości wykonania kosztorysu
fragmentarycznego – odcinki po 100 m chodnika.

Pan Krzysztof Strzyż poprosił Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
o zwrócenie się do wykonawcy, aby w ramach gwarancji wyrównał i uzupełnił kruszywem
pobocze w miejscowości Tarnawa Górna.

Ad. 1. Sprawy z zakresu służby zdrowia i pomocy społecznej.
Członkowie Zarządu wspólnie z panią Bożeną Pietruszką Pełnomocnikiem ds. Zdrowia
i Pomocy Społecznej omówili temat związany z pismem pana Adama Siembaba Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie rezygnacji z funkcji
dyrektor SPZOZ i prośbą o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.
W wyniku powyższego Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 150/2016 w sprawie rozwiązania
stosunku pracy z Panem Adamem Siembabem Dyrektorem SPZOZ w Sanoku. Uchwałę podjęto
3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie Członkowie Zarządu podjęli Uchwalę Nr 151/2016 w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków Dyrektora SPZOZ w Sanoku. Pełnienie obowiązków Dyrektora SPZOZ
w Sanoku powierzono Panu Grzegorzowi Pankowi - zatrudnionemu w SPZOZ w Sanoku na
stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Odnośnie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmian w Statucie SPZOZ
w Sanoku, pani Bożena Pietruszka poinformowała, że sprawę tę omówiła z Panem Grzegorzem
Pankiem Dyrektorem SPZOZ w Sanoku i ustalono, że nie ma potrzeby wprowadzania zmian
w Statucie SPZOZ w Sanoku. Zatem projekt w/w uchwały został wycofany z obrad Zarządu
Powiatu Sanockiego.
Członkowie Zarządu poinformowali obecnego na posiedzeniu zarządu pana Grzegorza Panka
o powierzeniu mu pełnienia obowiązków dyrektora SPZOZ w Sanoku do czasu wyłonienia
dyrektora w drodze konkursu.
Sprawy dodatkowe.
Członkowie Zarząd udzielili wsparcia finansowego w wysokości 250 zł na organizację
charytatywnego pikniku rodzinno – sportowego w dzielnicy Dąbrówka, który będzie inauguracją
placu zabaw „Brykalnia” wybudowanego w ramach pierwszej odsłony budżetu obywatelskiego
w Sanoku. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Zarząd Powiatu przychylił się do prośby UKS Akademia Piłkarska w Sanoku udzielając
wsparcia finansowego w wysokości 500 zł na organizację wyjazdu zawodników na Mistrzostwa
Podkarpacia rocznika 2007 w Jarosławiu. Zgodę na powyższe wyrażono 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pani Zofia Kijowska udzieliła wyczerpującej informacji w temacie dotyczącym
przyznawania dofinansowania fundacjom i poinformowała, że Powiat Sanocki nie może udzielać
dofinansowania, ponieważ nie są to zadania statutowe Powiatu. Stanowisko to potwierdziła pani
Skarbnik po wcześniejszej konsultacji z Regionalną Izbą Obrachunkową. Zarząd Powiatu przyjął
informację do wiadomości.
Ponadto pani Zofia Kijowska poruszyła temat dotyczący uregulowania spraw związanych
z organizacjami pozarządowymi.
Pan Wicestarosta przedstawił proponowany porządek posiedzenia sesji nadzwyczajnej. Porządek
został przyjęty jednogłośnie
Ponadto Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę nr 152/2016 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok. W związku z realizacją zadania publicznego
„Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą
zatrudnienia socjalnego – edycja 2016r”, zwiększa się dochody i wydatki powiatu sanockiego
o kwotę 100.000 zł. Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
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i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 153/2016 w sprawie upoważnienia Pana Marcina
Marcinkowskiego – Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Sanoku do realizacji projektu pn.
„Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą
zatrudnienia socjalnego”. Edycja 2016 realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar
2020” – edycja 2016. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Ad. 3. Wolne wnioski i zapytania.
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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