Protokół Nr 72/16

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 5 kwietnia 2016 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Edyta Szałankiewicz

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

•

Bartosz Mrugała – pracownik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

•

Jan Wydrzyński – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

•

Irena Sawa – Samodzielne Stanowisko do spraw Kadr

•

Bożena Pietruszka – Pełnomocnik do spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej

•

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

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Przewodniczący
Zarządu przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
1. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) informacja dyrektora PZD w Sanoku o kosztach wykonania remontu drogi powiatowej
Besko –Wzdów
b) zapoznanie się z dokumentacją dot. zamówienia: „Dostawa artykułów biurowych oraz
materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek dla Powiatu
Sanockiego oraz podległych jednostek
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa artykułów biurowych oraz
materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek dla Powiatu
Sanockiego oraz jednostek podległych”
2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie decyzji w sprawie sposobu przejęcia przez Parafię Rzymskokatolicką
w Łukowem części działki nr 2
3. Sprawy z zakresu oświaty promocji kultury i rozwoju:

a) prośba dyr. ZS Nr 1 w Sanoku o zwiększenie planu finansowego szkoły umożliwiającego
realizację projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz
mobilności kadry kształcenia zawodowego”
b) prośba II LO w Sanoku o objecie honorowym patronatem i ufundowanie nagród
książkowych finalistów konkursu „Polskie Konstytucje”
c) prośba kierownika PCK w Sanoku o objecie patronatem XV Powiatowych Mistrzostw
Pierwszej Pomocy PCK oraz o wsparcie finansowe lub rzeczowe.
4. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
oraz ratownictwa i ochrony ludności zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym
w roku 2016 oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji
5. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu osób
w drogowych przewozach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Sanocki
oraz określenia zasad organizacji rynku przewozów drogowych w przewozach
pasażerskich na terenie Powiatu Sanockiego i zasad organizacji systemu informacji dla
pasażera w przewozach pasażerskich w Powiecie Sanockim
6. Wolne wnioski i zapytania.
Następnie Pan Starosta zaproponował, aby rozszerzyć porządek obrad o następujące sprawy:
- prośba o wprowadzenie do budżetu kwoty w wysokości 35.000 zł na opracowanie
dokumentacji dla zadania „przebudowa drogi powiatowej Besko – Mymoń – zaopiniowanie
projektu uchwały
- prośba Muzeum Historycznego o wyłączenie jednostki z postępowania przetargowego na
dostawę materiałów biurowych
- prośba związków zawodowych SPZOZ w Sanoku
Ginekologiczno – Położniczego

o spotkanie w sprawie oddziału

- zobowiązanie PWSZ w Sanoku do wykonania działań promocyjnych na rzecz Starostwa
Powiatowego w Sanoku
- informacja o wyrażeniu woli nabycia działki nr 62/11 położonej w Sanoku przez PWSZ
w Sanoku
- prośba dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku o zgodę na podpisanie porozumienia rozwiązania umowy
o prace z zachowaniem odprawy.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw. Jednogłośnie
przyjęto porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Sanockiego.
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Na początku posiedzenia Zarządu Powiatu Sanockiego omówiono temat dotyczący
możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, na wsparcie kształcenia
ogólnego zarówno dla szkół podstawowych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
w ramach RPO WP działanie 9.2. Po wspólnym omówieniu tematu przez Członków Zarządu
oraz panią Skarbnik wyrażono zgodę na ogłoszenie naboru partnera wspierającego spoza
sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu
dofinansowanego

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Podkarpackiego - Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Konkurs nr
RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16. Zgodę na powyższe wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła pismo Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Łukowem
w sprawie możliwości przejęcia ok. 143 m2 części działki nr 2, położonej w Łukowem gm.
Zagórz. Przedmiotowa sprawa została przełożona do rozpatrzenia na jedno z kolejnych
posiedzeń zarządu.
Ad. 1. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Przewodniczący Zarządu przypomniał, że informacja dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg w Sanoku o kosztach wykonana remontu drogi powiatowej

Besko –Wzdów dotyczy

wniosku Radnego w sprawie utwardzenia drogi gruntowej w związku z organizowaniem
uroczystości „Dzień Buraka” w Besku. Dodał, że Gmina Besko wyraziła wolę partycypacji
w kosztach w wysokości 50 %. Zarząd Powiatu wyraził zgodę, aby we współpracy z Gminą
Besko oraz przy udziale lokalnych przedsiębiorców wykonać utwardzenie wnioskowanego
odcinaka drogi powiatowej Besko –Wzdów. Szerokość jezdni powinna wynosić od 3 do 4 m.
Pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
poinformował, iż analogicznie jak w ubiegłym roku przygotowana została dokumentacja dot.
zamówienia: „Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do
komputerów, drukarek oraz kserokopiarek dla Powiatu Sanockiego oraz podległych jednostek.
Pan Damian Biskup zaproponował, aby:
- do zapisu „dostawa w partiach” dopisać „łącznie z pojedynczą sztuką”. Pan Bartosz Mrugała
odpowiedział, że Starostwo nie posiada powierzchni magazynowej, aby w jednym czasie
odebrać całą dostawę.
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- zwiększyć wadium do kwoty w wysokości 4.000 zł
- dopisać: gwarancja naprawy urządzenia w momencie, gdy toner zostanie uszkodzony
wewnątrz drukarki. Pan Bartosz Mrugała potwierdził, że taki zapis znajduje się w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Zarząd Powiatu 5 głosami „za” zaakceptował warunki w/w zamówienia materiałów.
Następnie Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 79/2016 w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek
oraz kserokopiarek dla Powiatu Sanockiego oraz jednostek podległych”. Uchwałę podjęto 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu na wniosek wicedyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku
wyrazili zgodę na wyłączenie Muzeum Historycznego w Sanoku ze wspólnego zamówienia
dotyczącego dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych.
Dodatkowo Członkowie Zarządu wyrazili pozytywną opinię do projektu uchwały Rady
Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok. Zabezpiecza
się kwotę w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo
– kosztorysowej oraz analizy ekonomiczno – finansowej dla zadania inwestycyjnego pn.:
Przebudowa drogi powiatowej w km od 0+140 do km 3+ 016” nr 2201R Besko – Mymoń.
Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Pan Damian Biskup zwracając się do pana Michała Cyrana zaproponował, aby wspólnie
z panem Adamem Siembabem dyrektorem SPZOZ w Sanoku wystąpić do Burmistrza Miasta
Sanoku w celu zmiany złożonego już wniosku poprzez wskazanie do wycięcia drzew, które
kolidują z planowanym utwardzeniem terenu (znajdują się na trasie przejazdowej) przy
Przychodni Zdrowia na ul. Lipińskiego w Sanoku
Pani Alicja Wosik zawnioskowała, aby pisemnie zwrócić się do Wojewody
Podkarpackiego o przyśpieszenie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zadania pn. „Stabilizacja
osuwiska w ciągu drogi powiatowej Sanok - Liszna w m. Liszna”.
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Pan Damian Biskup poinformował, że w dniu wczorajszym, oddano do użytku pracownię
rezonansu magnetycznego w szpitalu w Jarosławiu. Zgłaszając wniosek do programu Polska
– Białoruś – Ukraina, można uzyskać 93 % dofinansowania na zakup takiego urządzenia.
Radny zaproponował, aby Członkowie Zarządu spotkali się z dyrektorem Szpitala w Jarosławiu
oraz z Członkiem Zarządu Powiatu jarosławskiego w przedmiotowej sprawie.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Gmina Zagórz zaproponowała udział
finansowy w wysokości do 50% na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr
2258R Tarnawa - Hoczew w miejscowości Olchowa od km 1+070 do km 1+296”. Ponadto
Nadleśnictwo Lesko zobowiązało się dofinansować koszty realizacji w/w inwestycji w kwocie
7.000 zł brutto. Wobec powyższego Członkowie Zarządu 5 głosami „za” wyrazili zgodę na
współudział w kosztach realizacji inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2258 R
Tarnawa - Hoczew w miejscowości Olchowa od km 1+070 do km 1+296”.

Ad. 5. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 80/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Uchwałę podjęto 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie podjęto Uchwałę Nr 81/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu
osób w drogowych przewozach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Sanocki
oraz określenia zasad organizacji rynku przewozów drogowych w przewozach pasażerskich na
terenie Powiatu Sanockiego i zasad organizacji systemu informacji dla pasażera w przewozach
pasażerskich w Powiecie Sanockim. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Obecny na posiedzeniu Pan Jan Wydrzyński Naczelnik Wydziału Komunikacji
i Transportu zaproponował, aby w ramach systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Kierowców

uruchomić automatyczne powiadamianie petentów o możliwości odbioru

gotowych dokumentów. Koszt tego przedsięwzięcia wynosi 2.000 zł rocznie. Zgodę na
powyższe wyrażono jednogłośnie.
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Ad. 3. Sprawy z zakresu oświaty promocji kultury i rozwoju.
Członkowie Zarządu zapoznali się z prośbą dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku
o zwiększenie planu finansowego szkoły umożliwiającego realizację projektu „Staże
zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia
zawodowego. W związku z powyższym pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady
Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok.
Zabezpieczono kwotę w wysokości 260.104 zł na wydatki związane z realizacją projektu „Staż
zagraniczny uczniów ZS Nr 1 w Sanoku drogą do osiągnięcia sukcesu zawodowego na
wymagającym rynku pracy”. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pani Zofia Kijowska przedstawiła prośbę II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku
o objecie honorowym patronatem i ufundowanie nagród książkowych dla finalistów konkursu
„Polskie Konstytucje”. Wyrażono zgodę na przekazanie nagród książkowych.
Pozytywnie rozpatrzono prośbę Kierownika Biura Oddziału Rejonowego PCK
w Sanoku o objecie patronatem XV Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK oraz
udzielono wsparcia finansowego w wysokości 500 zł. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Następnie pani Naczelnik przedstawiła propozycję

Państwowej Wyższej Szkoły

Zawodowej w Sanoku na wykonanie działań promocyjnych na rzecz Starostwa Powiatowego
w Sanoku podczas wydarzenia kulturalnego pn. „III Międzynarodowy Festiwal Muzyka na
Pograniczu Sanok 2016”.

Zarząd Powiatu Sanockiego przychylił się do propozycji

przedstawionej przez PWSZ w Sanoku. W związku z powyższym podjęto Uchwałę Nr 82/2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok. Dokonuje się
przesunięć pomiędzy rozdziałami z 92195 – pozostała działalność na 92105 – pozostałe zadania
w zakresie kultury o kwotę 3.000 zł. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pani Zofia Kijowska poinformowała, że „Giełda Zawodów” odbedzie się 22 kwietnia br.
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku.

Pani Alicja Wosik dodała, że

organizacją „Giełdy Zawodów” zajmują się dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz
Wydział Oświaty Promocji Kultury i Rozwoju. Natomiast Klaster zajmie się wydaniem
materiałów promocyjnych. Ponadto Radna zapytała o transport dzieci spoza Powiatu
Sanockiego i zawnioskował o zabezpieczenie środków finansowych na ten cel. Natomiast Pan
Damian Biskup zapytał o ubezpieczenie „Giełdy Zawodów”.
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Pan Starosta poinformował, że wpłynęło pismo ze szkoły w Iwoniczu Zdroju o włączenie do
giełdy zawodów – rozpatrzono negatywnie.
Pani Alicja Wosik dodała, że podczas składania różnego rodzaju wniosków przez
instytucje itp. o dofinansowanie przez Powiat imprez, organizator imprezy podpisując kartę
deklaruje, że w terminie do 30 dni złoży relację o przebiegu imprezy ze szczególnym
uwzględnieniem informacji medialnych na jej temat. Radna zapytała, czy takie relacje
wpływają, oraz czy Wydział Oświaty Promocji Kultury i Rozwoju egzekwuje złożenie takiej
relacji. Pani Zofia Kijowska, odpowiedziała, że wydział upomina się o relację z imprez, mimo
to nie otrzymuje takich informacji.
Zarząd Powiatu po wyjaśnieniach udzielonych przez Panią Irenę Sawę zatrudnioną na
Samodzielnym Stanowisku

do spraw Kadr wyraził zgodę, na zawarcie przez dyrektora

Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku porozumienia rozwiązującego umowę o pracę z panią …… w
okresie ochronnym. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Pan Damian Biskup zwracając się do Pani Zofii Kijowskiej poprosił o udzielenie
odpowiedzi na pytanie czy należy likwidować szkoły, aby je przenieść do innego miejsca bez
ich rozwiązywania.
Ad. 4. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 83/2016 w sprawie

powołania komisji

konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego
z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności zleconych przez
powiat organizacjom pozarządowym w roku 2016 oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Starosta poprosił Panią Bożenę Pietruszkę Pełnomocnika do Spraw Zdrowia
i Polityki Socjalnej o przedstawienie pisma Związków Zawodowych działających w SPZOZ
Sanok. Pani Bożena Pietruszka poinformowała, iż Związki Zawodowe wystosowały prośbę do
dyrektora SPZOZ w Sanoku oraz do Zarządu Powiatu Sanockiego, prosząc o spotkanie
ponieważ są zaniepokojeni sytuacją Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w SPZOZ.
Związki Zawodowe nie zostały poproszone na ostatnie spotkanie Rady Społecznej SPZOZ,
na którym poruszony został problem dalszej działalności oddziału. Pani Bożena Pietruszka
dodała, że w najbliższy piątek odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ
poświęcone tylko działalności Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.
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Pan Starosta poinformował, że dyrektor nadal prowadzi rozmowy z lekarzami szukając
chętnych do pracy w oddziale.
Pani Alicja Wosik ponownie zaproponowała, aby zorganizować spotkanie z personelem
Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.
Dodatkowo Pan Starosta poinformował, że otrzymał pismo z Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, w którym Pani Rektor wyraża wolę nabycia
przez PWSZ w Sanoku nieruchomości położonej w Sanoku przy ul. Mickiewicza określonej
jako działka nr 62/11 o pow. 0,4481ha.
Przewodniczący Zarządu odczytał treść:
- pisma Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie terminu rozstrzygnięcia
sprawy dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji nabycia przez Gminę Bukowsko z mocy
prawa odpłatnie własności nieruchomości w Woli Sękowej.
- decyzji (AB.6740.3.8.2016) postanawiającej umorzyć postepowanie w sprawie wydania dla
Gminy Zarszyn pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego
- decyzji Nr 104/16 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę
fundamentu dla urządzeń klimatyzacji i wody lodowej na potrzeby Oddziału Laryngologii.
Ad. 6. Wolne wnioski i zapytania.
Wolnych wniosków i zapytań nie było.
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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