Protokół Nr 44/19
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 2 października 2019 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu

•

Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu

•

Damian Biskup - Członek Zarządu

•

Andrzej Chrobak - Członek Zarządu

•

Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu

•

Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu

•

Joanna Leszczyńska – Skubel – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zagórzu

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Agnieszka Kornecka – Mitadis – naczelnik Wydziału Oświaty

•

Robert Pieszczoch – Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego

•

Henryk Przybycień – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

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

1. Sprawy dotyczące pomocy społecznej:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie statutu Środowiskowego Domu
Samopomocy w Zagórzu
2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie
przeznaczenia do dzierżawy w drodze
bezprzetargowej części nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb
Wójtowstwo
3. Sprawy z zakresu oświaty:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora II LO w Sanoku o wyrażenie zgody na wprowadzenie
zmiany w planie doskonalenia zawodowego – wprowadzenie do planu dodatkowej pozycji

b) rozpatrzenie prośby dyrektora CDN w Sanoku o wprowadzenie do regulaminu
wynagradzania nauczycieli dodatku dla nauczyciela – konsultanta
4. Sprawy z zakresu promocji i kultury:
a) rozpatrzenie prośby naczelnika wydziału o dokonanie przesunięć w budżecie powiatu –
podjęcie uchwały zarządu
5. Sprawy organizacyjne:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji
konkursowej
6. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) 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”.
7. Wnioski i zapytania.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić następujące
sprawy:
Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
-

podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia dróg

wewnętrznych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
- wyrażenie opinii – podjęcie decyzji w sprawach dotyczących linii użyteczności publicznej
skierowanych przez Wójta Gminy Komańcza oraz Starostwo Powiatowe w Jaśle
Sprawy budżetowe:
- podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2019 rok ( 52.000 zł - KPPSP)
- podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2019 rok (200.000 zł- pomoc finansowa od Gm. Besko)
- podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2019 rok (739.800 zł – oświata)
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (280.940 zł)
Porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
2

Ad.1. Sprawy dotyczące pomocy społecznej.
Obecna na posiedzeniu Zarządu Powiatu pani Joanna Leszczyńska – Skubel Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu poinformowała, że zmiany do statutu
wynikają ze zmiany rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz
wytycznych z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczące zapisów w statucie.
W związku z powyższym przygotowany został projekt tekstu jednolitego statutu. Po
omówieniu tematu Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu. Pozytywną
opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pani Skarbnik poruszyła temat dotyczący dowozu uczestników do Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego w Sanoku i Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu. Pani
Kierownik zaproponowała, aby z tym tematem jeszcze się wstrzymać, ponieważ nie jest jeszcze
uregulowana ostateczna ilość uczestników w jednostkach.

Ad.2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Sprawy geodezyjne przedstawiła Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 205/2019 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy
w drodze bezprzetargowej części nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku
obręb Wójtowstwo działkę nr 773/11 o powierzchni 0,6984 ha. Uchwałę podjęto 4 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Damian Biskup poinformował o zainteresowaniu inwestorów kupnem nieruchomości
Powiatu Sanockiego położonych w Sanoku obręb Olchowce. Polecono pani Naczelnik, aby na
kolejne posiedzenie przygotowała informacje dotyczące tych nieruchomości.

Ad.3. Sprawy z zakresu oświaty.
Poniższe sprawy przedstawiła Pani Agnieszka Kornecka – Mitadis Naczelnik Wydziału
Oświaty.
Omówiono

prośbę

dyrektora

Centrum

Doskonalenia

Nauczycieli

w

Sanoku

o wprowadzenie do regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
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i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sanocki dodatku dla nauczyciela –
konsultanta. W wyniku dyskusji ustalono, iż w pierwszej kolejności należy uaktualnić statut
jednostki następnie przy wprowadzaniu zmian w w/w uchwale zostanie przeanalizowana
prośba Naczelnika o wprowadzenie dodatku dla nauczyciela – konsultanta.
Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do prośby dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego
w Sanoku o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany w planie doskonalenia zawodowego
w II LO w Sanoku poprzez wprowadzenie do planu dodatkowej pozycji. Za wprowadzeniem
zmian nie było głosów, od głosu wstrzymało się 2 Członków Zarządu, przeciw wprowadzeniu
zmian głosowało 2 Członków Zarządu.
Przewodniczący Zarządu przekazał informację nt. o wysokości środków finansowych
przeznaczonych na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Członkowie
Zarządu przyjęli informację.
Na posiedzenie zarządu dołączył pan Henryk Przybycień dyrektor Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Dyrektor poinformował, że w szpitalu nie
ma strajku, nie odbyło się również referendum strajkowe. Szpital nie jest w sporze z żadnym
ze związków zawodowych. Związki zawodowe co do realizacji porozumień nie zgłaszały
roszczeń. Porozumienia są podpisane i realizowane. W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie
dotyczące podniesienia minimalnego wynagrodzenia wprowadzonego przez ministerstwo. Na
to spotkanie nie przyszedł przedstawiciel związków zawodowych diagnostów

pozostali

przedstawiciele związków zawodowych zadeklarowali, że podpiszą porozumienie w tej
sprawie. Obecnie prowadzone są rozmowy z firmą Medyk w sprawie wykonywania badań
z zakresu analityki. Potrzeba tylko techników RTG.
Związki zawodowe ratowników medycznych, fizjoterapeutów i lekarzy zadeklarowały, że
podpiszą porozumienie dotyczące wzrostu minimalnej kwoty wynagrodzenia.
Pan Henryk Przybycień zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych
w kwocie 63.651 zł z przeznaczeniem na konieczne działania polegające na naprawie kotła
w kotłowni szpitalnej (koszt 39.351 zł) oraz remoncie pokrycia dachu Przychodni
Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego (koszt 24.300 zł). Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł
się do kwestii zabezpieczenia wnioskowanych środków. Wobec powyższego pozytywnie
zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2019 rok. Proponuje się zabezpieczenie kwoty w wysokości 39.351 zł na remont
kotła w kotłowni szpitalnej oraz 24.300 zł na remont pokrycia dachu Przychodni
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Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Dyrektor poinformował, o przygotowanym

wystąpieniu do Wojewody

Podkarpackiego o udzielenie wsparcia dla SPZOZ w Sanoku i skierowanie do ZUS Oddział
w Jaśle odezwy o rozważenie możliwości uchylenia lub zmiany decyzji dotyczących składek
na Fundusz Pracy

Ad.4. Sprawy z zakresu promocji i kultury.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na dokonanie przesunięć w budżecie Powiatu
Sanockiego i podjęli Uchwałę Nr 206/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2019 rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego
w Sanoku poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 9.500 zł z rozdziału 92195 – Pozostała
działalność do rozdziału 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury. Uchwałę podjęto 4
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.5. Sprawy organizacyjne.
Podjęto Uchwalę Nr 207/2019 w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji
konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione
w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 208/2019 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 4 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Sprawy dodatkowe.
Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 209/2019 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie
zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zapoznano się z informacją dotyczącą oczekiwań mieszkańców Powiatu Sanockiego
w sprawie potrzeb komunikacyjnych. Pan Starosta poinformował, iż gminy we własnym
zakresie mogą zwracać się do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie do przewozów
użyteczności publicznej i organizować połączenia w porozumieniu z gminami sąsiednimi.

Sprawy budżetowe.
Podjęto następujące uchwały:
- Nr 210/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok.
Dokonuje się zmian w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sanoku poprzez przeniesienie pomiędzy rozdziałami kwoty w wysokości 52.000 zł. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Nr 211/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok.
W związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Besko wprowadza się do budżetu
Powiatu Sanockiego kwoty w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa
drogi powiatowej nr 2060R Wzdów – Besko w m. Besko w km. 3+125 do 3+572 i 3+608 do
3+960”. Uchwałę podjęto 4 głosami „za” głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Nr 212/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok.
Przeznacza się rezerwę celową na zadania oświatowe w tym: 105.000 zł dla I LO
w Sanoku, 130.000 dla II LO w Sanoku, 120.000 zł dla ZS Nr 2 w Sanoku , 250.800 zł dla ZS
Nr 3 w Sanoku, 14.000 dla CDN w Sanoku, 120.000 zł dla PPP w Sanoku. 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 2019 rok. Proponuje się zabezpieczenie
kwoty w wysokości 280.940 zł jako udział powiatu w zakupie 4 ambulansów na potrzeby
ratownictwa medycznego Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku.
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Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Ad.7. Wnioski i zapytania.
Wniosków i zapytań nie było
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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