Protokół Nr 80/16

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 14 czerwca 2016 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

•

Adam Siembab – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył Pan Wacław Krawczyk Wicestarosta Powiatu Sanockiego
i przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
1. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ
w Sanoku za 2015 rok.
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania przedstawicieli
Rady Społecznej oraz powołania nowego przedstawiciela Rady Społecznej SPZOZ
w Sanoku
c) informacja dyrektora SPZOZ w Sanoku o rezygnacji z pełnionej funkcji
d) wykaz zadań przygotowanych i realizowanych przez SPZOZ w Sanoku
e) informacja o wysokości świadczeń medycznych wykonanych przez SPZOZ w Sanoku
ponad limit
2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba dyrektora RCRE w Sanoku o podjęcie działań związanych z termomodernizacją
i remontem budynku „A” RCRE
3. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) propozycja wprowadzenia dodatkowych linii użyteczności publicznej
4. Propozycja wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym PUP w Sanoku.
5. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2016 rok
6. Wolne wnioski i zapytania.

Następnie Pan Wicestarosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia zarządu wprowadzić
następujące sprawy:
- prośba pana … o wyrażenie zgody na postawienie garażu
- wniosek w sprawie sprzedaży działki nr 773/1 w Sanoku
- prośba dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sanoku o wyrażenie zgody na
zatrudnienie nauczyciela logopedy
- informacja o wyłonieniu kandydatów na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego i Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku
- rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Komańcza w sprawie podjęcia działań remontowych na
terenie gminy
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw.

Wobec powyższego rozpoczęto posiedzenie od omówienia dodatkowych spraw dotyczących
geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła prośbę pana … w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie garażu typu blaszak
w odległości 1,5 m od urządzonej drogi powiatowej, oraz pismo Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku w przedmiotowej sprawie. Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z tematem
poprosili, aby wnioskodawca poinformował o przeznaczeniu garażu oraz określił dokładne
jego usytuowanie na działce z podaniem odległości od krawędzi jezdni.
Następnie omówiono prośbę pana … w sprawie sprzedaży na jego rzecz działki nr 773/1
o

pow.

0,0787

ha,

położonej

w

Sanoku

obręb

Wójtowstwo

przy

ul. Międzybrodzkiej. Pani Naczelnik dodała, że działka nie jest objęta planem
zagospodarowania przestrzennego i położona jest w strefie zalewu wodą od Sanu. Zarząd
Powiatu polecił, aby pani Naczelnik przedstawiła wnioskodawcy określone przeznaczenie
działki, następnie ustaliła, czy wobec zapisów przeznaczenia działki nadal podtrzymuje swoje
stanowisko donośnie jej zakupu.
Pan Damian Biskup zwracając się do Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień
Publicznych zapytał o możliwości usytuowania przejścia dla pieszych w ciągu ul. Robotniczej
w Sanoku na wysokości pawilonu handlowego. Pan Michał Cyran poinformował, że sprawa
jest mu znana i będzie ją realizował.
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Ad. 3. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem przekazanym przez Naczelnika Wydziału
Komunikacji i Transportu, w którym poinformował, że po analizie sytuacji w przewozach
regularnych osób na terenie Powiatu Sanockiego związanej z przygotowaniem materiałów do
przeprowadzenia postepowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług w przewozach
użyteczności publicznej zostały określone niedobory linii komunikacyjnych w poszczególnych
obszarach komunikacyjnych. Wobec powyższego Naczelnik zaproponował wprowadzenie
dodatkowo następujących linii użyteczności publicznych:
- w I obszarze koncesyjnym (Gmina Bukowsko, Besko i Zarszyn) linii Sanok – Wola Sękowa
przez Pisarowce i Pielnię
- w III obszarze koncesyjnym (Gmina Sanok, miejscowości: Trepcza, Jurowce, Raczkowa,
Załuż, Mrzygłód, Dobra, Hłomcz, Łodzina, Tyrawa Solna oraz Gmina Tyrawa Wołoska) – linia
Sanok – Dobra.
Po omówieniu tematu Członkowie Zarządu przychylili się do powyższego wyrażając zgodę na
wprowadzenie w/w dodatkowych linii komunikacyjnych. Zgodę wyraziło 3 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 1. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 139/2016 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego SPZOZ w Sanoku za 2015 rok. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania
przedstawiciela Rady Społecznej oraz powołania nowego przedstawiciela Rady Społecznej
SPZOZ w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją pana Adama Siembaba dyrektora
SPZOZ w Sanoku o rezygnacji z pełnionej funkcji.
Zapoznano

się

również

z

przedłożonym

wykazem

zadań

przygotowanych

i realizowanych przez SPZOZ w Sanoku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do czerwca 2016
roku.
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Pan Adam Siembab poinformował o wysokości świadczeń medycznych wykonanych
przez SPZOZ w Sanoku ponad limit przewidziany umową z POW NFZ w okresie od 1 stycznia
do 31 maja 2016 roku. Dyrektor powiedział, że jest to problem, który powtarza się od kilku lat,
całkowite nadwykonania w zakresie świadczeń medycznych wykonywanych przez SPZOZ
w Sanoku w okresie I – V 2016r. sięgnęły kwoty 1.962.951 zł.
Ad. 2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych
Zapoznano się z prośbą dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku
o podjęcie działań związanych z termomodernizacją i remontem

budynku „A” RCRE.

Członkowie Zarządu powrócą do tematu po analizie finansowej półrocza.
Sprawy dodatkowe.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie nauczyciela - logopedy pani Urszuli
Kaczor w ramach umowy- zlecenia w nowym roku szkolnym od września 2016 r. do czerwca
2017 r. Zgodę na powyższe wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Przyjęto do wiadomości informację o przeprowadzonym konkursie na dyrektora Zespołu
Szkół Nr 1 w Sanoku i dyrektora specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sanoku.
W jego wyniku na dyrektora ZS Nr 1 w Sanoku wybrano Panią Marię Pospolitak, natomiast na
dyrektora SOSW w Sanoku wybrano pana Roberta Dudka.
Ad. 5. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 140/2016 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok. Przeznaczono kwotę w wysokości 6.000 zł na
zakup kotła dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu powrócili do omawiania spraw dodatkowych
Zapoznano się z pismem Wójta Gminy Komańcza w sprawie podjęcia niezbędnych
działań remontowych na drogach powiatowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Komańcza.
Zaproponowano, aby sprawę przekazać do rozpoznania przez Komisję Transportu Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Sanockiego.
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Ad. 4. Propozycja wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu
Pracy w Sanoku zostanie rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.
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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