Protokół Nr 102/16
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 10 listopada 2016 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Alicja Wosik

•

Marek Andruch – Starosta Powiatu Bieszczadzkiego

•

Artur Woźny – Wicestarosta Powiatu Sanockiego

•

Magdalena Skotnik – Członek Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego

•

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

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

•

Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Roman Konieczny Przewodniczący Zarządu Powiatu
Sanockiego, następnie przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.

1. Spotkanie Zarządu Powiatu Sanockiego z Zarządem Powiatu Bieszczadzkiego
w sprawie dotyczącej służby zdrowia.
2. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyboru podmiotu do dokonania badania
sprawozdania finansowego SPZOZ w Sanoku za rok 2016
3. Omówienie prośby firmy Agenda 2000 o wydzierżawienie powierzchni pod reklamę.
4. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba dyrektora II LO w Sanoku o akceptacje propozycji organizacji 10 – lecia oraz
wsparcie finansowe
b) prośba Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” o wsparcie zawodów pływackich
dzieci szkół podstawowych i gimnazjów.
5. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za
usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie powierzenia Gminie Sanok zadania
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
6. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba o wprowadzenie do budżetu Powiatu kwoty 23.862 zł na „Rozbudowę drogi
powiatowej ul. Kościelna ….”
7. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały Zarządu w sprawie umorzenia należności Skarbu Państwa z tytułu opłat
za wieczyste użytkowanie gruntów
b) podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2016 rok (2.500 zł)
c) podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przedstawienia projektów budżetu Powiatu
Sanockiego na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028
- zaopiniowanie uchwały Budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sanockiego na lata 2017-2028
8. Prośba o wyrażenie zgody na zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
9. Wolne wnioski i zapytania.

Ponadto Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował, aby do porządku posiedzenia
Zarządu Powiatu wprowadzić następujące sprawy:
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu Sanockiego na
2016 rok (275.450 zł)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie uchylenia Uchwały Nr 224/2016 Zarządu Powiatu
Sanockiego z dnia 18 października 2016roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2016 rok.
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie uchylenia Uchwały Nr 229/2016 Zarządu Powiatu
Sanockiego z dnia 20 października 2016roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2016 rok.
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu Sanockiego
na 2016 rok (450 zł)
- omówienie aktualnej sytuacji dot. WTZ w Sanoku

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowych w/w
spraw pod obrady Zarządu Powiatu
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Ad. 1. Członkowie Zarządu Powiatu Sanockiego wspólnie z Zarządem Powiatu
Bieszczadzkiego omówili szereg spraw dotyczących obu powiatów.
Ad. 2. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 244/2016 w sprawie wyboru podmiotu do
dokonania badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Sanoku za rok 2016. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad. 3. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę firmy Agenda 2000 w Sanoku wyrażając
zgodę na wydzierżawienie powierzchni pod reklamę na nieruchomości znajdującej się
w Sanoku przy ul. Jagiellońskiej 22. Umowa może zostać zawarta no okres 1 roku
z miesięcznym okresem wypowiedzenia, cenę dzierżawy ustalono w wysokości 11zł /m2 .

Ad. 4. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego
w Sanoku na zorganizowanie uroczystości obchodów 10 – lecia istnienia Szkolnego Koła
Wolontariatu, na powyższy cel udzielono dofinansowania w wysokości 500 zł.

Członkowie Zarządu po rozpatrzeniu prośby Komisji Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” Pracowników Samorządowych w Sanoku o wsparcie organizowanych zawodów
pływackich dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum postanowili, aby na w/w cel zakupić
puchary. Zgodę wyrażono jednogłośnie.

Posiedzenie zarządu opuściła pani Alicja Wosik.

Ad. 5. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia
pojazdu. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie
Sanok zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. Pozytywną opinię wyraziło 3
Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 6. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych poinformował o otrzymaniu
oferty na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2244R – ul. Kościelna polegająca na wykonaniu chodnika
dla pieszych w miejscowości Sanok w km 0+011 - 0+109 – strona lewa wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną”, wobec powyższego poprosił o wprowadzenie do budżetu kwoty
23.862 zł na w/w zadanie.
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła pismo przygotowane również przez Naczelnika
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, w którym informuje o nikłym zainteresowaniu
oferentów ogłoszonym zapytaniem ofertowym na wykonanie opracowania dokumentacji
projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Kościelna
polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w miejscowości Sanok w km. 0+011 – 0+119
– strona lewa – wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Ponadto w ocenie wydziału
zaoferowana kwota jest zawyżona.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu postanowił, aby dokonać ponownego wyboru oferty
z zamiarem obniżenia kosztów.
Ad. 7. Sprawy budżetowe.
Projekt Uchwały w sprawie umorzenia należności Skarbu Państwa z tytułu opłat za
wieczyste użytkowanie gruntów wycofano z porządku obrad Zarządu Powiatu.
Pan Damian Biskup poprosił o przedstawienie opinii (podania przepisów prawnych) odnośnie
umorzenia należności Skarbu Państwa z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów wobec
firmy będącej w likwidacji w Krakowie. Ponadto poproszono o przygotowanie informacji
odnośnie procedury dotyczącej egzekwowania należności za wieczyste użytkowanie gruntów.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 246/2016 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok. Dokonuje się przesunięć w rozdziale 71012 –
zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia
i środki od nich naliczane. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Następnie Pani Skarbnik przedstawiła projekt budżetu Powiatu Sanockiego na 2017 rok.
Poinformowała, iż planowane dochody Powiatu Sanockiego zostały przyjęte na podstawie
pisma Ministra Finansów oraz decyzji Wojewody Podkarpackiego.
Plan dochodów budżetowych na 2017 rok założono w wysokości 83.563.862 zł w tym: dochody
bieżące – 77.728.173 zł , dochody majątkowe – 5.835.689 zł.
Natomiast plan wydatków budżetowych na 2017 rok zaplanowano w kwocie 81.743.862 zł,
w tym : wydatki bieżące – 75.234.673 zł, wydatki majątkowe- 6.509.189 zł.
Po szczegółowym omówieniu projektu budżetu Powiatu Sanockiego na 2017 rok Członkowie
Zarządu podjęli Uchwałę Nr 246/2016 w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu
Sanockiego na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028. Uchwałę
podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował Uchwałę Budżetową Powiatu Sanockiego
na 2017 rok Rady Powiatu Sanockiego. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2017-2028. Pozytywną opinię wyraziło 3
Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Dodatkowo Pan Damian Biskup zwracając się do Pana Michała Cyrana poprosił o sprawdzenie
możliwości (złożenia wniosku) udziału w projektach „miękkich” dotyczących promocji
powiatu, przeprowadzenia szkoleń, itp. Pan Cyran powiedział, że była możliwość złożenia
wniosku w ramach mikroprojektu Polska – Słowacja.
Pan Wicestarosta zapytał jakie były wytyczne w ramach szkolenia dotyczącego ogłoszonego
naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Ukraina –
Białoruś 2014 -2020.
Pan Cyran powiedział, że można składać projekty. Wysokość dofinansowania dla jednego
projektu nie może przekraczać 90% kosztów kwalifikowalnych i powinna mieścić się
w wartościach minimalnie 100.000 euro, a maksymalnie 2.500.000 euro. Do końca grudnia
br. wspólnie z partnerem należy opracować koncepcję z opisem planowanych prac
i przetłumaczyć na język angielski. Alokacja wynosi 28 mln euro. Koncepcje zostaną przyjęte
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do kwoty trzykrotnie większej. Po zakwalifikowaniu należy sporządzić właściwy wniosek,
który można złożyć do sierpnia 2017 roku. 1/3 z beneficjentów zostanie zakwalifikowana. Pan
Cyran stwierdził, że finansowanie jest atrakcyjne, wynosi 90%, ale na ten cel przyznana jest
bardzo mała pula środków. Należy spotkać się z partnerami z Ukrainy, aby określili swój zakres
prac, oraz uzasadnić transgraniczność tego projektu.
Pan Starosta zapytał o możliwość złożenia wniosku w ramach ochrony zdrowia. Pan Cyran
odpowiedział, że odbywa się to na takich samych zasadach jak przy infrastrukturze drogowej,
jeżeli chodzi o finansowanie. Pula środków do podziału wynosi 14,5 mln euro. Jednakże opis
planowanych działań powinien przygotować szpital.
Ad. 8. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę Przewodniczącego Zespołu do spraw
Orzekania o Niepełnosprawności wyrażając zgodę na zakup sprzętu i materiałów biurowych
z przeznaczeniem na przyszły rok 2017. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Sprawy dodatkowe.
Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
- Uchwała Nr 247/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok
2016. Dokonuje się przesunięć w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 272.540 zł.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 248/2016 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 224/2016 Zarządu Powiatu
Sanockiego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2016 rok. Uchwałę podjęto 3 głosami „za” głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 249/2016 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 229/2016 Zarządu Powiatu
Sanockiego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2016 rok. Uchwałę podjęto 3 głosami „za” głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 250/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok
2016. Przeznacza się kwotę w wysokości 450 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2256R
Tarnawa – Huzele od km 0+002 do km 0+062 polegająca na budowie chodnika w m. Tarnawa
Górna. Uchwałę podjęto 3 głosami „za” głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Pani Skarbnik poruszyła temat dotyczący prowadzenia księgowości jednostek Powiatu
Sanockiego przez PCOJOPS ponieważ niektóre jednostki powiatu nie zdąża z dostosowaniem
swoich programów księgowych do wymagań, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2017
roku.
W posiedzeniu Zarządu uczestniczył Pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, który poinformował, że 30 listopada br. skuteczne staje
się wypowiedzenie umowy na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Zielonej
w Sanoku. W dniu wczorajszym do PCPR w Sanoku wpłynęło pismo pełnomocników
Sanockiego Towarzystwa Oświatowego w Sanoku kwestionujące ustalenia kontroli. Radca
Prawny Starostwa powiedział, że tego typu zarzuty mogły być formułowane na etapie kontroli,
bądź w odpowiednim terminie po jej zakończeniu w tym momencie te zarzuty są bezpodstawne.
Dyrektor dodał, że od 1 grudnia 2016 roku nie będzie lokalu na prowadzenie WTZ.
W przypadku gdyby PCPR zmieniło swoją siedzibę wówczas część uczestników mogłaby
przebywać (mieć opiekę) w zwolnionym przez PCPR budynku. STO jest pod kontrolą Starosty,
dyrektor poddał pod propozycję, aby rodzice i terapeuci zapisali się do tego stowarzyszenia
i dokonali swoją większością zmiany władzy stowarzyszenia, które mogłoby w sposób
należyty zarządzać stowarzyszeniem prowadzącym Warsztat. Jeżeli nie uda się w roku
bieżącym podpisać umowy z nowo wyłonionym podmiotem to nie otrzyma on dofinansowania
na funkcjonowanie Warsztatu w 2017 roku. W sytuacji wycofania aktualnego wypowiedzenia
nowa umowa z tym stowarzyszeniem powinna być zawarta do dnia 30 listopada br.
Dyrektor zwrócił się z zapytaniem o kwestie wydatkowania środków przyznanych przez
PFRON dla STO na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Z informacji
przekazanych przez PFRON wynika, że środków tych nie można przesunąć na likwidację barier
architektonicznych w ramach programu wyrównywanie różnic pomiędzy regionami. Nowo
powstały podmiot, który będzie prowadził Warsztaty musi złożyć swój wniosek na
dofinansowanie.
Ponadto dyrektor poinformował, że pod koniec października do PCPR w Sanoku wpłynęły
listy od terapeutów i rodziców, które opisują o nadużywaniu środków finansowych
i wyposażenia na cele prywatne. Terapeuci oświadczyli, że zmuszani byli do podpisywania
różnych pism, nie wiedzieli czego one dotyczą. Wobec powyższego Dyrektor zapytał, czy nie
należałoby rozważyć

możliwości skierowania wniosku o nadużyciach przez STO do

prokuratury. Pan Starosta dodał, że patrząc na to co otrzymaliśmy ze stowarzyszenia, oraz to
co wpłynęło od rodziców i terapeutów polecił, aby dyrektor PCPR w Sanoku powyższą sprawę
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skonsultował z panią Ryszardą Niemczyk Radcą prawnym Starostwa i przygotowywał się do
złożenia wniosku do prokuratury. Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę

na

podjęcie działań zmierzających do zgłoszenia nieprawidłowości funkcjonowania STO do
prokuratury. Dyrektor poinformował, że z racji pełnionego nadzoru nad WTZ zlecił
przeprowadzenie kolejnej kontroli warsztatów.
Ad. 9. 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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