Protokół Nr 51/19
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 13 listopada 2019 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego

•

Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sanockiego

•

Damian Biskup - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego

•

Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego

•

Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

•

Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu Sanockiego

•

Grzegorz Kozak -Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

•

Daniel Piwowar - Audytor

•

Pieszczoch Magdalena - pracownik Wydziału Oświaty

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

1. Sprawy dotyczące pomocy społecznej:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr
VI/55/2019 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 29 marca 2019r. w sprawie określenia zadań
i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2019 roku
b) rozpatrzenie prośby dyr. PCPR w Sanoku o zabezpieczenie dodatkowych środków
własnych na dofinansowanie działalności WTZ w 2019r.
2. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) rozpatrzenie prośby firmy Eltor Sp. z o.o. o wyrażenie zgody na przejazd pojazdu drogą
powiatową.

3. Sprawy z zakresu oświaty:
a) rozpatrzenie prośby nauczyciela II LO w Sanoku o przyznanie świadczenia finansowego
w ramach pomocy zdrowotnej
4. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu
Sanockiego na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2039
b) zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok Rady
Powiatu Sanockiego.
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2020 – 2039
5. Wnioski i zapytania.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1. Sprawy dotyczące pomocy społecznej.
Po wyjaśnieniach Pana Grzegorza Kozaka dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sanoku Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/2019 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 29 marca
2019r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
w 2019 roku. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Następnie dyrektor PCPR w Sanoku, z uwagi na zmianę rozporządzenia w sprawie
algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, niosącą
za sobą zwiększenie dofinansowania kosztów rocznego pobytu 1 uczestnika w warsztatach
terapii zajęciowej zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie dodatkowych środków własnych na
dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2019 roku w wysokości
3.387,29 zł. Zarząd Powiatu 5 głosami „za” wyraził zgodę na zwiększenie wnioskowanej przez
dyrektora kwoty.
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Ad.2. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2019 roku pozytywnie rozpatrzył
prośbę firmy Eltor sp. z o.o. w Rzeszowie wyrażając zgodę na przejazd dwoma dźwigami
i podnośnikiem koszowym drogą powiatową Nr 2241R ul. Rymanowska, Nr 2205R
ul. Słowackiego, Nr 2249R ul. Sienkiewicza w Sanoku celem realizacji inwestycji pod nazwą
„Przebudowa napowietrznych na kablowe linii energetycznych w Sanoku. Zgodę na powyższe
wyrażono jednogłośnie.

Ad.3. Sprawy z zakresu oświaty.
Pani Magdalena Pieszczoch pracownik Wydziału Oświaty przedstawiła prośbę
nauczyciela pracującego w II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku dotyczącą przyznania
świadczenia finansowego w ramach pomocy zdrowotnej. Po omówieniu tematu Zarząd
Powiatu 5 głosami „za” podjął decyzję o przyznaniu 400 zł na powyższy cel.

Ad.4. Sprawy budżetowe.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt budżetu Powiatu Sanockiego na 2020 rok po
zmianach. Zaproponowała wprowadzenie kwoty w wysokości 20.000 zł na wkład własny przy
realizacji zadania lokalny transport zbiorowy, 20.000 na zakup usług inwestycyjnych (montaż
klimatyzacji w budynku Powiatu przy ul. Piłsudskiego w Sanoku). Zwiększenie dotacji
z kwoty 170.000 zł na 190.000 zł dla Centrum Integracji Społecznej w Sanoku
(z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby jednostki). Podjęto dyskusję dotyczącą
funkcjonowania CIS w Sanoku. Pan Damian Biskup zaznaczył, aby kierownik CIS w Sanoku
pozyskiwał zewnętrzne środki finansowe, aby brał udział w różnego rodzaju projektach
i konkursach.
Podczas omawiania wydatków związanych z działaniami promocyjnymi powiatu wykreślono
nazwę zadań promujących powiat.
Pan Damian Biskup nadmienił, aby urozmaicić, zmienić dotychczasowy program uroczystości
powiatowych (zapraszając inne zespoły).
Pani Skarbnik dodała, że Powiat otrzymał pieniądze na oświatę zgodnie z decyzją Ministra na
2019 rok, rozwiązano rezerwę oświatową, cała kwota została przeznaczona na zwiększenie
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paragrafów płacowych. Wypracowane dochody przeznaczone zostaną na wydatki statutowe
jednostek oświatowych. Po przeanalizowaniu planów i sprawozdań na oświacie brakuje ok.
1.500.000 zł. Na dzień dzisiejszy dochody wypracowane przez jednostki zostają do nich
zwracane.
Następnie pani Skarbnik przedstawiła propozycję zapisu projektu uchwały w sprawie
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2020 – 2039.
Po omówieniu wszystkich założeń do projektu budżetu Powiatu na 2020 rok Członkowie
Zarządu podjęli Uchwałę Nr 246/2019 w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu
Sanockiego na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2039. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt Uchwały Budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2020 rok Rady Powiatu Sanockiego.
Następnie wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2020 – 2039.
Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

Ad. 5. Wnioski i zapytania.

Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku dotyczącą odroczenia terminu płatności składki ZUS
w miesiącu listopadzie i grudniu br.

Pan Damian Biskup poinformował, iż w dniu 04.11.2019r. w telewizji Polsat News
podczas emisji programu Wydarzenia o godz. 18.50 ukazała się nieprawdziwa informacja
mówiąca, iż w Sanoku zostanie zlikwidowany Oddział Pediatryczny. W czasie emisji materiału
odnośnie zawieszania działalności oddziałów pediatrycznych na terenie kraju, ukazała się
mapka zatytułowana „Zagrożone oddziały pediatryczne”, ukazująca miasta, w których ten
problem istnieje. W czasie wyświetlania mapki przekaz redaktora brzmiał „…oddziały
pediatryczne mają ogromne problemy w całym kraju, w kilkunastu miastach już zawieszono
ich działalność lub są takie plany, wszędzie przez brak lekarzy…”. Jednym z tych miast, które
zostały wykazane na mapie kraju, jako stwierdzenie istniejącego problemu, był Sanok. Radny
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zaproponował, aby wystąpić do TV Polsat o sprostowanie tego błędu. Propozycja została
przyjęta.

Następnie pan Daniel Piwowar audytor w Starostwie Powiatowym w Sanoku
przedstawił wstępne wyniki audytu przeprowadzonego w SPZOZ w Sanoku na 2019 rok.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu
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