Protokół Nr 48/19
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 28 października 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 Sanockiego

•

Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu Sanockiego

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. Omówienie tematu dotyczącego służby zdrowia.
2. Sprawy z zakresu oświaty:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku w sprawie wydania opinii odnośnie
utworzenia nowego kierunku kształcenia „technik programista”
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie podjęcia
z Powiatem Krośnieńskim wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii
zielonoświątkowej
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie podjęcia
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnych działań dotyczących
zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie podjęcia z gminą
Rymanów

wspólnych

zielonoświątkowej

działań

dotyczących

zorganizowania

nauki

religii

3. Rozpatrzenie wniosków złożonych podczas posiedzenia Komisji Transportu,
Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
4. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2019 rok (460.700 zł oświata)
5. Wnioski i zapytania.
Porządek posiedzenia został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto od punktu 4. Sprawy budżetowe, które przedstawiła
pani Skarbnik.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 236/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2019 rok. Dokonuje się przesunięć o łączną kwotę 460.700 w dziale 801 –
Oświata i wychowanie. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.1. Omówienie tematu dotyczącego służby zdrowia.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami zwrócił
się z prośbą o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Samodzielnym Publicznym
Zespołem Opieki Zdrowotnej w Sanoku za porozumieniem stron z dniem 29 października
2019r. i zatrudnienie z dniem 31 października 2019 roku na dotychczasowym stanowisku
w ramach powierzenia obowiązków oraz dotychczasowych zasadach. Następnie przedstawił
i poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem
SPZOZ w Sanoku.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 237/2019 w sprawie rozwiązania umowy
o pracę z dyrektorem SPZOZ w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, pan Damian Biskup
wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
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Następnie przewodniczący Zarządu odczytał treść uchwały w sprawie powierzenia
obowiązków dyrektora SPZOZ w Sanoku. Pan Damian Biskup poprosił o dyskusję w tym
temacie. Zawnioskował o przeniesienie powołania dyrektora na kolejne posiedzenie Zarządu,
a w tym czasie przygotowanie dokumentacji konkursowej i wówczas poddać obydwie sprawy
pod głosowanie. Przewodniczący poddał wniosek pana Biskupa, pod głosowanie: za
przyjęciem wniosku głosował 1 Członek Zarządu, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu,
3 Członków Zarządu zagłosowało przeciw. Pan Starosta poinformował, iż konkurs zostanie
ogłoszony jak najszybciej, a do tego czasu obowiązki pełnił będzie Pan Henryk Przybycień.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 238/2019 w sprawie powierzenia obowiązków
dyrektora SPZOZ w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów wstrzymujących się nie
było, przeciw głosował pan Damian Biskup.

Ad.2. Sprawy z zakresu oświaty.
Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię w sprawie uruchomienia nowego kierunku
kształcenia w zawodzie: Technik programista w Zespole Szkół Nr 3 w Sanoku. Pozytywną
opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie podjęcia z Powiatem Krośnieńskim wspólnych działań dotyczących
zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie
podjęcia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnych działań dotyczących
zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie
podjęcia z gminą Rymanów wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii
zielonoświątkowej. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Ad.4. Rozpatrzenie wniosków złożonych podczas posiedzenia Komisji Transportu,
Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Po odczytaniu wniosków złożonych podczas posiedzenia Komisji Transportu,
Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pan Andrzej Chrobak
zawnioskował, o przełożenie omawiania w/w wniosków na kolejne posiedzenie Zarządu
z powodu braku możliwości zapoznania się z odpowiedziami. Wniosek został przyjęty przez
pozostałych Członków Zarządu.
Dodatkowo Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 239/2019 w sprawie upoważnienia
pana Wojciecha Naparła dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku do zawierania umów
użytkowania gruntów pokrytych wodami z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody
Polskie celem wykonania i funkcjonowania powiatowej infrastruktury transportowej. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.5. 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………………………………

4

