Protokół Nr 86/16
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 19 lipca 2016 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Edyta Szałankiewicz

•

Agnieszka Kornecka – Mitadis – pracownik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury
i Rozwoju

•

Bożena Pietruszka – Pełnomocnik ds. Zdrowia i Polityki Społecznej

•

Michała Cyran – naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

•

Robert Dudek – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Sanoku

•

Grzegorz Kozak – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

•

Krystyna Burnatowska - Pospolitak -

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Wacław Krawczyk Wicestarosta Powiatu Sanockiego,
następnie przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.

1. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
SPZOZ w Sanoku
2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przyznania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
Powiatu Sanockiego
3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) pismo PGNiG dotyczące wyrażenia zgody na przejazd drogą powiatową Poraż - Zagórz
b) pismo mieszkańców m. Srogów Dolny o rozważenie możliwości wykonania chodnika,
przejścia dla pieszych
c) odpowiedz Gminy Sanok w sprawie partycypacji w kosztach realizacji zadania w m.
Liszna oraz partycypacji w kosztach realizacji innego zadania

4. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2016 rok (515 zł – Dom Dziecka)
b) omówienie sprawy dotyczącej dofinansowania remontu internatów przy ZS Nr 2 i ZS Nr
4 w Sanoku
5. Spotkanie z prezesem WTZ w Sanoku w sprawie dokonania przez Powiat corocznej
oceny WTZ
6. Wolne wnioski i zapytania.
Pani Skarbnik zaproponowała wprowadzenie do porządku posiedzenia Zarządu projektu
uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016
rok – zwrot dochodów, oraz podjęcie dwóch uchwał Zarządu w sprawie zamiany uchwały
budżetowej na 2016 rok: 10.000 zł - przebudowa drogi w m. Raczkowa oraz 248.990 zł –
przebudowa drogi Sanok – Bukowsko.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw do porządku
posiedzenia Zarządu Powiatu.

Ad. 1. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Pani Bożena Pietruszka Pełnomocnik ds. Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawiła
projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku, oraz treść ogłoszenia konkursu. Po
omówieniu tematu Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 161/2016 w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Ad. 2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Pani Agnieszka Kornecka - Mitadis pracownik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury
i Rozwoju poinformowała, iż Komisja Stypendialna przeprowadziła weryfikację formalną
wniosków „Stypendia dla uzdolnionych uczniów Powiatu Sanockiego”. Następnie przedstawiła
protokół z posiedzenia komisji Stypendialnej kwalifikującej uczniów do stypendium oraz listę
uczniów, którym przyznano stypendium w roku szkolnym 2016/2017. Mając powyższe na
uwadze Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 162/2016 w sprawie przyznania stypendiów
dla uzdolnionych uczniów Powiatu Sanockiego. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa w Warszawie wyrażając zgodę na przejazd drogą powiatową nr 2228R Poraż Zagórz pojazdów ciężarowych obsługujących inwestycję polegającą na wykonaniu otworu
Poraż - Południe. Zgodę na powyższe wyrażono

4 głosami „za”, głosów przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
Rozpatrzono pismo mieszkańców miejscowości Srogów Dolny o rozważenie możliwości
wykonania chodnika, przejścia dla pieszych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
w ciągu drogi powiatowej Nr 2217R Jurowce – Trepcza w miejscowości Srogów Dolny.
Jednakże ze względu na rozdysponowanie środków w budżecie Powiatu Sanockiego na rok
2016 partycypacja w kosztach w/w zadań nie jest możliwa. Członkowie Zarządu 3 głosami
zaakceptowali w/w decyzję 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości negatywną odpowiedź Gminy Sanok w sprawie
partycypacji w kosztach realizacji zadania pn. „Wykonanie właściwych prac dla zadania Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2222 R Sanok – Liszna w m. Liszna w km.
5+285-5+315”. Pan Wicestarosta powiedział, że Powiat Sanocki realizuje zadania
w miejscowości Liszna. Jednocześnie Zarząd Powiatu negatywnie odniósł się do propozycji
Gminy Sanok odnośnie wspólnej realizacji (50%/50%) zadań polegających na wykonaniu
remontu drogi powiatowej Wujskie przez wieś lub Sanoczek – Płowce- Stróże. Decyzję
w powyższym temacie zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad. 4. Sprawy budżetowe:
Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok. Zabezpiecza się środki
finansowe w wysokości 516 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby wychowanków Domu
Dziecka w Sanoku. Są to środki otrzymane od osób prywatnych. Pozytywną opinię wyraziło
3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Podjęto Uchwałę Nr 163/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2016 rok. Przeznaczono kwotę w wysokości 10.000 zł na „Przebudowę drogi
powiatowej Krzemienna – Raczkowa – Jurowce w m. Raczkowa. Uchwałę podjęto 3 głosami
„za”, od głosu wstrzymał się 1 Członek Zarządu, głosów przeciwnych nie było.
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Pan Wicestarosta poinformował, że rozmawiał z Wójtem Gminy Dydnia w sprawie remontu
drogi Krzemienna – Raczkowa – Jurowce. Wójt Gminy Dydnia podtrzymał poprzednie
stanowisko w sprawie przekazania 90.000 zł na w/w zadanie, ponadto Gmina zaproponowała
wykonanie płyt ażurowych. Pan Wicestarosta dodał, że Powiat Brzozowski przekaże 50.000
zł, Lasy Państwowe 30.000 zł, Powiat Sanocki 10.000 zł oprócz tego PZD w Sanoku posiada
płyty drogowe, które można ułożyć na długości 70m. Na jutrzejszy dzień zaplanowana jest
wizja w terenie. Za powyższym głosowało 3 Członków Zarządu, 1 Członek Zarządu wstrzymał
się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 164/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2016 rok. W związku z decyzją Wojewody zmniejsza się dochody i wydatki
Powiatu o kwotę 248.990 zł na przebudowę drogi powiatowej Sanok – Bukowsko w km od
6+180 do 6+673 oraz od 12+000 do 13+090. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Dodatkowo Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok. Dokonuje się zwrotu
odprowadzonych przez szkoły i placówki oświatowe dochodów w łącznej kwocie 53.367 zł.
Zwrócone środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące jednostek, w tym głównie na
opłacenie energii elektrycznej , gazu i wody. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pan Wicestarosta poinformował, że wspólnie z panem Damianem Biskupem odwiedzili
internat przy Zespole Szkół Nr 2 i Zespole Szkół Nr 4 w Sanoku. Stwierdzono, że w obydwu
internatach należy wykonać niewielki remont. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie
w internatach przy Zespole Szkół Nr 2 i Zespole Szkół Nr 4 w Sanoku niezbędnych prac
związanych z dostosowaniem pomieszczeń dla uczniów, w ramach środków zabezpieczonych
w planie finansowym jednostek. Pani Skarbnik poinformowała, że uzgodniła z dyrektorami, że
prace zostaną wykonane we własnym zakresie. ZS Nr 2 wykona niezbędny remont w kwocie
do 3.500 zł, natomiast ZS Nr 4 w kwocie 1.500 zł.

Pan Wicestarosta poinformował, że był w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie
i rozmawiał w temacie dotyczącym pozyskania środków finansowych na remont mostu w m.
Dobra. Członkowie Zarządu wspólnie z panem Michałem Cyranem Naczelnikiem Wydziału
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Inwestycji i Zamówień Publicznych przedyskutowali techniczne warunki remontu mostu. Pan
Wicestarosta dodał, że przygotowane jest pismo do Wojewody Podkarpackiego o wsparcie
finansowe przebudowy mostu na rzece San w ciągu drogi powiatowej Sanok – Dobra. Ponadto
Powiat zwraca się z prośbą o wsparcie Pani Wojewody w uzyskaniu dotacji z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację inwestycji.

Następnie pan Wicestarosta zwracając się do Pana Roberta Dudka dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sanoku zapytał o sprawy dotyczące
przeniesienia jednostki, a szczególnie jakie ma w tym temacie wątpliwości. Pan dyrektor
odpowiedział, że jeszcze nie ustalał szczegółów, prowadził tyko wolne rozmowy w tej sprawie.
Zdaniem Dyrektora korzystniejszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie SOSW w Sanoku na
ul. Konarskiego, a przeniesienie SOSW z budynku ul. Lipińskiego do budynku przy
ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku. Pan Wicestarosta zasugerował, aby Pan dyrektor w przypadku
wątpliwości przeniesienia placówki rozmowy rozpoczął od Zarządu Powiatu bądź Starosty.
Zarząd podtrzymał swoje ustalenia.
Drugi temat, to temat windy w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku, o którym
rozmawiano z dyrektorem Szumańskim. Rozmawiano również o przejeździe - wjazd byłby od
ul. Jagiellońskiej, a wyjazd na ul. Daszyńskiego.
Pani Alicja Wosik powiedziała, aby podjąć ostateczną decyzję co do rozmieszczenia instytucji
chciałaby, aby pan dyrektor przedstawił swoje zdanie (propozycję) odnośnie rozmieszczenia
zasobów SOSW w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku.
Ad. 5. Spotkanie z prezesem WTZ w Sanoku w sprawie dokonania przez Powiat corocznej
oceny WTZ.
W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości prowadzenia polityki
finansowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej poproszono Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sanoku i Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowych prowadzonych
przez Sanockie Towarzystwo Oświatowe o przedstawienie wyjaśnień. Pan dyrektor przedstawił
swoje wątpliwości, które zostały wykazane w protokołach pokontrolnych, następnie pani
kierownik WTZ odniosła się do przedstawionych jej zarzutów.
Zarząd Powiatu po wnikliwym przeanalizowaniu sytuacji i wysłuchaniu wyjaśnień obu
stron

podtrzymał

swoją

decyzję

podjętą

na

poprzednim

posiedzeniu

Zarządu

o natychmiastowym rozwiązaniu umowy na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej przez
Sanockie Towarzystwo Oświatowe w Sanoku.
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Ad. 7. Wolne wnioski zapytania.
Pani Skarbnik przedstawiła pismo Gminy Miasta Sanoka z prośbą o przystąpienie Powiatu
Sanockiego do współfinansowania jako współwłaściciela budynku w 1/3 zadania polegającego
na przebudowie budynku (wykonanie termomodernizacji) przy ul. Rynek 1 w Sanoku.
Zarząd Powiatu zwracając się do Pani Skarbnik zaproponował, aby zweryfikować zapisy
umowy z Gminą Miasta Sanoka zawartej w 2000 roku.
Pan Damian Biskup zakomunikował, o chęci spotkania zawodników Klubu unihokeja
w Sanoku z Zarządem Powiatu w sprawie wynajmu sali w zamian za promocję Powiatu
Sanockiego.

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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