Protokół Nr 162/18
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 16 stycznia 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Wacław Krawczyk - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu

•

Andrzej Chrobak - Członek Zarządu

•

Alicja Wosik-Członek Zarządu

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

•

Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu

•

Michał Cyran- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

•

Bogusława Hniłka - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

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

•

Bożena Pietruszka - Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Wacław Krawczyk. Pan Wicestarosta
przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia:.
1. Sprawy z zakresu oświaty promocji, kultury i rozwoju
a) spotkanie z grupą teatralną biorącą udział w organizacji „Orszaku Trzech Króli”
b) podjęcie decyzji w sprawie wypłaty kwoty niedoboru średnich wynagrodzeń dla
nauczycieli
c) rozpatrzenie prośby „Klubu „Gazety Polskiej” o ufundowanie nagród rzeczowych dla
uczestników VII Międzynarodowego Konkursu Historycznego pt. „Oskarżeni
o wierność”
2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) rozpatrzenie wniosku w sprawie przedłużenia najmu części nieruchomości przy
ul. Jagiellońskiej (powierzchnia pod reklamę)

b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego niegraniczonego
na sprzedaż lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Sanockiego
i ustalenia ceny wywoławczej (lok. nr 5 w budynku przy ul. Kościuszki 16)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego niegraniczonego
na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Sanockiego i ustalenia
ceny wywoławczej (lok. nr 2 w budynku przy ul. Kościuszki 16)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie oddania w najem części nieruchomości Powiatu
Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Śródmieście (garaż na dz. nr 1106/1 i nr 1107)
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości
Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Wójtowstwo (działka nr 773/11 rolna)
3. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) prośba wydziału o zgodę na zlecenie wykonania dokumentacji technicznej do zgłoszenia
zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Szopena 5 w Sanoku.
4. Sprawy organizacyjne:
a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 193/2016 z 20 września 2016 r.
w sprawie sporządzenia wykazu jednostek organizacyjnych powiatu.
5. Wolne wnioski i zapytania.

Dodatkowo Pan Wicestarosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące sprawy:
- omówienie pisma dyrektora SPZOZ w Sanoku w sprawie podjęcia działań koniecznych do
zapewnienia funkcjonowania oddziałów szpitalnych i ciągłości udzielania świadczeń
zdrowotnych.
- omówienie tematu dotyczącego koncepcji budowy SOSW w Sanoku
- omówienie tematu dotyczącego przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi sprawami został przyjęty jednogłośnie
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Ogólnokształcącego w Sanoku za udział w przygotowaniu uroczystości „Orszaku Trzech
Króli”.

Ad.3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
W związku z tematem dotyczącym koncepcji budowy budynku na potrzeby Specjalnego
Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sanoku na posiedzenie Zarządu poproszono pana
Michała Cyrana Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych. Pan Michał Cyran
poinformował, że rozmawiał z panią Bogusławą Hniłka Naczelnikiem Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami i okazało się, że droga dojazdowa (komunikująca) stanowi
własność Skarbu Państwa i należy ją skomunalizować na rzecz Miasta Sanoka. Obecna podczas
dyskusji pani Bogusława Hniłka dodała, że skomunalizowanie działki może nastąpić tylko
z wniosku Burmistrza Miasta Sanoka ponieważ Skarb Państwa nabył tą nieruchomość po roku
1990. Pan Cyran poinformował, że rozmawiał w tej sprawie z zastępcą Burmistrza Miasta
Sanoka. Również chciałby zlecić wykonanie wstępnej koncepcji funkcjonalno - przestrzennej
i zagospodarowania terenu. Ta koncepcja pokazałaby wielkość i możliwość zagospodarowania
obiektu, (wizualizacja zagospodarowania terenu) jednocześnie będą ustalone możliwości
przyłączenia do sieci i zapewnienia dostaw wszystkich mediów. Na podstawie rzutów na mapie
zasadniczej zostanie zlecone wykonanie dokumentacji geologicznej określającej geotechniczne
warunki posadowienia obiektu. Pan Cyran dodał, że wypracowano drugą koncepcję, w której
określono w przybliżeniu ilość i wielkość potrzebnych pomieszczeń. Pan Andrzej Chrobak
zaproponował, aby przed wizualizacją wykonać badanie geologiczne po to, aby nie narażać
Powiatu na niepotrzebne koszty. Pan Naczelnik powiedział, że w pierwszej kolejności musi
znać położenie obiektu na działce, aby nie zwiększać kosztów i nie wykonywać dodatkowych
badań (tylko tam gdzie będą fundamenty).
Pani Alicja Wosik zaproponowała, aby w wymaganiach zawrzeć zapis o zasadach
uniwersalnego projektowania (uwzględnić piktogramy, zmianę faktury podłóg, itp.).
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym przez pana Michała Cyrana zestawieniem
pomieszczeń oraz orientacyjną powierzchnią planowanego do budowy budynku SOSW.
Następnie pan Naczelnik Michał Cyran przedstawił prośbę dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sanoku w sprawie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń, w których
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zlokalizowane jest PCPR w Sanoku ul. Szopena 5. Po omówieniu tematu Członkowie Zarządu
wyrazili zgodę na zlecenie wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do zgłoszenia
zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Szopena 5 w Sanoku. Zgodę wyrażono 3
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.

Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do wniosku pani prowadzącej studio reklamy p.n.
„Agenda 2000” wyrażając zgodę na przedłużenie najmu na dotychczasowych warunkach części
nieruchomości położonej w Sanoku obręb Śródmieście, oznaczonej ewidencyjnie jako działka
nr 1107, na której zlokalizowana jest konstrukcja na umieszczenie reklamy o powierzchni
reklamowej 12,50 m2. Zgodę na powyższe wyraziło3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 12/2018 w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny
wywoławczej. Ogłasza się przetarg na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 5 znajdującego się
na I piętrze w budynku przy ul. Kościuszki 16 w Sanoku. Uchwałę podjęto 2 głosami „za”,
1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
- Uchwała Nr 13/2018 w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego niegraniczonego na
sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny
wywoławczej. Ogłasza się przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się na
I piętrze w budynku przy ul. Kościuszki 16 w Sanoku. Uchwałę podjęto 2 głosami „za”,
1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Zarząd Powiatu polecił, aby poinformować Gminę Miasta Sanoka o możliwości
przystąpienia do przetargu na zakup lokali w budynku przy ul. Kościuszki 16 w Sanoku.
- Uchwała Nr 14/2018 w sprawie oddania w najem części nieruchomości Powiatu Sanockiego,
położonej w Sanoku obręb Śródmieście. Oddaje się w najem część pomieszczenia garażowego
w budynku garażowym posadowionym na działkach nr 1106/1 i nr 1107 położonych w Sanoku
obręb Śródmieście. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
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- Uchwała Nr 15/2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości Powiatu
Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Wójtowstwo. Oddaje się w najem na cele rolne część
nieruchomości Powiatu Sanockiego stanowiącą działkę nr 773/11 położoną w Sanoku.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Na posiedzenie Zarządu poproszono panią Bożenę Pietruszkę Pełnomocnika ds. Zdrowia
i Polityki Społecznej. Pan Wicestarosta zapytał o stanowisko w sprawie wystąpienia dyrektora
SPZOZ w Sanoku odnośnie podejmowanych wszelkich niezbędnych kroków prawnych
i finansowych w celu zapewnienia ciągłości udzielenia świadczeń przez lekarzy. Zdaniem Pani
Pełnomocnik Zarząd Powiatu wydał pisemne stanowisko w momencie powołania pana
Henryka Przybycienia na dyrektora SPZOZ w Sanoku i w tym dniu. pan dyrektor dostał
wszelkie kompetencje, aby działać w ramach prawa, w ramach zasobów kadrowych. Również
powinien dbać o politykę finansową SPZOZ. Następnie Pan Wicestarosta poinformował, że
odbyły się rozmowy dyrekcji szpitala z lekarzami odnośnie zwiększenia stawki dyżurowej za
godzinę pracy w szpitalu, sytuacja jest unormowana. Pan Wicestarosta dodał, że w chwili
obecnej prowadzone są rozmowy z Wojewodą celem pozyskania dodatkowych środków
finansowych do projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim
poprzez rozbudowę SPZOZ w Sanoku - etap I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia”,
które mogą wspomóc SPZOZ w Sanoku. Zarząd Powiatu polecił, aby Pani Bożena Pietruszka
udzieliła odpowiedzi dyrektorowi w powyższej sprawie.

Ad. 1. Sprawy z zakresu oświaty promocji, kultury i rozwoju.
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Organizacyjnych Powiatu Sanockiego przedłożyło analizę poniesionych w 2017 roku
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń.
Na podstawie danych księgowych z poszczególnych szkół i placówek oświatowych, dla
których Powiat Sanocki jest organem prowadzącym, wyliczono iż nauczyciele stażyści
i kontraktowi generują nadwyżkę jeżeli chodzi o średnią płacę, natomiast nauczyciele
mianowani u dyplomowani generują niedobór. Pani Skarbnik dodała, że kwoty niedoboru
należy wypłacić nauczycielom mianowanym i dyplomowanym do dnia 31 stycznia 2018 roku.
Niedobór na 1 etat dla nauczycieli mianowanych wynosi 422,45 zł natomiast dla nauczycieli
dyplomowanych wynosi 2.118, 15 zł. Ogólnie Powiat zobowiązany jest do wypłaty kwoty
w wysokości 655.596, 32 zł z pochodnymi będzie to 784.354,20 zł. Po omówieniu tematu
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wypłatę kwoty niedoborów średnich wynagrodzeń dla
nauczycieli mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Sanocki.
Pan Wicestarosta polecił, aby Wydział Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju
w najbliższych dniach zorganizował spotkanie z dyrektorami szkół.
Następnie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty w wysokości do
400 zł na zakup nagród rzeczowych dla najlepszych uczestników VII Międzypowiatowego
Konkursu Historycznego pt. „Oskarżeni o wierność” orgaznizowanego przez „Klub „Gazety
Polskiej” w Sanoku. Zgodę na powyższe wyrażono jednogłośnie.

Ad.4. Sprany organizacyjne.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 16/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 193/2016
z 20 września.2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu jednostek organizacyjnych powiatu.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.5. Wolne wnioski i zapytania.
Pan Wicestarosta poinformował, że rozmawiał z Komendantem Wojsk Obrony
Terytorialnej w Sanoku odnośnie propozycji budowy strzelnicy, dodał, że wniosek
o dofinansowanie należy złożyć do końca stycznia. Ustalono, że w tym temacie odbędzie się
spotkanie.
Ponadto Pan Wicestarosta polecił, aby Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
skontaktował się z Komendantem Wojsk Obrony Terytorialnej w Sanoku w temacie
dotyczącym organizacji szkoleń i ćwiczeń.
Natomiast Pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju przy udziale
szkół powinna podjąć z Komendantem WOT wspólne działania w zakresie organizacji
uroczystości patriotycznych oraz odnawiania pomników, miejsc pochówku żołnierzy
zasłużonych na terenie Powiatu Sanockiego.

6

Pani Alicja Wosik ponowiła wniosek o przygotowanie zestawienia umów zawartych
pomiędzy Centrum Integracji Społecznej w Sanoku, a panem Jackiem Szparą.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak - Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny ..................... ………….
2. Wacław Krawczyk ………………………
3. Andrzej Chrobak ………………………..
4. Krzysztof Strzyż . ............... ……………..
5. Alicja Wosik ……………………………

7

