Protokół Nr 197/18
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 27 września 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
• Roman Konieczny - Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego
• Wacław Krawczyk - Wicestarosta Powiatu Sanockiego
• Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
• Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
• Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu
• Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu Sanockiego
• Henryk Przybycień - dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku
• Jadwiga Wrótniak – Zastępca dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym
Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku
• Przemysław Galej - Ordynator Oddziału Dziecięcego
• Tomasz Cieślik - Zastępca Ordynatora Oddziału Dziecięcego
• Władysław Galej – lekarz w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej
w Sanoku
• Anna Frączek Szczepkowska – lekarz w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki
Zdrowotnej w Sanoku
• Robert Dudek – Dyrektor Specjalnego Samodzielnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
• Piotr Mazur – Pracownik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju
• Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny. Przewodniczący
Zarządu Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia.

1. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba dyrektora SOSW w Sanoku o udzielenie zgody na zmianę stanowiska pracy
pracownika
b) prośba dyrektora ZS Nr 1 w Sanoku o

przyznanie dodatkowych godzin nauki dla

uczennicy powracającej z zagranicy
c) prośba Komendanta ZHP w Sanoku o ujęcie w budżecie Powiatu Sanockiego na 2019 rok
kwoty w wysokości 2.000 zł na dofinansowanie udziału młodzieży w uroczystościach
75.rocznicy Powstania Warszawskiego
d) prośba Parafii Rzymskokatolickiej w Sanoku o dofinansowanie projektu – nagranie
teledysku do piosenki wykonywanej przez Zespół SOUL
2. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr
LIV/568/2014 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 30 czerwca 2014 w sprawie uchwalenia
„Planu zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu
Sanockiego”
3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) rozpatrzenie prośby pani (…) o budowę chodnika w ciągu drogi Powiatowej Turze Pole –
Zarszyn w m. Jaćmierz
b) rozpatrzenie prośby mieszkańców m. Markowce o przebudowę drogi w w/w miejscowości
4. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) prośba dyrektora SPZOZ w Sanoku o udzielenie informacji w zakresie możliwości
nieodpłatnego przekazania na własność ambulansów do BPR w Sanoku
5. Sprawy budżetowe:
a) omówienie spraw budżetowych w tym podjęcie i zaopiniowanie uchwał
6. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić następujące
punkty:
- podjęcie decyzji w sprawie wprowadzenia zadań do budżetu Powiatu
- prośba Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego o wyrażenie zgody na powtórne
przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w pomieszczeniach budynku przy ul. Jagiellońskiej
22 w Sanoku.
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- rozpatrzenie wniosku dyrektora SPZOZ w Sanoku o wyrażenie zgody na wycięcie trzech
drzew

Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi sprawami został przyjęty jednogłośnie.

Posiedzenie Zarządu Powiatu rozpoczęto od wspólnego spotkania z przedstawicielami
SPZOZ w Sanoku
Tematem spotkania było omówienie sprawy związanej ze wzrostem wynagrodzeń dla lekarzy
pracujących na Oddziale Dziecięcym.
W wyniku wspólnej dyskusji doszło do podpisania porozumienia lekarzy z dyrekcją szpitala,
w którym ustalono wzrost wynagrodzenia dla lekarzy pracujących na Oddziale Dziecięcym
o 10 zł do 1 godziny dyżuru.
Członkowie Zarządu 4 głosami „za”, zaakceptowali w/w decyzję.

Ad.1. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Pan Robert Dudek dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sanoku
zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę stanowiska pracy jednej z pracownic
jednostki. Prośbę swoją uzasadnił tym, że pracownik ten oprócz prac wykonywanych w ramach
przydzielonego zakresu czynności wykonuje dodatkowe prace miedzy innymi prace sekretarza
jednostki. Po przedyskutowaniu tematu, Zarząd Powiatu przy 2 głosach „za”, 1 wstrzymującym
się wyraził zgodę na zmianę stanowiska pracy pani (…).

Ponadto pan Robert Dudek poinformował, że w budynku SOSW przy ul. Konarskiego
w Sanoku dokonano kontroli z zakresu bhp. W wyniku czego ustalono, iż instalacja elektryczna
na strychu jest niesprawna i stwarza zagrożenie pożarowe. Dodatkowo pan dyrektor
poinformował, że na tym samym budynku jest nieszczelny dach i w dwóch miejscach
przecieka. Pani Skarbnik pytając o koszt naprawy dachu zaproponowała, aby kwotę potrzebną
na w/w cel uwzględnić w projekcie budżetu na 2019 rok.
Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 1
w Sanoku wyrażając zgodę na przyznanie 5 dodatkowych godzin nauki dla uczennicy klasy I
powracającej z zagranicy. Zgodę na powyższe wyrażono jednogłośnie.
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Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Komendanta Związku Harcerstwa Polskiego
w Sanoku o ujęcie w budżecie Powiatu Sanockiego na 2019 rok kwoty w wysokości 2.000 zł
na dofinansowanie udziału młodzieży harcerskiej w uroczystościach 75. rocznicy Powstania
Warszawskiego odbywających się w Warszawie. Zgodę na powyższe wyrażono jednogłośnie.

Po omówieniu

prośby Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego

w Sanoku oraz Kierownika Artystycznego Sanockiego Zespołu Wokalnego SOUL
o dofinansowanie projektu – nagranie teledysku do piosenki pt. „Dla Niepodległej szli”
wykonywanej przez w/w zespół przyznano dofinansowanie w wysokości 3.250 zł. Zgodę
wyrażono jednogłośnie.

Ad.2. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr
LIV/568/2014 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 30 czerwca 2014 w sprawie uchwalenia „Planu
zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego” .
Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

Ad.3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą pani (…) o budowę chodnika w ciągu drogi
Powiatowej Turze Pole – Zarszyn w m. Jaćmierz. Obecnie prośba nie może zostać rozpatrzona
ponieważ Powiat nie posiada dokumentacji projektowej na w/w zadanie.
Prośba mieszkańców m. Markowce o przebudowę drogi powiatowej nr 2212R Sanok –
Bukowsko w m. Markowce w w/w miejscowości zostanie rozpatrzona podczas ustalania zadań
do projektu budżetu Powiatu na 2019 rok. Na wnioskowanym odcinku drogi zostaną wykonane
prace polegające na wyrównaniu poboczy oraz na oczyszczaniu rowów.

Ad.4. Sprawy z zakresu służby zdrowia zostaną omówione na jednym z kolejnych
posiedzeń zarządu.
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Ad.5. Sprawy budżetowe.
Pani Skarbnik przedstawiła następujące projekty uchwał Rady Powiatu:
- Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2018 – 2028. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

- Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2018 rok. Zabezpiecza się kwotę w wysokości 120.000 zł na zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż - Strachocina polegająca na budowie
chodnika w km od 5+855 do 5+891 str. lewa oraz w km 5+874 do 5+900 str. prawa w m.
Strachocina”. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Sprawy dodatkowe.
Dodatkowo pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. Zabezpiecza się kwotę w wysokości
100.000 zł na udzielenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku na zakup sprzętu endoskopowego. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powtórne przeprowadzenie przez pracowników
Wydziału Zarzadzania Kryzysowego przyszłorocznej kwalifikacji wojskowej w czterech
salach (nr 104, 114, 115, 116) znajdujących się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku.
Na wniosek dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku wyrażono zgodę na wycięcie trzech drzew (2 jesionów i 1 sosny) rosnących na
nieruchomości położonej w Sanoku obręb Posada na działce Nr 829/4 zabudowanej obiektami
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

Członkowie Zarządu wraz z panem Michałem Cyranem Naczelnikiem Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych omówili propozycję zadań do wpisania do budżetu
Powiatu na 2018 rok, oraz do projektu budżetu Powiatu Sanockiego na 2019 rok.
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W wyniku dyskusji ustalono, iż do budżetu Powiatu na 2018 rok zostaną wpisane następujące
zadania:
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.
”Przebudowa drogi powiatowej nr 2236R ul. 800-lecia w km od 0+000 do 0+531 oraz drogi
powiatowej nr 2238 R ul. Konarskiego w km od 0+241 do 1+400” - wartość zadania 27 000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko w km od 0+230 do 1+268 oraz od
1+440 do 2+654”– wartość zadania 15 000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R - Czerteż - Strachocina km od 0+000 do 5+285” –
wartość zadania 27 000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2045R Turze Pole - Zarszyn polegająca na budowie
chodnika w km od 5+165 do 5+785 strona prawa i od 5+660 do 5+785 strona lewa oraz od km
8+075 do 9+740 wraz z budową chodnika w km od 9+400 do 9+740” – wartość zadania 25 000
zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km od 3+776 do 6+250” –
wartość zadania 15 000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Poraż – Zagórz polegająca na budowie chodnika
w km od 1+535 do 2+180 oraz od 5+970 do 6+340” – wartość zadania 15 000 zł

Natomiast do projektu budżetu na 2019 rok zaplanowano następujące zadania:
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2231R ul. Mickiewicza w km od 0+000 do 0+715”wartość zadania 50.000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego
pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2207R Pisarowce – Nowotaniec w m.
Nadolany w km. 7+131” – wartość zadania 40.000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr2222R Sanok- Liszna w km od 1+550 do 2+890” –
wartość zadania 25.000 zł
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- Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej
dla zadania inwestycyjnego pn. „Głęboka termomodernizacja budynku „A” w Regionalnym
Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku – wartość zadania 49.000 zł
Wobec powyższego Wydział Finansowy przygotował projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. Zabezpiecza się
kwotę w wysokości 124.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla
zadań inwestycyjnych pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2236R ul. 800-lecia w km od
0+000 do 0+531 oraz drogi powiatowej nr 2238 R ul. Konarskiego w km od 0+241 do 1+400”
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko w km od 0+230 do 1+268 oraz od
1+440 do 2+654”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R - Czerteż - Strachocina km od
0+000 do 5+285” , „Przebudowa drogi powiatowej nr 2045R Turze Pole – Zarszyn polegająca
na budowie chodnika w km od 5+165 do 5+785 strona prawa i od 5+660 do 5+785 strona lewa
oraz od km 8+075 do 9+740 wraz z budową chodnika w km od 9+400 do 9+740”,
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km od 3+776 do 6+250”,
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Poraż – Zagórz polegająca na budowie chodnika
w km od 1+535 do 2+180 oraz od 5+970 do 6+340”. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Podjęto Uchwałę Nr 233/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2018
rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 30.000 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2257R Tarnawa – Kalnica polegająca na odtworzeniu zniszczonego przepustu w km 10+781
w m. Średnie Wielkie”. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.6. Wolne wnioski i zapytania.
Pan Andrzej Chrobak nadmienił o temacie dotyczącym kategorii zaszeregowania
i wynagrodzeń pracowników Domu Dziecka im. Świętego Józefa w Sanoku. Ponadto
poinformował o brakach w wyposażeniu II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku w sprzęt
sportowy.
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Na koniec Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 234/2018 w sprawie likwidacji
mienia ruchomego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. Uchwałę podjęto
jednogłośnie.
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 ………………………………….
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