Protokół Nr 26/19
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 29 maja 2019 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu

•

Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu

•

Damian Biskup - Członek Zarządu

•

Andrzej Chrobak - Członek Zarządu

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

•

Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu

•

Bogusława Hniłka - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Jan Wydrzyński – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

•

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

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.

2.

3.

4.
5.

Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) rozpatrzenie prośby dotyczącej wyrażenia zgody na organizację cyklicznego wydarzenia
polegającego na „wyprzedaży bagażnikowej” na działkach stanowiących własność
Powiatu
Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmian w programie restrukturyzacji Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku za rok 2018
Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) zajęcie stanowiska w sprawie usuwania pojazdów przewożących towary niebezpieczne
oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla tych pojazdów
Sprawy oświatowe.
Przyjęcie Raportu o stanie powiatu za 2018 rok.

6.

Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2019 rok (5.000 zł – przygotowanie dokumentacji na most w Zarszynie)
7. Zapoznanie się z odpowiedzią dyrektora PZD w Sanoku do UG w Sanoku na wniosek
zgłoszony przez mieszkańca Trepczy.
8. Wnioski i zapytania.
Porządek posiedzenia został przyjęty 3 głosami „za”. głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.

Ad.2. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Sprawozdanie finansowe Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
przedstawiła pani Anna Jurczak. Poinformowała, że pogotowie w ubiegłym roku wypracowało
zysk netto na poziomie 388.000 zł. Środki zostaną przekazane na fundusz zapasowy do
wydatkowania w bieżącym roku. Pogotowie planuje zakup karetek. Koszt jednej karetki bez
wyposażenia to 280.000 zł.

Na posiedzenie zarządu dołączył Pan Damian Biskup.
Po szczegółowym omówieniu sprawozdania podjęto uchwałę Nr 94/2019 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ
w Sanoku za rok 2018. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Pani Bożena Pietruszka Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawiła
celowość programu restrukturyzacji – planu strategicznego Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Program obejmuje informacje dotyczące danych
demograficznych, opieki zdrowotnej Powiatu Sanockiego w zakresie historycznym,
charakteryzuje organizację działalności szpitala, przedstawia sytuację finansową oraz źródła
finansowania. Określa cele operacyjne, kierunki działań, misje oraz wizje SPZOZ.
Dokument taki sporządzany jest na potrzeby akredytacji Centrum Monitorowania Jakości.
W związku z powyższym podjęto Uchwałę Nr 95/2019 w sprawie zmian w programie
restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
poinformowała, iż organizator „Bieszczadzkich Targów” zwrócił się z prośbą o wyrażenia
zgody na organizację cyklicznego wydarzenia polegającego na „wyprzedaży bagażnikowej” na
działkach stanowiących własność Powiatu (lądowisko LPG). Zarząd Powiatu z uwagi na
wcześniejsze zagospodarowanie terenu negatywnie rozpatrzył w/w prośbę. Za negatywnym
rozpatrzeniem prośby głosowało 3 Członków Zarządu, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od
głosu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pani Naczelnik zapytała, czy Powiat Sanocki jest zainteresowany propozycją Gminy Miasta
Sanoka dotyczącą przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta
Sanoka na rzecz Powiatu Sanockiego położonej w Sanoku obręb Olchowce działka nr 58/170
o pow. 0.4552ha (pod budowę SOSW). Zarząd Powiatu zdecydował o odstąpieniu od przejęcia
w/w nieruchomości. Jednocześnie zaproponowano rozważenie możliwości zamiany innej
nieruchomości powiatu za w/w nieruchomość Gminy Miasta Sanoka.

Ad.3. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Pan Jan Wydrzyński Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu omówił temat
dotyczący usuwania pojazdów przewożących towary niebezpieczne oraz prowadzenia
parkingu strzeżonego dla tych pojazdów. Obecnie Powiat nie posiada wyznaczonego parkingu
jak również firmy upoważnionej do usuwania

pojazdów przewożących materiały

niebezpieczne. Na złożone zapytanie ofertowe nikt nie złożył oferty. Brak parkingu na
realizację tego zadania dotyczy również powiatów sąsiednich. Naczelnik dodał, że ten
problem zgłaszano Wojewodzie Podkarpackiemu i proponowano, aby podjąć działania
wspólnie ze wszystkimi Powiatami z terenu Województwa oraz jednostkami ratowniczo –
gaśniczymi mające na celu zbudowanie parkingów w oparciu o środki centralne.

Pan Damian Biskup zwracając się do Pana Naczelnika Wydziału Komunikacji poprosił
o zajęcie się porzuconym pojazdem, znajdującym się przy budynku Caritas w Sanoku (ul.
Robotnicza).
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Ad.4. Sprawy oświatowe.

Podczas omawiania spraw z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju obecna była
pani Naczelnik Zofia Kijowska.

Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 96/2019 w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji
w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu,
głosów przeciwnych nie było.

Następnie podjęto Uchwałę Nr 97/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sanoku.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.
Ad. 5. Przyjęcie Raportu o stanie powiatu za 2018 rok.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 98/2019 w sprawie Raportu o stanie Powiatu
Sanockiego za rok 2018. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.6. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 99/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2019 rok. Zwiększa się wydatki Powiatu Sanockiego w wysokości
5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi
Powiatowej Nr 2059R Zarszyn – Odrzechowa w km 0+046 w m. Zarszyn”. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 7. Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku skierowaną do Urzędu Gminy w Sanoku na wniosek zgłoszony przez mieszkańca
Trepczy.
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Ad. 8. Wnioski i zapytania.

Pan Damian Biskup zwrócił się do Przewodniczącego Zarządu o zobowiązanie dyrektora
SPZOZ w Sanoku do uzyskania od ordynatorów oddziałów szpitalnych planu zagrożeń na
2019 i 2020 rok (każdy dla swojego oddziału którym kieruje) z ewentualnym wskazaniem
kierunku rozwoju.
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……………………………….

5

