Protokół Nr 65/20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 26 lutego 2020 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Stanisław Chęć – Przewodniczący Zarządu Powiatu

•

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

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Wojciech Naparła – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

•

Henryk Przybycień – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

•

Grzegorz Panek – Zastępca dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Sanoku

•

Ewelina Rajchel – pracownik Wydziału Promocji i Kultury

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. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu Sanockiego
o wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Sanockiego na rzecz Gminy Zarszyn
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego na rzecz Gminy
Zarszyn
c) podjęcie decyzji w sprawie sposobu finansowania brakującej kwoty na wykonanie prac
związanych z założeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej dla Gminy Miasta Sanoka
2. Sprawy z zakresu drogownictwa:

a) rozpatrzenie prośby sołtysa m. Trepcza o utworzenie przejścia dla pieszych na ul.
Środkowej
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Sanoku w sprawie powierzenia Gminie
Zagórz zadania zarzadzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym
przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach
administracyjnych Gminy Zagórz
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia opinii w sprawie ustalenia przebiegu
istniejących dróg wojewódzkich
d) zapoznanie się z zestawieniem dróg które powinny zmienić kategorię na drogę gminną,
oraz które powinny być przeznaczone do remontu
3. Sprawy z zakresu oświaty:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku na przydzielenie godzin
ponadwymiarowych w roku szkolnym 2020/2021 dyrektorowi szkoły oraz
wicedyrektorom
b) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku o wyrażenie zgody na przydzielenie
w roku szkolnym 2020/2021 godzin ponadwymiarowych dla dyrektora, wicedyrektorów
i kierownika szkolenia praktycznego
c) rozpatrzenie prośby dyrektora RCRE w Sanoku o wyrażenie zgody na przydzielenie
w roku szkolnym 2020/2021 godzin ponadwymiarowych
d) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o utworzenie III LO – oddział
przygotowania wojskowego
4. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) prośba dyrektora SPZOZ w Sanoku o przyznanie dotacji na realizacją zaleceń
pokontrolnych na Oddziale Zakaźnym
b) informacja NFZ dotycząca płatności za Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną
5. Sprawy z zakresu promocji, kultury i rozwoju:
a) zapoznanie się z protokołem z oceny formalnej ofert złożonych na realizację zadań
publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu i turystyki oraz z protokołem
z posiedzenia komisji oceniającej merytorycznie złożone oferty oraz prośba o zwiększenie
środków na w/w zadania
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyboru ofert i udzielenie dotacji na realizacje zadań
publicznych z zakresu kultury, sportu oraz turystyki zleconych przez powiat organizacjom
pozarządowym
6. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok (22.975zł KPPSP w Sanoku)
7. Wnioski i zapytania.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić następujące
sprawy:
- rozpatrzenie prośby dyrektora SPZOZ w Sanoku o rozwiązanie umowy o pracę
- rozpatrzenie prośby o zbadanie składu chemicznego granulatu, który jest użytkowany na
wszystkich sztucznych boiskach sportowych, których właścicielem jest Powiat Sanocki.
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi sprawami został przyjęty jednogłośne.
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Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Poniższe sprawy przedstawiła Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 44/2020 w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu
Sanockiego o wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Sanockiego na rzecz Gminy Zarszyn. Wyrażono zgodę na dokonanie darowizny na
rzecz Gminy Zarszyn nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego, położonej
w Odrzechowej działki nr 826/1 i 853/1 o łącznej pow. 0,0434 ha stanowiącej drogę nr 2202 R
Odrzechowa przez wieś. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Następnie wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Sanockiego na rzecz Gminy Zarszyn. Proponuje się wyrażenie zgody na dokonanie darowizny
na rzecz Gminy Zarszyn nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego, położonej
w Odrzechowej działki nr 826/1 i 853/1 o łącznej pow. 0,0434 ha stanowiącej drogę nr 2202 R
Odrzechowa przez wieś. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Pani Naczelnik poinformowała, że Podkarpacki Urząd Wojewódzki przyznał na rzecz
Powiatu Sanockiego w 2020 roku dotację w wysokości 240.000 zł z przeznaczeniem na zadanie
z zakresu geodezji i kartografii. W 2020 roku planowane jest wykonanie prac związanych
z założeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej dla Gminy Sanok i Gminy Miasta Sanoka.
Szacowany koszt wykonania tych prac wyniesie ok. 400.000 zł brutto. Różnice na wykonanie
tego zadania należałoby pokryć z dochodów własnych budżetu Powiatu. Na dochód ten
składają się: wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych
materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także opłat za czynności związane
z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem sieci uzbrojenia terenu. Obecnie, aby rozpocząć
procedurę przetargową, konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych. Zarząd Powiatu
po omówieniu tematu polecił, aby wystąpić do Wojewody Podkarpackiego o zwiększenie
środków na w/w cel.
Ad.2. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Poniższe sprawy przedstawił pan Wojciech Naparła dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku.
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Pan dyrektor poinformował, że Sołectwo Trepcza zwróciło się z wnioskiem o zgłoszenie
dwóch przejść dla pieszych, o pozyskanie dofinansowania z projektu „Bezpieczne przejście dla
pieszych”.

Wnioskuje o przebudowę przejścia dla pieszych przy ul. Środkowej oraz

o wykonanie od podstaw kolejnego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej przy ul.
Wesołej w Trepczy. Przewodniczący Zarządu poinformował, że do programu „Bezpieczne
przejście dla pieszych” zgłoszone zostało przejście dla pieszych na ul. Jana Pawła II w Sanoku.
Zarząd Powiatu zdecydował, że obecnie kontynuowane będą działania dotyczące przejścia dla
pieszych na ul. Jana Pawła II w Sanoku.

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie
powierzenia Gminie Zagórz zadania zarzadzania publicznymi drogami powiatowymi
w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych
w granicach administracyjnych Gminy Zagórz. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Wojciech Naparła poinformował, że Urząd Wojewódzki zwrócił się o opinię
przebiegu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Sanockiego.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 45/2020 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie ustalenia
przebiegu istniejących dróg wojewódzkich. Wyrażono pozytywną opinię w sprawie ustalenia
przebiegu na terenie Powiatu Sanockiego istniejących dróg wojewódzkich. Uchwałę podjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
wystąpiła z wnioskiem o przygotowanie zestawienia dróg, których kategoria powinna zostać
zmieniona z drogi powiatowej na drogę gminną, oraz które powinny być przeznaczone do
remontu. Zestawienie zostało przygotowane i zaproponowano zmianę kategorii na
następujących drogach:
- Długie – Pielnia
- Załuż – Lesko
- Raczkowa Mrzygłód
- Siemuszowa – Rozpucie
- Wola Piotrowa p. wieś
- Tarnawa - Huzele
- ul. II Pułku Strzelców Podhalańskich
- ul. Legionów Polskich
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- ul. Reymonta
Zarząd Powiatu polecił, aby dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku rozpoczął
działania związane ze zmianą kategorii w/w dróg.

Ad.3. Sprawy z zakresu oświaty.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przydzielenie godzin ponadwymiarowych w roku
szkolnym 2020/2021 dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 oraz wicedyrektorom tej szkoły, w ilości
nie większej niż nauczycielom pokrewnych przedmiotów. Zgodę wyrażono 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie rozpatrzono prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku wyrażając zgodę
na przydzielenie w roku szkolnym 2020/2021 godzin ponadwymiarowych dla dyrektora,
wicedyrektorów i kierownika szkolenia praktycznego. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przydzielenie dyrektorowi Regionalnego Centrum
Rozwoju Edukacji w Sanoku w roku szkolnym godzin ponadwymiarowych 2020/2021. Zgodę
wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Prośby dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku o utworzenie III LO

oddziału

przygotowania wojskowego została przełożona na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.
Ad. 4. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Podczas omawiania spraw z zakresu służby zdrowia obecni byli Pan Henryk Przybycień
dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku oraz pan Grzegorz
Panek Zastępca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku
Pan Dyrektor wyjaśnił, iż prośba o przyznanie dotacji w wysokości 175.000 zł na
realizację zaleceń pokontrolnych na Oddziale Zakaźnym wynika z pisma Konsultanta
Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych w sprawie krytycznego przeglądu stanu oddziałów
i wyposażenia oraz zaleceń konsultanta krajowego o konieczności wystąpienia do organu
założycielskiego z prośbą o usunięcie stwierdzonych odstępstw od warunków określonych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Dyrektor stwierdził, że na dzień dzisiejszy istnieje
większa pilność wydatkowania środków finansowych niż na Oddział Zakaźny. W pierwszej
kolejności należy uregulować płatności w szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie jest to kwota
ponad 60.000 zł, z firmą medyczną (operacje) 360.000 zł. NFZ odpisał, że umowy zostaną
podpisane w ramach posiadanych środków. Ostatnie rozmowy na temat sytuacji finansowej
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szpitala Sanockiego na Sesji Rady Powiatu spowodowało, że do szpitala wpłynęło wiele
wezwań przedsądowych i sądowych o zapłatę należności.
Wszyscy lekarze z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej złożyli wypowiedzenie i domagają
się podniesienia stawek. Poinformowali, że w marcu br. już nie będą pełnić dyżurów. Dyżur
w nocnej i świątecznej opiece w Sanoku jest bardziej obciążony niż w sąsiednich powiatach.
Dyrektor poprosił o analizę ponieważ są bardzo pilne wydatki. Jeżeli nie zostaną uregulowane
szpital przestanie funkcjonować, albo NFZ wypowie umowę bo nie będą spełnione
podstawowe warunki.
Pan Andrzej Chrobak zapytał, czy lekarze określili kwotę. Pan dyrektor odpowiedział, że nie,
poprosili o rozmowę.
Dyrektor zaproponował, aby wystąpić do Ministra Zdrowia o pomoc finansową, a tutaj
spróbować zapłacić najpilniejsze należności, aby szpital funkcjonował.

Następnie dyrektor SPZOZ poprosił o rozwiązanie umowy o prace. Zarząd podtrzymał
stanowisko, iż umowa zostanie rozwiązana po wyborze osoby na stanowisko dyrektora SPZOZ.

Ad.5. Sprawy z zakresu promocji, kultury i rozwoju.
Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem z oceny formalnej ofert złożonych na
realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu i turystyki oraz
z protokołem z posiedzenia komisji oceniającej merytorycznie złożone oferty oraz prośbą
o zwiększenie środków na w/w zadania.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 46/2020 w sprawie wyboru ofert i udzielenie dotacji na
realizacje zadań publicznych z zakresu kultury, sportu oraz turystyki zleconych przez powiat
organizacjom pozarządowym. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, 1 Członek Zarządu wstrzymał
się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Ad.6. Sprawy budżetowe.
Podjęto Uchwałę Nr 47/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2020 rok. W związku z decyzja wojewody Podkarpackiego zwiększa się
dochody i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę w wysokości 22.975 zł z przeznaczeniem na
„wzmocnienie

motywacyjnego

systemu

uposażeń

funkcjonariuszy”,

„Zwiększenie

konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Sprawy dodatkowe.
Dodatkowo podjęto Uchwałę Nr 48/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2020 rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Sanoku zmniejszając i zwiększając wydatki w dziale kultura fizyczna o kwotę
1.000 zł. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Pana Damiana Biskupa dotyczący przebadania
składu chemicznego granulatu jaki jest używany na wszystkich sztucznych boiskach
sportowych, których właścicielem jest Powiat Sanocki. Zdecydowano, aby dokonać analizy
serwisowania, konserwacji przedmiotowego granulatu oraz przeprowadzić badanie składu
chemicznego stosowanego na w/w boiskach granulatu .
Przewodniczący Zarządu poinformował, że pani Ewa Pruchnicka dyrektor Domu
Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na kontynuację
działań związanych z przekształceniem Domu Dziecka na dwie placówki opiekuńczo –
wychowawcze. Dodał, że jeżeli utrzyma się aktualna liczba wychowanków wówczas będą
podjęte działania w kierunku podziału placówki. Obecnie toczy się postępowanie sądowe
w sprawie wydania nowych zarządzeń opiekuńczych co do małoletnich dzieci. Decyzja w tej
sprawie zostanie podjęta po otrzymaniu wyroku sądu.
Ad.7. Wnioski i zapytania.
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………………………………
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