Protokół Nr 97 /20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 23 września 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
 Kopiec Maryla – Sekretarz Powiatu Sanockiego
 Renata Ryniak – Główny księgowy Starostwa Powiatowego w Sanoku
 Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
 Wojciech Skiba – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, rolnictwa i Leśnictwa w/m
 Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w/m
 Wojciech Naparła – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku w/m
 Agnieszka Kornecka – Mitadis – Naczelnik Wydziału Oświaty w/m
 Piotr Mazur – Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury w/m
 Celina Chorążak – Pracownik Wydziału Organizacyjnego w/m
 Bożena Pietruszka – Pełnomocnik ds. Pomocy Społecznej

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 pomocy społecznej:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora PCPR w Sanoku o wyrażenie zgody na zwiększenie planu
finansowego
2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 1 w Sanoku o wyrażenie zgody na wystąpienie
z wnioskiem o zgodę na wycięcie drzewa

b) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku o wyrażenie zgody na wystąpienie
z wnioskiem o zgodę na wycięcie drzew
3. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) informacja dyrektora PZD w Sanoku w sprawie budowy chodnika na ul. Legionów
Polskich oraz w ciągu ul. Robotniczej w Sanoku
b) prośba dyrektora PZD w Sanoku o wystosowanie monitu do projektantów
opracowujących dokumentacje techniczną w zakresie drogowo – mostowym
4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba o wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego kwoty 17.781,25 zł na zadanie
„Przebudowa drogi powiatowej w m. Besko”
5. Sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
a) informacja dotycząca wyników badań poziomu hałasu
6. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności
7. Sprawy z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji
konkursowej
8. Sprawy z zakresu oświaty:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS nr 1 w Sanoku o wyrażenie zgody na dokonanie zmian
w planie doskonalenia zawodowego
9. Sprawy z zakresu promocji i kultury:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program
Współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
c) informacja FPS Ekoball Sanok o nie zrealizowaniu zadania „Organizacja XIII Pikniku
Sportowo – Rekreacyjnego Ekoball 2020
10. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości ( w budynku przy ul. 800 – lecia)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości ( w budynku przy ul. Lipińskiego 10)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości ( w budynku przy ul. 800 – lecia)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie sprawozdania finansowego Bieszczadzkiego
Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku za rok 2019
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2019
11. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (84 zł – DPS Sanok)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (9.834 zł (gospodarka gruntami)
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c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (22.376,21 – kwalifikacja wojskowa)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (4.083 zł – nieodpłatna pomoc prawna)
12. Wnioski i zapytania.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (8.892 zł)
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie wyrażenia zgody na
zabezpieczenie w budżecie Powiatu Sanockiego, środków finansowych do projektu
„Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej
(PSIM) w SPZOZ w Sanoku.
3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi sprawami został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
Pan Grzegorz Kozak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego jednostki na 2020 rok o kwotę 3.413 zł.
Prośba o zwiększenie środków związana jest z realizacją w 2019/2020 r. przez PCPR w Sanoku
pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na
zwiększenie wnioskowanych przez Dyrektora PCPR w Sanoku środków.
Pan Grzegorz Kozak poinformował, że przekazane zostały laptopy w ilości 7 sztuk dla Domu
Dziecka w Sanoku, złożone zostało zamówienie na zakup kolejnych 7 sztuk laptopów dla
wychowanków Domu Dziecka w Sanoku.
Ad.2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 1
w Sanoku wyrażając zgodę na wystąpienie z wnioskiem do Burmistrza Miasta Sanoka
o zezwolenie na wycięcie jednego uschniętego drzewa na działce nr 15/1 w Sanoku. Zgodę na
powyższe wyrażono 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Pozytywnie rozpatrzono prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku wyrażając zgodę
na wystąpienie z wnioskiem do Burmistrza Miasta Sanoka o zezwolenie na wycięcie trzech
drzew na działce nr 1997/16 w Sanoku. Zgodę na powyższe wyrażono 3 głosami „za”,
1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Ad.5. Sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
Pan Wojciech Skiba Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
poinformował, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przekazał wynik badania
poziomu hałasu emitowanego do środowiska w związku z działalnością prowadzoną przez
przedsiębiorcę na działce nr 13/143 w Sanoku obręb Śródmieście w sąsiedztwie ul. II Pułku
Strzelców Podhalańskich. Wykonany poziom hałasu wykazał przekroczenie dopuszczalnego
poziomu o 5,1 dB przy dopuszczalnym poziomie 50dB. W ramach wszczętego i prowadzonego
postępowania administracyjnego dla prowadzącego działalność na powyższej nieruchomości
zostanie wydana decyzja administracyjna, w której określony zostanie dopuszczalny poziom
emisji hałasu oraz określone warunki związane z jego dotrzymaniem. Przewodniczący Zarządu
dodał, że mieszkańcy ul. Rzemieślniczej i ul. Robotniczej w Sanoku skarżą się na podwyższony
poziom hałasu dochodzący z pobliskich zakładów pracy. Pan Naczelnik poinformował, że
w w/w lokalizacji prowadzony był pomiar hałasu przez Inspekcje Ochrony Środowiska
jednakże dodał, że nawiązał kontakt z firmą, która wykona takie badanie w tym rejonie. Zarząd
Powiatu polecił, aby nadal kontynuować działania mające na celu wykonanie pomiarów
poziomu hałasu w obrębie ul. Rzemieślniczej i ul. Robotniczej w Sanoku.
Na posiedzenie Zarządu dołączył pan Krzysztof Strzyż.
Ad.3. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Obecny na posiedzeniu Zarządu Powiatu pan Wojciech Naparła dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Sanoku poinformował, że przeanalizowano w terenie możliwość budowy
chodnika w ciągu ulicy Legionów Polskich w Sanoku, przeanalizowano również organizacje
ruchu. W ocenie jednostki możliwe jest zlokalizowanie chodnika nienormatywnego średniej
szerokości 1.30 m., dodał, że PZD w Sanoku nie posiada dokumentacji w przedmiotowym
zakresie.
Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku przeanalizował również możliwość budowy
brakującego odcinak

nienormatywnego chodnika w ciągu ul. Robotniczej w Sanoku.

W poprzednich latach zostały usunięte drzewa kolidujące w lokalizacji w/w chodnika w ilości
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8 sztuk. Dodał, że nie posiada dokumentacji na w/w zadanie. Ustalono, aby podczas
przygotowywania dokumentacji na budowę chodnika w ciągu ul. Robotniczej uwzględnić
wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych.
W związku z dużą ilością wniosków w sprawie budowy przez Powiat Sanocki chodników
polecono, aby Wydział Inwestycji

i

Zamówień Publicznych wystąpił

do

gmin

z terenu Powiatu Sanockiego o dofinansowanie do budowy chodników w wysokości 50%. Pan
Andrzej Chrobak dodał, aby gminy dofinansowały również remont ciągów dróg. Zarząd
Powiatu jednogłośnie przyjął powyższe stanowisko i polecił zrealizować.
Ad.4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego
kwoty 17.781,25 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2060R Wzdów
– Besko w km 2+ 475 do 3+125 w m. Besko”. Zgodę na powyższe wyrażono 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie Członkowie Zarządu podjęli dyskusję w temacie ustalenia i zgłoszenia zadań
o udzielenie dofinansowania w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Ustalono, aby złożyć wnioski o udzielenie dofinansowania na realizację następujących zadań:
1. Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
przy ulicy Jagiellońskiej 22 w Sanoku.
2. Bieszczadzkie Centrum Zdrowia – restrukturyzacja i modernizacja SP ZOZ w Sanoku jako
odpowiedź na potrzeby zdrowotne i uwarunkowania ekonomiczne oraz konieczność
integracji systemu usług medycznych na poziomie regionalnym (ponadpowiatowym)
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km od 3+776 do 7+100
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2222R Sanok -Liszna w km 0+011 do 0+728 oraz w km
1+550 do 2+900
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2231R ul. Mickiewicza w km od 0+000 do 0+715
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2234 R ul. Stróżowska w Sanoku od km 0+008 do km
0+887 oraz od 0+975 do km 1+590
7. Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn Odrzechowa w km 0+046 w m. Zarszyn
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2220 R Mrzygłód - Tyrawa Wołoska od km 0+450 do
km 1+523 oraz do km 1+737 do km 8+990
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Po wyborze zadań postanowiono, aby zlecić opracowanie dokumentacji na zadania:
przebudowa ul. Stróżowskiej oraz Mrzygłód – Tyrawa Wołoska. Pan Damian Biskup
zaproponował, aby podczas projektowania przebudowy ul. Stróżowskiej w Sanoku sprawdzić
możliwość zaprojektowania traktu pieszo – rowerowego w ciągu ul. Stróżowskiej – jeżeli jest
możliwość to zaprojektować.
Zarząd Powiatu ponowił decyzje dotyczące przygotowania dokumentacji na następujące
obiekty mostowe.
- most w Turzańsku
- most w Łukowem
- most na Białą Górę w Sanoku
- most w Bukowsku
Pan Andrzej Chrobak zwracając się do Pana Michała Cyrana zapytał na jaki etapie są
prace

zmierzające

do

budowy

sali

gimnastycznej/sportowej

przy

II

Liceum

Ogólnokształcącym w Sanoku. Pan Naczelnik odpowiedział, że w niedługim czasie będą
opracowane dwie koncepcje budowy sali gimnastycznej i budowy sali sportowej. Jeżeli
koncepcja będzie opracowana zostanie przedłożona na posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 8. Sprawy z zakresu oświaty.
Sprawy z zakresu oświaty przedstawiła pani Agnieszka Kornecka - Mitadis Naczelnik
Wydziału Oświaty.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielowi
pracującemu w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku w

wysokości 500 zł. Zgodę wyrażono

jednogłośnie.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na dokonanie zmian w planie doskonalenia
zawodowego nauczycieli polegające na dofinansowaniu studiów podyplomowych z logistyki
i spektrum autyzmu. Zgodę na powyższe wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Ad.9. Sprawy z zakresu promocji i kultury.
Pan Piotr Mazur Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury przedstawił poniższe sprawy.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projektu uchwały Rady Powiatu
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 201/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu „Program Współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021
rok. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Naczelnik wydziału przedstawił informację Fundacji Promocji Sportu EKOBALL Sanok
o nie zrealizowaniu zadania pod nazwą „Organizacja XIII Pikniku Sportowo – Rekreacyjnego
Ekoball 2020.
Ad.7. Sprawy z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 202/2020 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów
na członków komisji konkursowej. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji
konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Sanockiego.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad.11. Sprawy budżetowe.
Sprawy budżetowe omówiła Pani Renata Ryniak Główny Księgowy Starostwa
Powiatowego.
Zarząd Powiatu podjął:
- Uchwałę Nr 203/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. W związku z decyzją Wojewody zmniejsza się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
o kwotę 84 zł – dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 204/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
o kwotę 9.834 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Starostwie
Powiatowym w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 205/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. W związku z decyzją Wojewody zmniejsza się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
o kwotę 22.376,21 zł są to wydatki związane z kwalifikacją wojskową. Uchwałę podjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 206/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sanoku w rozdziale
nieodpłatna pomoc prawna

o kwotę 4.083 zł. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.10. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Sprawy z zakresu służby zdrowia omówiła pani Bożena Pietruszka Pełnomocnik ds.
Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego.
Zarząd Powiatu podjął:
- Uchwałę Nr 207/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ w Sanoku
nieruchomości. Wyrażono zgodę na wynajem przez SPZOZ w Sanoku 6m2 powierzchni
w budynku SPZOZ w Sanoku ul. 800 – lecia 26. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
8

- Uchwałę Nr 208/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ w Sanoku
nieruchomości. Wyrażono zgodę na wynajem przez SPZOZ w Sanoku 110 m2 tarasu
w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego 10 w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 209/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ w Sanoku
nieruchomości. Wyrażono zgodę na wynajem przez SPZOZ w Sanoku 125 m2 powierzchni
pomieszczenia mieszczącego się w budynku SPZOZ w Sanoku ul. 800 – lecia 26. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 210/2020 w sprawie sprawozdania finansowego Bieszczadzkiego Pogotowia
Ratunkowego SPZOZ w Sanoku za rok 2019 Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 211/2020 w sprawie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2019. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Dodatkowo Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok.
Proponuje się zabezpieczenie kwoty w wysokości 8.892 zł na udzielenie dotacji dla SPZOZ
w Sanoku z przeznaczeniem na realizację projektu „Modernizacja i rozwój e - usług w ramach
Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SPZOZ w Sanoku. Pozytywną
opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie
wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Powiatu Sanockiego, środków finansowych
do projektu „Modernizacja i rozwój e- usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji
Medycznej (PSIM) w SPZOZ w Sanoku.”. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 6. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 212/2020 w sprawie wyznaczenia
Koordynatora ds. dostępności. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, 1 Członek Zarządu głosował
przeciw, głosów wstrzymujących się nie było.
Ad.12. Wnioski i zapytania.
Wniosków i zapytań nie było.
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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