Protokół Nr 115/21
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2021 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
 Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego
 Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego 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

 Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
 Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 Wojciech Naparła – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
 Piotr Mazur – Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury
 Agnieszka Kornecka – Mitadis – Naczelnik Wydziału Oświaty
 Grzegorz Panek – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Sanoku
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) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przedstawienia Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych sprawozdania rzeczowo – finansowego zadań zrealizowanych ze
środków PFRON w 2020r.
b) rozpatrzenie prośby dyrektora DPS w Zagórzu o udzielenie pomocy finansowej na
działalność bieżącą
2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) rozpatrzenie prośby pana Szymańskiego o przedłużenie umowy na lotnicze
wykorzystanie terenu (działki nr 773/24, 773/26, 773/27 i 773/28 w Sanoku) oraz
o wyrażenie zgody na wyrównanie terenu - podjęcie uchwały zarządu w sprawie
wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu
b) sprostowanie omyłki w decyzji GN.II.6844.4.8.2020 z dnia 20 listopada 2020r.

3.

4.

5.

6.

7.

c) podjęcie decyzji w sprawie sposobu pozyskania terenu pod budowę chodnika w m.
Srogów Dolny
Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) rozpatrzenie prośby mieszkańców ul. Konopnickiej w Sanoku o budowę chodnika
b) rozpatrzenie wniosku sołtysa miejscowości Falejówka o przywrócenie należytego stanu
drogi w m. Falejówka
c) rozpatrzenie prośby firmy AVISTAR Sp z o.o. o wyrażenie zgody na korzystanie z dróg
powiatowych dla samochodów powyżej 8 ton
d) rozpatrzenie pisma pana Macieja Krok odnośnie budowy chodnika i przejścia dla
pieszych w ciągu ul. Słowackiego w Sanoku.
Sprawy z zakresu oświaty:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Sanocki
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Sanocki jest organem
prowadzącym
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021 rok (165.000 zł)
Sprawy z zakresu promocji, kultury i rozwoju:
a) rozpatrzenie prośby stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dobra o wsparcie finansowe druku
Księgi pamiątkowej z budowy Pomnika w Hołdzie Majorowi „Hubalowi” Henrykowi
Dobrzańskiemu w Dobrej
Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) prośba dyrektora SPZOZ w Sanoku dotycząca przekazania środków finansowych na
pokrycie straty za 2019 rok
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zatwierdzenia
Programu Naprawczego SPZOZ w Sanoku na lata 2021 -2023
Wnioski i zapytania.

Przedstawiony porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
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Ad.1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
poinformował, iż konieczność podjęcia uchwały w sprawie przedstawienia Pełnomocnikowi
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych sprawozdania rzeczowo – finansowego zadań
zrealizowanych ze środków PFRON w 2020r. wynika z zapisu ustawy o rehabilitacji społecznej
i zawodowej, która mówi, że Zarząd Powiatu przedkłada Zarządowi PFRON sprawozdanie
z

wydatkowania

tych

środków.

Jeżeli

chodzi

o

wydatkowanie

w/w

środków

z PFRON za ubiegły rok to PCPR w Sanoku otrzymał ponad 2.600.000 zł na rehabilitację
społeczną i zawodową, z tego zostało wydatkowane prawie 100%. Cały czas jest za mało
środków jeżeli chodzi o zakup sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Warsztaty Terapii
Zawodowej w ubiegłym roku mogły występować o środki z programu wyrównywania różnic
między regionami. Otrzymały dodatkowe środki z PFRON oraz od Powiatu Sanockiego.
Wobec powyższego Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 4/2021 w sprawie przedstawienia
Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych sprawozdania rzeczowo – finansowego
zadań zrealizowanych ze środków PFRON w 2020r. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Kolejna sprawa to rozpatrzenie prośby dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zagórzu
o udzielenie pomocy finansowej na działalność bieżącą. Pan Grzegorz Kozak wyjaśnił, iż
powyższa prośba spowodowana jest większa umieralnością. Na dzień dzisiejszy w DPS
w Zagórzu jest 7 wolnych miejsc, miesięczny koszt utrzymania jednego pensjonariusza wynosi
ok 3.300 zł w wyniku czego DPS w przeciągu miesiąca traci ponad 21.000 zł. Dyrektor DPS
obawia się, że będzie niewypłacalny jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Pismo podobnej treści
zostało skierowane do Burmistrza Miasta Sanoka z uwagi, iż duża liczba przebywających
pensjonariuszy pochodzi z Miasta Sanoka. W ubiegłym roku przyznawane były środki na wkład
własny do projektów, środków na bieżącą działalność nie przyznawano. Pani Skarbnik dodała,
że jest początek roku, dyrektor DPS w Zagórzu na pewno nie zamierza zwalniać pracowników,
natomiast nie mamy wiedzy, czy chętnych do zapełnienia tych miejsc nie będzie. Dyrektor
Grzegorz Kozak

powiedział, że nieobsadzone miejsca są od listopada. Powstaje DPS

w Raczkowej, który będzie konkurencją dla DPS w Zagórzu. Zdaniem pana Krzysztofa Strzyża
podjęcie decyzji w dniu dzisiejszym jest przedwczesne. Stanowisko to potwierdziła pani
Skarbnik. Pan Starosta powiedział, że pismo o przydzielenie dotacji celowej na prowadzenie
DPS w Zagorzu zostało złożone do Wojewody Podkarpackiego. W chwili obecnej Powiat
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Sanocki oczekuje na odpowiedź w powyższej sprawie. Wystosowane zostało również pismo
do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wyliczania nowego średniego
miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej uwzględniającego dotacje
otrzymywane w 2020r przez DPS w Zagórzu. Pan Andrzej Chrobak zapytał jak to się ma do
działalności, którą zamierzamy uruchomić w budynku na ul. Sadowej obok Domu Dziecka, czy
może być zagrożenie jeżeli chodzi o uczestników? Zdaniem Pana Grzegorza Kozaka nie
braknie wychowanków do nowotworzonego ŚDS. Wobec powyższego Zarząd Powiatu na
dzień dzisiejszy wstrzymał się z podjęciem decyzji odnośnie udzielenia pomocy finansowej
DPS w Zagórzu do momentu otrzymania odpowiedzi na wysłane pisma. Pan Andrzej Chrobak
dodał, aby pan dyrektor monitorował na bieżąco sytuację DPS w Zagórzu.
Ad.2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.

Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
poinformowała, że pan Radosław Szymański zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na
przedłużenie umowy na lotnicze wykorzystanie terenu stanowiącego własność Powiatu
Sanockiego położonego w Sanoku obręb Wójtowstwo działki nr 773/24, 773/26, 773/27
i 773/28 do operacji startów i lądowań ultralekkiego samolotu. Pan Szymański zawnioskował
również o zgodę na wykonanie na własny koszt, prac polegających na wyrównaniu
nieruchomości terenu, które uniemożliwiają bezpieczne wykonywanie operacji starto –
lądowań samolotu. Członkowie Zarządu przy 4 głosach „za” pozytywnie rozpatrzyli w/w
prośby pana Radosława Szymańskiego. W wyniku powyższego podjęto Uchwałę Nr 5/2021
w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu, działek Nr 773/24, 773/26,
773/27 i 773/28 o łącznej pow. 1,2731 ha. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie pani Naczelnik wystąpiła o sprostowanie oczywistej omyłki w treści decyzji
nr GN.II.6844.4.8.2020 z dnia 20 listopada br. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na
rzecz Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego. W jej
treści mylnie wpisano wysokość opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu przysługującego tej
jednostce. Zarząd Powiatu postanowieniem znak GN-II.6844.4.8.2020 z dnia 27 stycznia 2021
roku postanowił sprostować oczywistą omyłkę. Za powyższym sprostowaniem zagłosowano
jednogłośnie.
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Następnie pani Naczelnik Bogusława Hniłka poinformowała, że Gmina Sanok przesłała
koncepcję dokumentacji technicznej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2217R Jurowce –
Trepcza w miejscowości Srogów Dolny polegającą na budowie chodnika w km 1+250 –
1+335” z zapytaniem jaką decyzję w tym temacie podejmie Powiat Sanocki. Wyszczególniono
16 działek do podziału z czego 6 działek stanowi własność Gminy Sanok. Pani Naczelnik
zapytała, czy przystępujemy do podziału, jakim trybem, jak pozyskiwać teren. Pan Wojciech
Naparła Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku zwrócił uwagę, że koncepcja nie jest
projektem budowlanym. Koncepcja przebiegu chodnika nie zachowuje parametrów zgodnie z
rozporządzeniem, w wielu miejscach chodnik jest zawężony do 1.50 m – 1.30 m normatywna
szerokość chodnika projektowanego to 2 m szerokości bez krawężnika i bez obrzeży. Na
podstawie koncepcji trudno dokonać wykupu i projektu wyceny nieruchomości. Pan Krzysztof
Strzyż zaproponował spotkanie z przedstawicielami Gminy Sanok w celu wyjaśniania
wszystkich aspektów technicznych. Pan Andrzej Chrobak przypomniał, że

miały być

prowadzone rozmowy w kierunku nieodpłatnego przekazania gruntu pod budowę chodnika.
Pani Bogusława Hniłka powiedziała, aby prowadzić takie rozmowy musi być wykonany
podział. Pan Starosta zaproponował rozważenie możliwości zaprojektowania chodnika w
najważniejszej

najbardziej

niebezpiecznej

części

np.

od

Domu

Ludowego

i wówczas jeżeli chodnik będzie na nieruchomości prywatnej lub gminy można zwrócić się
o przekazanie tej nieruchomości. Zaproponował również, aby zwrócić się do Gminy Sanok
o przekazanie i wydzielenie działek przewidywanych jako pas drogowy. Po omówieniu tematu
ustalono, aby Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych ustalił termin spotkania
z przedstawicielami Gminy Sanok w celu ustalenia szczegółów dot. długość oraz miejsca
budowy chodnika oraz trybu opracowania dokumentacji przedmiotowej inwestycji.

Ad.3. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Pan Starosta poinformował, że po raz kolejny mieszkańcy ul. Konopnickiej w Sanoku
wnioskują o budowę chodnika. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku potwierdził,
zasadność budowy chodnika, jednak PZD nie posiada dokumentacji technicznej na budowę
chodnika, ani zaplanowanych zadań w ciągu ul. Konopnickiej w Sanoku. Jeżeli mówimy
o długości chodnika od skrzyżowania z ul. Rymanowską do końca zabudowy to jest ok. 1.200
m, jeżeli mówimy o brakującym chodniku tj. od skrzyżowania z ul. 1000 – lecia do końca
zabudowy przy tej ulicy to jest 900 m. Koszt budowy jednego 1 mb chodnika wynosi 1.000 zł.
Zarząd Powiatu przyjął powyższe do wiadomości, jeżeli pojawią się możliwości złożenia
wniosków na poprawę bezpieczeństwa na drodze to będą poczynione działania w tym kierunku.
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Kolejny temat to wniosek sołtysa miejscowości Falejówka dotyczący roszczeń naprawy
zniszczeń na drodze powiatowej nr 2049 Grabówka – Falejówka w m. Falejówka podczas
budowy gazociągu wysokiego ciśnienia w ramach zadania „ Budowa gazociągu Hermanowice
– Strachocina DN 700 MOP 8,4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na rzecz Operatora
Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. Pan Wojciech Naprała powiedział, że Sołtys
m. Falejówka ponownie wystąpił z wnioskiem i nie zgadza się z odpowiedzią przesłaną przez
PZD w Sanoku w miejscowości Falejówka. Nie ma wątpliwości, że droga przed budową
gazociągu jak i po budowie była w złym stanie, po intensywnych opadach deszczu stan drogi
się pogorszył została rozmyta podbudowa, zniszczone pobocza, zamulone rowy, jest to
pozytywnie zweryfikowane przez służby Wojewody Podkarpackiego. Straty na tej drodze to
koszt ponad 320.000 zł. Pan Starosta potwierdził, że protokoły są zweryfikowane pozytywnie,
czekamy na kolejne decyzje i będziemy mieć to na uwadze. Pan dyrektor dodał, że droga ma
ograniczenie tonażowe do 3 ton. Pan Wicestarosta zapytał, czy przedmiotowa droga została
naruszona, czy były przekopy pod drogą. Dyrektor odpowiedział, że nie było przekopów,
metoda przejścia gazociągów D700 to przewiert spoza granic pasa drogowego, dalszy odcinek
to były wykopy. Zarząd Powiatu podtrzymał stanowisko przedstawione przez Dyrektora PZD
w Sanoku.
Następnie dyrektor PZD w Sanoku powiadomił, że firma AVISAR Sp. z o.o. jako
wykonawca robót budowlanych pn. „Budowa siedziby TJE GAZ – SYSTEM S.A. Strachocina”
realizowanej w m. Strachocina zwróciła się z prośbą o udzielenie zgody na korzystanie z dróg
powiatowych dla samochodów powyżej 8 ton. Dodał, że jest to kolejna firma, która chce
korzystać z dróg powiatowych w celu prac związanych z budową gazociągu i rozbudową
gazowni w Strachocinie. Wydano już zgody dwom firmom na korzystanie z drogi powiatowej.
Pan Andrzej Chrobak zapytał, czy można z tą firma podpisać porozumienia. Dyrektor
odpowiedział, że należy określić zasady i wysokość rekompensaty. Pan Starosta powiedział, że
firma zaproponowała rekompensatę w wysokości 10.000 zł. jest ona proporcjonalna do
wcześniej ustalonych rekompensat z innymi firmami. Dodatkowo pan Starosta zaproponował,
aby zwrócić się do głównego inwestora PGNiG, a nawet do właściwego ministerstwa z prośbą
o wsparcie remontu dróg dojazdu od strony Pakoszówki przez Strachocinę (wszystkie wąskie
dróżki - łączniki) do budowanej siedziby w Strachocinie. Propozycję poparł pan Krzysztof
Strzyż. Wobec powyższego Zarząd Powiatu wyraził zgodę na korzystanie przez firmę AVISAR
z dróg powiatowych (wskazanych w piśmie PZD w Sanoku znak AKO.0210.7.2021) dla
samochodów powyżej 8 ton.
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Kolejny temat to pismo pana Macieja Krok dotyczące budowy chodnika i usytuowania
przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2250R ul. Słowackiego w Sanoku. Dyrektor
przypomniał, że temat był omawiany i podjęto decyzje, że jeżeli lokalizować przejście dla
pieszych, to bezpieczne. Aby zlokalizować bezpieczne przejście dla pieszych na skrzyżowaniu
ulic Słowackiego, Orzechowej i Południowej to należy go skomunikować poprzez chodnik,
(to jest minimum 60 metrów chodnika). Na odcinku 60 m przy ewentualnej lokalizacji przejścia
dla pieszych w terenie zielonym gdzie mógłby powstać chodnik występuje gazociąg i kable
energetyczne, być może trzeba będzie ponieść koszty przebudowy gazociągu. Zarząd Powiatu
podtrzymał takie stanowisko, a w przypadku pojawienia się możliwości finansowych
Członkowie Zarządu nie wykluczyli możliwości realizacji takich zadań inwestycyjnych.

Ad. 4. Sprawy z zakresu oświaty.
Sprawy z zakresu oświaty przedstawiła Pani Agnieszka Kornecka – Mitadis Naczelnik
Wydziału Oświaty .
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
w formie zaocznej. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć niektórych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Sanocki. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali

projektu uchwały Rady Powiatu

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat. Pozytywną
opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 6/2021 w sprawie ustalenia planu
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat
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Sanocki jest organem prowadzącym. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Podjęta została Uchwała Nr 7/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021 rok. W uchwale wprowadza się zmiany w rozdziale 80146 – Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 165.986 zł. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.5. Sprawy z zakresu promocji, kultury i rozwoju.
Pan Piotr Mazur Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury przedstawił prośbę
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dobra o wsparcie finansowe publikacji (druku) Księgi
Pamiątkowej

z

Budowy Pomnika

w Hołdzie Majorowi

„Hubalowi” Henrykowi

Dobrzańskiemu w Dobrej. Pan Naczelnik zaproponował, aby po ukazaniu się publikacji w/w
księgi Powiat zakupi 20 egzemplarzy (koszt ok 700 zł) do celów promocyjnych Powiatu
Sanockiego. Członkowie Zarządu przychylili się do propozycji pana Piotra Mazura.
Ad.6. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Na posiedzenie Zarządu poproszono pana Grzegorza Panka dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
Pan Dyrektor zapytany przez pana Starostę o sytuację w szpitalu poinformował, że na dzień
dzisiejszy szpital działa w systemie hybrydowym na Oddziałach Dziecięcym, Wewnętrznym,
Neurologicznym i Kardiologicznym. Obecnie w szpitalu przebywa 80 pacjentów zarażonych
covid - 19 i 80 pacjentów bez covid- 19. Od poniedziałku zmniejszy się liczba łóżek
„kowidowych do 121, ale w zamian będzie uruchomiony w systemie hybrydowym Oddział
Urazowo Ortopedyczny i Oddział Chirurgiczny.
Pan Andrzej Chrobak zapytał, czy w Przychodni Zdrowia przy ul. Lipińskiego w Sanoku
wykonywane są odpłatne badania na przeciwciała covid – 19. Dyrektor potwierdził
wykonywanie badań i dodał, że przeciw wirusowi covid – 19 szczepiona jest grupa „0”.
Następnie dyrektor zwrócił się z prośbą o przekazanie środków finansowych na pokrycie
straty za 2019 rok w kwocie 7.746.107,43 zł. Szpital tak wysokiej kwoty nie wygospodaruje
z bieżącej działalności, ponadto część oddziałów szpitalnych działa jako hybrydowe, co nie
pozwoli na uzyskanie odpowiednio wysokich przychodów z tytułu leczenia innych chorób.
Informacja o ewentualnym przekazaniu przez Powiat kwoty na pokrycie straty za 2019r.
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stanowi podstawę przy przygotowaniu założeń planistycznych tj. spłaty bądź dalszego
odroczenia zobowiązań. Dyrektor został poinformowany jak sam wie, że w budżecie Powiatu
Sanockiego na 2021 nie ma zabezpieczonych środków finansowych na pokrycie strat szpitala.
Pan Andrzej Chrobak zapytał o OIT, do jakich wymogów należy go dostosować.
Dyrektor odpowiedział, że jest tam za mało powierzchni oraz przy opracowaniu dokumentacji
na blok operacyjny wskazanym jest, aby sala wybudzeniowa była pomiędzy blokiem
operacyjnym,
a OIT (w tym temacie jest rozporządzenie właściwego ministra).
Następnie dyrektor poinformował, że program naprawczy przygotowany został przez
pracowników szpitala i dostosowany został do sytuacji epidemiologicznej. Program naprawczy
idzie w kierunku zreformowania tego co się da zrobić własnym sumptem. Założenie jest takie,
że do końca pierwszego kwartału brany pod uwagę jest przychód związany ze szpitalem
covidowym. Jeżeli chodzi o koniec roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy wychodzi na to, że
ujemny wynik finansowy, który był zakładany na poziomie 13 milionów minus amortyzacja to
wychodzi ok 10.mln. Na chwilę obecną ujemny wynik finansowy wychodzi na poziomie ok
4 mln, po odliczeniu amortyzacji strata będzie oscylować ok. 1mln zł. Pan Andrzej Chrobak
dodał, że poprzedni program naprawczy zawierał 8 punktów, w tym programie część z nich się
nie znalazła. Dyrektor odpowiedział, że zweryfikowano go do tego co szpital realnie może
zrobić bez udziału środków zewnętrznych, bez kredytu. Realnie brano pod uwagę realizację
własnych pomysłów bez konieczności korzystania z kredytu, ponieważ nie jesteśmy w stanie
go pozyskać ponieważ nie ma zabezpieczenia. Pani Skarbnik zapytała, czy środki finansowe
z zaciągniętego kredytu w wysokości 10 mln. zł zostały w 100 % wykorzystane. Dyrektor
wyjaśnił, że z tego zostały zapłacone zobowiązania do ZUS. Pani Skarbnik dodała, że dyrektor
wykazuje jeszcze 2 mln. zobowiązań wymagalnych, czyli po części szpital zszedł
z zobowiązań. Następnie zapytała kiedy nastąpi spłata kredytu i czy jest okres karencji, dyrektor
odpowiedział, że to jest na 10 lat i nie ma okresu karencji. Dużym problemem jest zapłata
zobowiązań do ZUS. Pan Andrzej Chrobak zapytał o bieżącą zapłatę składek do ZUS. Dyrektor
odpowiedział, że w bieżącym i poprzednim miesiącu składki zostały opłacone. Pani Skarbnik
zapytała, czy jeżeli chodzi o projekt PSIM jest procedowany, czy szpital przygotowuje się do
podpisania umowy. Dyrektor odpowiedział, że na dzień dzisiejszy szpital jest na liście
rezerwowej. Pani Skarbnik dodała, że w budżecie Powiatu zabezpieczone są środki na wkład
własny do projektu PSIM, czy dla dyrektora ma to znaczenie żeby te środki zostały
przekwalifikowane na pokrycie straty. Zdaniem dyrektora we wniosku unijnym posługiwano
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się zabezpieczeniem środków własnych w postaci dotacji z Powiatu. Pani Skarbnik zapytała
czy to jest wiążące. Dyrektor odpowiedział, że na pewno będzie wzywany do uzupełnienia
dokumentów i wskazania skąd będą środki na wkład własny.
Po omówieniu szczegółów Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady
Powiatu Sanockiego w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku na lata 2021 - 2023. Pozytywną opinię
wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.7. 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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