Protokół Nr 154/21
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 6 października 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
 Aneta Saj – pracownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 Bartosz Drożdżal - pracownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 Bożena Pietruszka – Pełnomocnik ds. Zdrowia i 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 geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie
nieruchomości położonych w Sanoku obręb Wójtowstwo, stanowiących własność
Powiatu Sanockiego.
b) podjęcie decyzji w sprawie dalszego gospodarowania nieruchomością działka nr 58/153
w Sanoku obręb Olchowce
c) zapoznanie się z zawiadomieniem o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy dot.
ustalenia granic
2. Sprawy z zakresu rynku pracy:
a) podjęcie uchwały w sprawie przekazania sprzętu informatycznego
3. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podwyższenia wysokości
wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych
4. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora SPZOZ w Sanoku o zmianę uchwały Rady Powiatu
Sanockiego poprzez zwiększenie kwoty dotacji na koszty niekwalifikowane.
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno - finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Sanoku
5. Sprawy z zakresu oświaty:
a) dokonanie podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających
z opieki zdrowotnej w roku 2021
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcie wspólnych działań
dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej
c) przyjęcie sprawozdania CDN w Sanoku z realizacji planu pracy za rok szkolny 2020/2021
d) rozpatrzenie prośby zastępcy dyrektora II LO w Sanoku o wyrażenie zgody na
przydzielenie 2 godzin na prowadzenie lekcji etyki
6. Sprawy z zakresu promocji i kultury:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program
Współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
c) rozpatrzenie prośby Sanockiego Towarzystwa Muzycznego o dofinansowanie XXI
Międzynarodowego Spotkania Akordeonowego „Sanok 2021”
d) rozpatrzenie prośby Prezesa oddziału rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
w Sanoku o wsparcie finansowe w celu zorganizowania ogólnopolskiego Spotkania
Integracyjnego z okazji Światowego Dnia Cukrzycy, i umieszczenie w/w obchodów
w przyszłorocznym budżecie.
7. Sprawy z zakresu pomocy prawnej:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji
zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub
punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Sanockiego
w 2022 roku
8. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: „Remont drogi
powiatowej Nr 2235 r Sanok – Dobra w km 12+300 – 13+879 oraz w km 18+170 –
19+220”
9. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021r (12.771 zł – DPS w Sanoku)
10. Wyrażenie opinii w sprawie wyboru wariantu trasy budowy obwodnicy Miejsca
Piastowego
11. Wnioski i zapytania.
Porządek posiedzenia przyjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
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Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Aneta Saj wraz z panem Bartoszem Drożdzalem pracownicy Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami przedstawili poniższe sprawy.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 188/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
udostępnienie nieruchomości położonych w Sanoku obręb Wójtowstwo, stanowiących
własność Powiatu Sanockiego. Wyrażono zgodę na odpłatne udostępnienie inwestorowi, firmie
Voice Net S.A. nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego położonej w Sanoku
działka nr 773/12 na potrzeby związane z umieszczeniem, eksploatacją i konserwacją
napowietrznego kabla światłowodowego na istniejącej podbudowie słupowej energetycznej.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Odnośnie sprawy dotyczącej dalszego gospodarowania niezabudowaną nieruchomością
stanowiącą własność Powiatu Sanockiego działka nr 58/153 położona w Sanoku obręb
Olchowce, pani Aneta Saj przypomniała, że sprawa była omawiana na wcześniejszym
posiedzeniu zarządu i wówczas polecono, aby zlecić wycenę nieruchomości łącznie
z drzewostanem. Zapytanie ofertowe zostało wysłane do sześciu rzeczoznawców majątkowych,
nikt się nie podjął wyceny tego drzewostanu ile by kosztowało usunięcie i uprzątnięcie.
Członkowie Zarządu podjęli dyskusję dotyczącą celowości usunięcia drzew i krzewów. Zarząd
Powiatu postanowił, nie podejmować na razie decyzji co do dalszych losów w/w
nieruchomości.
Członkowie Zarządu podjęli dyskusję dotyczącą przejęcia część nieruchomości od osób
prywatnych potrzebnej do budowy chodnika w miejscowości Srogów.
Następnie zapoznali się z zawiadomieniem o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy
dotyczącej przebiegu granic i zmiany powierzchni działki nr 18 położonej w miejscowości
Morochów.

Ad. 2. Sprawy z zakresu rynku pracy.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 189/2021 w sprawie przekazania sprzętu
informatycznego. Wyrażono zgodę na przekazanie według załączonego wykazu sprzęt
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komputerowy stanowiący wyposażenie Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku do: Starostwa
Powiatowego w Sanoku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku oraz do Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.3. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych. Pozytywną
opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 4. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Sprawy z zakresu służby zdrowia przedstawiła pani Bożena Pietruszka Pełnomocnik ds.
Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Członkowie Zarządu omówili prośbę dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Sanoku o zmianę uchwały Rady Powiatu Sanockiego nr XXX/371/2021
z dnia 1 lipca 2021 r. poprzez zwiększenie kwoty dotacji z 200.000 zł do kwoty 309.379,64 zł
(brakująca kwota 109.379,64 zł), na koszty niekwalifikowane konieczne do poniesienia
w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa
epidemiologicznego na terenie Województwa Podkarpackiego w związku z pojawieniem się
koronawirusa SARS – CoV-2”. Ze względu na brak środków, nie ma możliwości w tym
momencie zabezpieczenia powyższej kwoty w budżecie Powiatu Sanockiego.
Członkowie Zarządu wyrazili pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia
Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Pozytywną
opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie oceny
sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Ad.5. Sprawy z zakresu oświaty.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przyznanie środków finansowych na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w roku 2021, którzy zwrócili się
o taką pomoc. Przyznano pomoc finansową dwóm paniom nauczycielkom po 1.500 zł oraz
panu nauczycielowi w wysokości 300 zł. Powyższa decyzja została przyjęta 3 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcie wspólnych
działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej. Pozytywną opinię
wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu przyjęli sprawozdanie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Sanoku z realizacji planu pracy za rok szkolny 2020/2021 przy 3 głosach za, przeciw-0,
wstrzymało się-0.
Członkowie Zarządu omówili prośbę zastępcy dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego
w Sanoku o wyrażenie zgody na przydzielenie 2 godzin na prowadzenie lekcji etyki w szkole,
jednakże nie przychylili się do w/w prośby, sugerując rozważenie wprowadzenia 1 godziny
lekcji etyki tygodniowo.
Ad. 6. Sprawy z zakresu promocji i kultury.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 190/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu „Program Współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022
rok”. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Pozytywną opinię
wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pozytywnie

rozpatrzono

prośbę

Sanockiego

Towarzystwa

Muzycznego

o dofinansowanie XXI Międzynarodowego Spotkania Akordeonowego „Sanok 2021”,
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przyznając na powyższy cel kwotę w wysokości 1250 zł. Powyższa decyzja została przyjęta
3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Po rozpatrzeniu prośby Prezesa oddziału rejonowego Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków w Sanoku o wsparcie finansowe w celu zorganizowania Ogólnopolskiego
Spotkania Integracyjnego z okazji obchodów Światowego Dnia Cukrzycy, i umieszczenie w/w
obchodów w przyszłorocznym budżecie, Członkowie Zarządu wyrazili zgodę i zlecili wpisanie
w/w obchodów do projektu budżetu na 2022 rok.

Ad.7. Sprawy z zakresu pomocy prawnej.
Podjęto Uchwałę Nr 191/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Sanockiego w 2022
roku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.8. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 192/2021 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: „Remont
drogi powiatowej Nr 2235 R Sanok – Dobra w km 12+300 – 13+879 oraz w km 18+170 –
19+220”. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.9. Sprawy budżetowe
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 193/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2021r. W związku z decyzją wojewody zwiększa się dochody i wydatki
Powiatu Sanockiego o kwotę 12.771 zł na zadania bieżące realizowane przez Dom Pomocy
Społecznej

w

Sanoku.

Uchwałę

podjęto
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głosami

„za”,

głosów

przeciwnych

i wstrzymujących się nie było
Ad. 10. Wyrażenie opinii w sprawie wyboru wariantu trasy budowy obwodnicy Miejsca
Piastowego.
Zarząd Powiatu włączając się w konsultacje przebiegu trasy planowanej do budowy
obwodnicy Miejsca Piastowego, wypracował stanowisko niezbędne do przedłożenia
Ministrowi Infrastruktury, wybierając wariant 1, podwariant 1, opracowanej koncepcji budowy
obwodnicy Miejsca Piastowego (Miejsce Piastowe – Sanok).
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Ad.11. Wnioski i zapytania.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Powiat Sanocki złożył trzy wnioski do
Kuratora Oświaty o przyznanie nagród dla dyrektorów szkoły z czego dwa zostały rozpatrzone
pozytywnie, tj. dla pani Marii Pospolitak oraz Pani Jowity Nazarkiewicz.
Ponadto pan Starosta zaproponował po jednej nagrodzie dla każdej ze szkół oraz dla dyrektora
ZS Nr 3 i 5 w Sanoku.
Pan Starosta poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku poinformował
o rozstrzygnięciu przetargu na remont przepustu na drodze powiatowej Długie – Pakoszówka
w m. Strachocina. Wpłynęły trzy oferty na kwotę 273 tyś zł, 286 tyś zł, 346 tyś zł. Kwota
według kosztorysu inwestorskiego wynosiła 235 tys. więc różnica w stosunku do najtańszej
oferty wynosi 38 tyś zł. Zdaniem pana Starosty temat ten nadal trzeba procedować i szukać
pieniędzy na wykonanie zadania. Stanowisko takie poparło 2 Członków Zarządu, jeden
Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Joanna Jankowska

Podpisy Członków Zarządu
1. Stanisław Chęć…………………………….......
2. Janusz Cecuła …………...................................
3. Damian Biskup ………………………………..
4. Andrzej Chrobak………………………………
5. Krzysztof Strzyż………………………………
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