Protokół Nr 163/21
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 15 grudnia 2021 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
 Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego
 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
 Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu
 Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu Sanockiego
 Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 Ryszarda Niemczyk – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Sanoku
 Wojciech Naparła – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 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 geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) zajęcie stanowiska odnośnie informacji Burmistrza Miasta Sanoka o przeznaczeniu do
sprzedaży nieruchomości położonej w Sanoku działka nr 1433/3
b) zapoznanie się z postanowieniem w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
2. Sprawy z zakresu drogownictwa
a) rozpatrzenie prośby dyrektora PZD w Sanoku o zabezpieczenie środków finansowych na
zakup koparko – ładowarki
3. Rozpatrzenie wniosku Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego o
opracowanie regulaminu dot. sposobu wypłacania diet
4. Rozpatrzenie prośby KPPSP w Sanoku o wyrażenie zgody na przekazanie namiotu
pneumatycznego
5. Sprawy z zakresu promocji i kultury:

a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przyznania nagrody specjalnej za rok 2021
dyrektorowi Muzeum Historycznego w Sanoku
6. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia Programu
Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku na lata
2022 - 2024
7. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021r. (20.000 zł)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021r. (1.270 zł)
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2021r. (1.000 zł – DD)
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2021r. (1.000 zł –ŚDS)
8. Wnioski i zapytania.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
dodatkowo następujące tematy:
- rozpatrzenie prośby Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Zakład Gazowniczy
w Jaśle o wyrażenie zgody na wejście w teren nieruchomości położonej w Sanoku obręb
Posada będącej własnością Powiatu Sanockiego , w użytkowaniu SPZOZ w Sanoku działka
Nr 829/4
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań
publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu, turystyki oraz oświaty na 2022
rok.
- odpowiedź na pytanie radnej pani Marzeny Dziurawiec złożone podczas sesji Rady Powiatu
Sanockiego w dniu 30 listopada 2021r
Za wprowadzenie dodatkowych spraw głosowało 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty jednogłośnie przez 5 Członków Zarządu.
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Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Poniższe sprawy przedstawiła Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji
Gospodarki Nieruchomościami.
Pani Naczelnik przedstawiła informację Burmistrza Miasta Sanoka o przeznaczeniu do
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku
obręb Śródmieście, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 1433/3 o pow. 0,0396 ha. Po
omówieniu tematu, Zarząd Powiatu nie wyraził zainteresowania nabyciem w/w nieruchomości.
Stanowisko takie przyjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu zapoznali się postanowieniem (znak GN-III.683.4.2021) w sprawie
podjęcia postępowania w sprawie - ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w
Łukowem, gm. Zagórz, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 319/6 o pow. 0,0128
ha.
Następnie rozpatrzono pismo Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, Zakład
Gazowniczy w Jaśle w sprawie udzielenia zgody na wejście w teren nieruchomości położonej
w Sanoku obręb Posada będącej własnością Powiatu Sanockiego w użytkowaniu SPZOZ
w Sanoku, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 829/4 (teren szpitala) w celu przebudowy
istniejącej sieci gazowej. Po przeanalizowaniu Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wejście przez
PSG w teren w/w nieruchomości pod warunkiem, aby w umowie zawrzeć zapis, że będzie
ustanawiana służebność przesyłu. W związku z tym PSG powinien opracować mapę do celów
prawnych oraz operat wyceny służebności przesyłu. Powyższa decyzja została przyjęta
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku o
zabezpieczenie środków finansowych na zakup koparko – ładowarki.
Pani Skarbnik dodała, że dyrektor PZD w Sanoku zwrócił się z pismem o zabezpieczenie
środków w wysokości 180.000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki.
Ponadto poinformowała, że w oświacie brakuje ok. 500.000 zł na płace, braki finansowe są
również w Domu Dziecka.
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Ad. 5. Sprawy z zakresu promocji i kultury.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 256/2021 w sprawie przyznania nagrody rocznej za
rok 2021 dyrektorowi Muzeum Historycznego w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 257/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu,
turystyki oraz oświaty na 2022 rok. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad.6. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
W związku z wnioskiem Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej złożonym na
posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2021r. do projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie
zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Sanoku na lata 2022 – 2024 dodano § 2 w brzmieniu: „Dokonać aktualizacji
Programu Naprawczego, o którym mowa w

§ 1, w okresie do pół roku od daty jego

zatwierdzenia, w oparciu o analizę jego wykonania”.
Wobec powyższego Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku na lata 2022 – 2024. Pozytywną opinię wyraziło
5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.4. Rozpatrzenie prośby KPPSP w Sanoku o wyrażenie zgody na przekazanie namiotu
pneumatycznego.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę Komendy Powiatowej państwowej
Powiatowej Straży Pożarnej w Sanoku, wyrażając zgodę na dalsze przekazanie otrzymanego
namiotu pneumatycznego NPS 27 do jednostki OSP Niebieszczany.

Ad.3. Rozpatrzenie wniosku Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
o opracowanie regulaminu dot. sposobu wypłacania diet – punkt został przełożony do
rozpatrzenia na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu Sanockiego.
4

Ad.7. Sprawy budżetowe.
Poniższe sprawy przedstawiła pani Edyta Szałankiewicz Skarbnik Powiatu Sanockiego.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 258/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2021r. Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Sanoku o kwotę 20.000 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań
przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę

Nr 259/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Powiatu Sanockiego na 2021r. Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Sanoku o kwotę 1.270 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r. Proponuje się dokonania zwrotu dochodów,
darowizn w kwocie 1.000 zł na rzecz Domu Dziecka im. Św. Józefa 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
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r. Proponuje się dokonania zwrotu
dochodów, darowizn w kwocie 1.000 zł na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zagórzu. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu zatwierdzili treść odpowiedzi na wniosek radnej pani Marzeny
Dziurawiec złożony podczas sesji Rady Powiatu Sanockiego w dniu 30 listopada 2021r.
dotyczący prowadzenia lekcji etyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku.
Ad.8. Wnioski i zapytania.
Pan Damian Biskup zwracając się do pani Skarbnik zapytał, czy jest

możliwość

upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania uchwał w sprawie zwrotu dochodów do
jednostek organizacyjnych Powiatu Sanockiego do kwoty 5.000 zł. Pani Skarbnik
odpowiedziała, że sprawdzi, czy jest taka możliwość.
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Posiedzenie Zarządu opuścił Pan Krzysztof Strzyż.
Na posiedzenie Zarządu dołączył pan Wojciech Naparła Dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg w Sanoku. Pani Skarbnik nawiązując do wniosku dyrektora PZD w Sanoku
o zabezpieczenie środków finansowych na zakup koparko – ładowarki powiedziała, że sprawa
będzie rozważana w przyszłym roku.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że wspólnie z panią Skarbnik uczestniczył
w konwencie Starostów, na którym poproszono również przedstawicieli BGK, rozmawiano
miedzy innymi na temat rozliczania wniosków. Podana została również informacja, że nastąpi
drugi nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu „Polski Ład”.
Zaproponował, aby jeden wniosek został złożony na zadania inwestycyjne w oświacie,
natomiast dwa wnioski na zadania związane z infrastrukturą drogową. Wstępnie
zaproponowano zadania: budowa chodnika na ul. Gubrynowicza w Zagórzu, połączenie
bezpiecznego przejścia z istniejącym chodnikiem w m. Niebieszczany oraz w Prusieku,
budowa chodnika a ul. Okulickiego w Sanoku, remont nawierzchni na drodze w m. Markowce
- Pisarowce „Podgaj” oraz remont przepustu. W tym kontekście Pan Andrzej Chrobak wraz
z panem Damianem Biskupem wspomnieli o konieczności przeprowadzenia remontów lub
przebudowy następujących ulic w Sanoku: II Pułku Strzelców Podhalańskich, Konarskiego
oraz ul. Stróżowskiej.

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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