Protokół Nr 186/22
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 27 maja 2022 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
 Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu Sanockiego
 Grzegorz Panek – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotne
w Sanoku
 Sabina Tworek – pracownik Wydziału Promocji i Kultury
 Renata Ryniak – Główny Księgowy Starostwa Powiatowego w Sanoku
 Tomasz Twardy – Informatyk Starostwa Powiatowego 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 służby zdrowia:
a) prośba dyrektora SPZOZ o zmianę zapisów w uchwale Rady Powiatu Sanockiego nr
XXVI/271/2020 z dnia 29.09.2020r w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie
w budżecie Powiatu Sanockiego, środków finansowych do projektu „Modernizacja
i rozwój e-usług w ramach PSIM w SPZOZ w Sanoku” oraz o zabezpieczenie środków
finansowych na wkład własny do projektu
b) rozważenie propozycji dyrektora SPZOZ w Sanoku dotyczącej dalszego przeznaczenia
budynku „starego szpitala” w Sanoku
c) rozpatrzenie prośby dyrektora SPZOZ w Sanoku o zabezpieczenie w budżecie Powiatu
Sanockiego kwoty na zakup czterech wózków anestezjologicznych na Blok Operacyjny
2. Sprawy z zakresu promocji i kultury:
a) przyjęcie raportu o stanie Powiatu Sanockiego za rok 2021

b) rozpatrzenie prośby dyrektora II LO w Sanoku o dofinansowanie wyjazdu uczniów na
Międzynarodowy Turniej Unihokeja w Elblągu podczas, którego odbędzie się
Ogólnopolska Licealiada
c) rozpatrzenie prośby Sanockiego Towarzystwa Muzycznego i Państwowej Szkoły
Muzycznej w Sanoku o wsparcie finansowe imprezy: Międzynarodowa Wiosna
Akordeonowa „Sanok 2022”
3. Sprawy budżetowe:
a) rozpatrzenie prośby o zabezpieczenie środków finansowych na zakup nowych jednostek
komputerowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sanoku
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do
Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do
Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2022 rok (70.000 ŚDS w Zagórzu)
4. Sprawy z zakresu geodezji i katastru:
a) do wiadomości:
- zapoznanie się z zawiadomieniem (znak GN-II.6621.4.33.2021) o przedłużeniu
terminu załatwienia sprawy
- zapoznanie się z pismem dot. uzupełnienia materiału dowodowego (znak GN.
II.6621.7.15.2021)
- informacja dot. zmiany granic działek położonych w m. Dębna
5. Wnioski i zapytania.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić:
- propozycja zwiększenia wsparcia finansowego organizacji obchodów 150 lecia kolei
bieszczadzkiej
- rozpatrzenie wniosku radnej zgłoszonego podczas sesji Rady Powiaty Sanockiego

Zgodę na wprowadzenie dodatkowych

spraw wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Ad.1. Sprawy z zakresu służby zdrowia.

Sprawy z zakresu służby zdrowia przedstawił Pan Grzegorz Panek Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
Dyrektor poinformował, że odbyło się spotkanie ze Związkami Zawodowymi Pracowników
szpitala, tematem zebrania był wzrost wynagrodzeń. Dodał, że w niedługim czasie odbędą się
mediacje ze związkiem zawodowym pielęgniarek. Następnie Pan Grzegorz Panek przedstawił
sytuację finansową szpitala z wyszczególnieniem każdego oddziału – jeżeli chodzi o straty
i zyski. Dodał, że planowane jest poszerzenie działalności zabiegowej w szpitalu oraz o fakcie
zatrudnienia zostali lekarzy z Ukrainy.
Następnie Dyrektor SPZOZ w Sanoku poinformował, że podpisane w bieżącym roku
porozumienie w przedmiocie utworzenia Bieszczadzkiego Centrum Zdrowia Psychicznego
będzie realizowane przez SPZOZ w Lesku w ramach programu pilotażowego dla powiatu
sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra). Dodał, że
w przypadku wyrażenia zgody przez szpital w Lesku można rozważyć możliwość przekazania
prowadzenia działalności (Odział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Dzienny Oddział
Psychiatryczny) jaka jest obecnie prowadzona w „starym” szpitalu w Sanoku

(obecnie

prowadzone są rozmowy w tym zakresie).
Odnośnie projektu „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu
Informacji Medycznej (PSIM) w SPZOZ w Sanoku pan Grzegorz Panek przypomniał, że
podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie o dofinansowanie w/w
projektu. Temat związany z zabezpieczeniem środków na wkład własny omawiany były dwa
lata temu i ustalono, że będzie to w ramach dotacji z Powiatu Sanockiego. Powyższy temat
będzie kontynuowany na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.
Odnośnie wniosku dyrektora o środki na zakup wózków anestezjologicznych, dyrektor
powiedział, że zwracał się do Wojewody o środki, i uzyskał pozytywną opinię na wniosek,
który był złożony w ubiegłym roku tj. na zakup systemu informatycznego na blok operacyjny
do monitorowania pacjenta „covid”, ale nie otrzymał środków na zakup wózków. Dyrektor
dodał, że na ten moment najważniejsza jest budowa laboratorium.
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Ad. 2. Sprawy z zakresu promocji i kultury.
Po omówieniu i wyjaśnieniu tematu udzielono wsparcia finansowego w wysokości 2.000
zł na wyjazd uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku na Międzynarodowy Turniej
Unihokeja w Elblągu podczas, którego odbędzie się Ogólnopolska Licealiada. Ostatecznie
zgodę na udzielenie w/w dofinansowania udzieliło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu postanowił o przeznaczeniu dodatkowo kwoty w wysokości 3.000 zł na
współorganizację z Gminą Zagórz obchodów 150 – lecia kolei w regionie bieszczadzkim.
Zgodę na udzielenie w/w dofinansowania udzieliło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Następnie pani Sabina Tworek przedstawiła Raport o stanie Powiatu Sanockiego za rok
2021. Podczas dyskusji polecono, aby w raporcie zamieścić schemat organizacyjny Starostwa
Powiatowego w Sanoku. Po wprowadzeniu zmian Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr
132/2022 w sprawie Raportu o stanie Powiatu Sanockiego za rok 2021. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę Sanockiego Towarzystwa Muzycznego
i Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku udzielając wsparcia finansowego w wysokości
1.500 zł na organizację imprezy: Międzynarodowa Wiosna Akordeonowa „Sanok 2022” Zgodę
na udzielenie w/w dofinansowania udzieliło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.4. Sprawy z zakresu geodezji i katastru.
Członkowie Zarządu zapoznali się z:
- zawiadomieniem (znak GN-II.6621.4.33.2021) o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
- pismem dot. uzupełnienia materiału dowodowego (znak GN. II.6621.7.15.2021)
- informacją dot. zmiany granic działek położonych w m. Dębna.
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W związku z wnioskiem zgłoszony przez panią Martę Myćka podczas sesji Rady Powiatu
Sanockiego w dniu 27 kwietnia 2022r. w sprawie zabezpieczenia łuku drogi powiatowej nr
2229R Prusiek – Niebieszczany – Wysoczany w km 7+920 do km 7+945 strona lewa,
Powiatowy

Zarząd

Dróg

w

Sanoku

dokonał

wizji

lokalnej

w

terenie

i powyższe zostanie wykonane poprzez zamontowanie barier energochłonnych w najbliższym
możliwym terminie w miarę posiadania środków finansowych.
Posiedzenie Zarządu opuścił Pan Andrzej Chrobak.

Ad.3. Sprawy budżetowe.
Sprawy budżetowe przedstawiła Pani Renata Ryniak.

Pan Tomasz Twardy informatyk Starostwa Powiatowego w Sanoku zwrócił się z prośbą
o zabezpieczenie środków finansowych na zakup nowych jednostek komputerowych dla
pracowników Starostwa Powiatowego w Sanoku. Wyjaśnił, że istnieje potrzeba wymiany
sprzętu ponieważ końcem stycznia 2023 przestanie być wspierany system Windows 8, aby
mieć aktualizacje na bieżąco. Inwestowanie w obecnie posiadane komputery nie jest już
zasadne. Wstępna wycena dla 100 komputerów to kwota ok. 250.000 zł. Do wymiany
przeznaczonych jest ok 85 komputerów. Pani Renata Ryniak poinformowała, że planowane jest
ogłoszenie projektu „Cyfrowy Powiat” i można skorzystać z dofinansowania. Pan Tomasz
Twardy powiedział, że projekt jest planowany na koniec 2022 roku, a dla Starostwa będzie to
już późno ponieważ ostatnia aktualizacja Windows kończy się w styczniu 2023r.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 133/2022 w sprawie przekazania pozostałych
środków trwałych do Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę Nr 134/2022 w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do
Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 135/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2022 rok. Zwiększa się środki finansowe w wysokości 70.000 zł na poprawę
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funkcjonalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu. Uchwałę podjęto 3 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.5. 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.
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