Protokół Nr 49/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 29 października 2015 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

•

Adam Siembab – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

•

Maryla Kopiec – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

•

Piotr Mazur – Naczelnik Wydziału Promocji Kultury i Rozwoju

•

Leszek Gocek - Informatyk

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Pan
Starosta przedstawił porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który przedstawia się
następująco:
1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) wniosek SPZOZ o wyrażenie zgody na wycinkę drzew
2. Sprawy organizacyjne:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) podjęcie decyzji w sprawie umowy z RARR na wykonanie strategii Rozwoju Powiatu
Sanockiego
b) dyskusja na temat rozbudowy sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Jagiellońskiej
22 w Sanoku

c) prośba o środki finansowe na zabezpieczenie pomieszczeń piwnicznych oraz
serwerowni w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku
d) informacja naczelnika dotycząca procedury pogwarancyjnej sali gimnastycznej w I LO
w Sanoku
4. Sprawy z zakresu służby zdrowia i pomocy społecznej:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania
badania sprawozdania finansowego SPZOZ w Sanoku za rok 2015
b) informacja dyrektora SPZOZ w Sanoku o zakończeniu prac remontowych w Oddziale
Pulmonologii
c) prośba dyrektora Domu Dziecka w Sanoku o rozważenie możliwości podniesienia płac
d) pismo dyrektora PCPR dotyczące zmiany kwot dofinansowania kosztów uczestnictwa
osób niepełnosprawnych pochodzących z terenu powiatu sanockiego w warsztatach
terapii zajęciowej znajdujących się na terenie innych powiatów w 2015 roku
5. Sprawy z zakresu oświaty:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Pani M. Niemczyk dyrektora
ZS Nr 4 w Sanoku
b) prośba dyrektora CDN w Sanoku o wyrażenie zgody na przekazanie 5 laptopów do ZS
Nr 2 w Sanoku
6. Sprawy kadrowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora PZD
w Sanoku
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Naparły pełniącego
obowiązki dyrektora PZD w Sanoku do składania oświadczeń woli.
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Naparły pełniącego
obowiązki dyrektora PZD w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Naparły pełniącego
obowiązki dyrektora PZD w Sanoku do dokonania przeniesień w planie wydatków
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Naparły pełniącego
obowiązki dyrektora PZD w Sanoku do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu
7. Sprawy z zakresu promocji:
a) prośba dyrektora MDK w Sanoku o dofinansowanie organizacji koncertu
b) rozpatrzenie propozycji zorganizowania uroczystości rocznicowej - 130 urodzin
Kazimierza Świtalskiego
c) propozycja przyznania nagrody w ramach podsumowania „Licealiady”
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8. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2015 rok ( 64.000 zł -RCRE)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2015 rok ( 500 zł- ZS Nr 5, 800 zł PPP) – wnioski o pomoc zdrowotną
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2015 rok ( 73.000 zł – ZS Nr 2)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie umorzenia należności Skarbu Państwa z tytułu opłat
za wieczyste użytkowanie gruntów
9. Wniosek Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
10. Wolne wnioski i zapytania.

Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Obecny na posiedzeniu Zarządu Powiatu Pan Adam Siembab Dyrektor Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na
wycięcie sześciu sztuk drzew liściastych i jednego iglastego rosnących na terenie działki nr
829/4, położonych w Sanoku obręb Posada, zabudowanej obiektami „Nowego Szpitala”. Zgodę
na powyższe wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.4. Sprawy z zakresu służby zdrowia i pomocy społecznej.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 248/2015

w sprawie wyboru podmiotu

uprawnionego do dokonania badania sprawozdania finansowego SPZOZ w Sanoku za 2015
rok. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie pan Adam Siembab poinformował o zakończeniu prac remontowych
w Oddziale Pulmonologii. Remont generalny dotyczył czterech sal chorych, trzech węzłów
sanitarnych i części korytarza.
Pan Starosta zapytał, czy przesunięcie terminu kontraktacji nocnej i świątecznej opieki
medycznej spowoduje jakieś utrudnienia w funkcjonowaniu innych komórek szpitala. Dyrektor
odpowiedział, że otrzymał zgodę Sanepidu na utworzenie nocnej i świątecznej opieki
medycznej w pomieszczeniach szpitalnych. Wstępnie podjęto rozmowy z lekarzami, odnośnie
pracy w nowo powstającej komórce.
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Pan Wicestarosta dodał, iż dyrektor SPZOZ w Sanoku wystąpił z propozycją utworzenia
w Przychodni Zdrowia na ul. Lipińskiego w Sanoku (raz w tygodniu) stanowiska ze „zdrową
żywnością” . Zarząd Powiatu wyraził zgodę na okres próbny utworzenia takiego stanowiska.
Pan Siembab dodał, że uczestniczył w szkoleniu na temat „Map potrzeb zdrowotnych”
czyli plan struktury udzielania świadczeń zdrowotnych.
Ad.2. Sprawy organizacyjne.
Pan Starosta poprosił Panią Marylę Kopiec Naczelnika Wydziału Organizacyjnego
o przedstawienie tematu dotyczącego utworzenia na terenie Powiatu Sanockiego punktów
świadczących nieodpłatną pomoc prawną.
Pani Maryla Kopiec poinformowała, iż Powiat Sanocki organizuje pomoc prawną w czterech
punktach. Zgodnie z ustawą może to robić samodzielnie lub w porozumieniu z gminami.
Warunkiem jest utworzenie punktu w pomieszczeniach powiatowych lub gminnych. Powiat
zawarł porozumienia z Gminą Zagórz i Zarszyn na terenie tych gmin będą utworzone dwa
punkty. Natomiast pozostałe dwa punkty planuję się utworzyć w budynku urzędu. Pani
Naczelnik dodała, że dwa punkty będą prowadzone przez Radców Prawnych i Adwokatów
wskazanych przez Izby, natomiast pozostałe dwa planuje się powierzyć organizacjom
pozarządowym. Konkurs ogłaszany jest na podstawie pisma z Ministerstwa Sprawiedliwości,
informującego o ilości punktów pomocy prawnych, oraz o wysokości dotacji i kwoty jaka
będzie przeznaczona na prowadzenie punktu przez organizację.
Wobec powyższego podjęto Uchwałę Nr 249/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pani Marzena Jachińska poinformowała, że otrzymała telefon z Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego od pana Michała Mgleja w sprawie możliwości otrzymania dofinansowania
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (na wykonanie małego zadanie). Członkowie
Zarządu polecili, aby sprawdzić możliwość wykonania zadania wraz z przygotowaniem całości
dokumentacji, realizacją zadania oraz jego rozliczeniem w roku bieżącym.
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Ad.3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Zarząd Powiatu rozpoczął dyskusję nad propozycją Rzeszowskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego na rozwiązanie umowy na opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego
2016 – 2022. Pan Starosta dodał, że pytał jaka byłaby cena brudnopisu strategii,
odpowiedziano, że będzie to kwota w wysokości 70% wartości umowy.
Po przedyskutowaniu sprawy Członkowie Zarządu podjęli decyzję o rozwiązaniu umowy (na
warunkach zaproponowanych przez Agencję) za porozumieniem stron z Rzeszowską Agencją
Rozwoju Regionalnego na opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego 2016 – 2022.
Za rozwiązaniem umowy głosowało 4 członków zarządu, 1 członek zarządu wstrzymał się od
głosu, głosów przeciwnych nie było.
Wyrażono zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na dostosowanie
pomieszczeń piwnicznych oraz serwerowni w budynku Starostwa przy ul. Jagiellońskiej 22
w Sanoku z przeznaczeniem na archiwum podręczne Wydziału Komunikacji.

Punkt: informacja naczelnika dotycząca procedury pogwarancyjnej sali gimnastycznej
w I LO w Sanoku, przełożono na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu powrócił do omawiania spraw z zakresu służby zdrowia i pomocy społecznej.
Rozpatrzono prośbę dyrektora Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku o rozważenie
możliwości podniesienia płac pracownikom administracji i obsługi oraz pracownikom
pedagogicznym. Zarząd Powiatu ze względu na brak możliwości finansowych negatywnie
odniósł się do prośby Dyrektora placówki.
Pismo dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku dotyczące zmiany
kwot dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych pochodzących
z terenu Powiatu Sanockiego w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie
innych powiatów w 2015 roku, zostanie omówione na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Ad. 5. Sprawy z zakresu oświaty.
Podjęto Uchwałę Nr 250/2015 w sprawie upoważnienia Pani Marzeny Niemczyk dyrektora
Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku. Upoważnia się Panią Marzenę Niemczyk do realizacji zadania
– zakup produktów żywnościowych do stołówki na 2016 rok do kwoty 210.000 zł . Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Zarząd Powiatu przychylił się do prośby dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Sanoku wyrażając zgodę na przekazanie 6 laptopów z CDN w Sanoku do Zespołu Szkół
Nr 2 w Sanoku. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Ad. 6. Sprawy kadrowe.
Członkowie zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 251/2015

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora

Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku. Powierzono Panu Wojciechowi Naparle pracownikowi
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku pełnienie obowiązków dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
- Uchwała Nr 252/2015 w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Naparły pełniącego
obowiązki dyrektora PZD w Sanoku do składania oświadczeń woli związanych
z prowadzeniem zadań Powiatu w zakresie bieżącej działalności PZD w Sanoku. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 253/2015 w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Naparły pełniącego
obowiązki dyrektora PZD w Sanoku do dokonania przeniesień w planie wydatków bieżących
budżetu Powiatu Sanockiego na 2015 rok w PZD w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 254/2015 w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Naparły pełniącego
obowiązki dyrektora PZD w Sanoku do składania w imieniu Powiatu Sanockiego oświadczeń
woli w sprawach majątkowych. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 255/2015 w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Naparły pełniącego
obowiązki dyrektora PZD w Sanoku do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu wszystkich
spraw należących do kompetencji Zarządu Powiatu Sanockiego, jako zarządcy dróg
powiatowych. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Ad. 7. Sprawy z zakresu promocji, kultury i rozwoju.
Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył prośbę dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury
w Sanoku o dofinansowanie organizacji koncertu „Santo Subito”.
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Pan Piotr Mazur poinformował, że podsumowano rywalizację w zakresie „Licealiady”
w roku szkolnym 2014/15. Jako Powiat w kategorii szkół średnich zajęliśmy IV miejsce,
w pozostałych kategoriach: ISM, i „Gimnazjadzie” miejsce II. Zaproponował, aby dokonać
powiatowego podsumowania i nagrodzić najlepsze szkoły. Zarząd Powiatu postanowił
przyznać nagrody finansowe w następującej wysokości:
I miejsce – 1.500 zł
II miejsce -1.000 zł
III miejsce – 500 zł
IV miejsce – 500 zł.
Powyższe ustalenia przyjęto jednogłośnie.
Następnie pan Piotr Mazur poinformował, że zbliża się 130 rocznica urodzin premiera
RP pochodzącego z Sanoka, absolwenta I LO w Sanoku – Kazimierza Świtalskiego,
i zaproponował, aby zorganizować uroczystość rocznicową z tej okazji. Członkowie Zarządu
upoważnili Pana Piotra Mazura do rozpoznania/sprawdzenia możliwości zorganizowania
uroczystości i przedstawienia informacji na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu.
Zarząd Powiatu powrócił do omówieni spraw z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Pan Damian Biskup wspólnie z Panem Leszkiem Gockiem Informatykiem Starostwa
przedyskutowali temat dotyczący rozbudowy sieci teleinformatycznej Starostwa
Powiatowego oraz zaopatrzenia budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w infrastrukturę
teleinformatyczną. Pan Damian Biskup zaproponował, aby informatyk przedstawił możliwość
wykonania w/w prac z uwzględnieniem poniższych propozycji:
- odpowiednio dostosować pomieszczenie, w którym będzie znajdował się serwer i inne
urządzenia w celu odpowiedniego doboru klimatyzatora
- w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 skorzystać z telefonii VoIP i zakupić w tym celu
odpowiednie aparaty telefoniczne
- podjąć wstępnie rozmowy z dyrektorem Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku odnośnie możliwości
wykonania przez uczniów w ramach praktyk zawodowych okablowania do sieci
teleinformatycznych w budynku Starostwa przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku.
Powyższe informacje należy przedłożyć na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.
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Ad. 8. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
- Uchwała Nr 256/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami o kwotę 64.000 zł z przeznaczeniem na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w RCRE w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 257/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. Przeznaczono środki finansowe na pomoc zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli
w ZS Nr 5 w wysokości 500 zł oraz w PPP w Sanoku w wysokości 800 zł. Uchwałę podjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 258/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 o kwotę 73.000 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 259/2015 w sprawie umorzenia należności Skarbu Państwa z tytułu opłat za
wieczyste użytkowania gruntów. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad. 9. Wniosek Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.
Zarząd

Powiatu

zapoznał

się

z

opinią

Komisji

Regulaminowej,

Porządku

i Bezpieczeństwa Publicznego do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zakresu
przedmiotowego działania komisji stałych Rady Powiatu Sanockiego.
Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania.
Pan Damian Biskup złożył wniosek, o rozważenie przez Naczelnika Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami możliwości podziału wszystkich działek Powiatu Sanockiego
położonych w Sanoku w obrębie Olchowce na działki mniejsze – budowlane.
Pan Krzysztof Strzyż zawnioskował, o uwzględnienie odcinka drogi powiatowej
Olchowa przez wieś (do ostatnich zabudowań) w wykazie dróg do zimowego utrzymania.
Pani Alicja Wosik zapytała czy podjęto rozmowy z Nadleśniczym Nadleśnictwa Brzozów
w sprawie możliwości dofinansowania przez Nadleśnictwo remontu drogi powiatowej
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ul. Chrobrego w Sanoku. Pani Alicja Wosik zawnioskowała o podjęcie rozmów
w powyższym temacie.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak - Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny………………………….
2. Wacław Krawczyk …………........................
3. Damian Biskup …………………………….
4. Krzysztof Strzyż ……………………………
5. Alicja Wosik ………………………………
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