Protokół Nr 18/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 24 marca 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

•

Marian Kunc

•

Adam Siembab – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył i prowadził Wicestarosta Pan Wacław Krawczyk. Na wstępie Pan
Wicestarosta przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia:
1. Sprawy z zakresu geodezji:
a) prośba o wyrażenie zgody na wycięcie 10 drzew rosnących na działce 1108 w Sanoku
2. Sprawy z zakresu pozyskiwania środków pomocowych:
a) podjęcie decyzji w sprawie aplikowania o fundusze z RPO
3. Sprawy z zakresu zdrowia:
a) informacja dyrektora SPZOZ w Sanoku o zamontowaniu przeszklenia w patio szpitalnym
4. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania sprzętu komputerowego
5. Sprawy organizacyjne:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wystąpienia Powiatu
Sanockiego ze Związku Powiatów Polskich
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu
Sanockiego do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych
6. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu sanockiego na
2015 rok (137 zł)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu sanockiego na

2015 rok (50.000 zł)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Sanockiego na rok 2014
7. Wolne wnioski i zapytania.

Następnie Pan Wicestarosta zaproponował wprowadzenie n/w spraw:
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi Stuposiany –
Tarnawa kategorii drogi powiatowej poprzez włączenie jej z użytkowania na odcinku od km
0+000 do km. 15+236
- prośba rodziców drużyny Żaków Młodszych o dofinasowanie wyjazdu na mistrzostwa
w hokeju do Słowacji
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
Sanok – Dobra w miejscowości Międzybrodzie i Dębna.

Ad. 1. Sprawy z zakresu geodezji.
Członkowie zarządu rozpatrzyli wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie
procedury zmierzającej do wycięcia 10 drzew rosnących na działce nr 1108 w na skarpie przy
granicy z działką nr 1107 w Sanoku. Po omówieniu tematu wyrażono zgodę na wycięcie 10
drzew – tylko topoli rosnących na w/w działce. Zgodę na powyższe wyrażono 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 2. Sprawy z zakresu pozyskiwania środków pomocowych.
Zarząd Powiatu zapoznał się ze wstępnym harmonogramem naboru wniosków w roku
2015 o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Ad. 3. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Pan Adam Siembab Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku poinformował, że zamontowane dwa ostatnie przeszklenia w patio szpitalnym.
Pan dyrektor na prośbę pani Alicji Wosik omówił przebieg spotkania z firmą IMG
Finanse, która zajmuje się doradztwem w zarządzaniu i restrukturyzacji naprawczej
publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Obecnie firma posiada w swoim gronie grupę
szpitali, w których zoptymalizowano strukturę kosztów. Koszt takiego doradztwa wynosi ok.
70.000 zł brutto.
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Następnie pani Skarbnik zapytała o nadwykonania za rok 2014 w SPZOZ w Sanoku.
Pan dyrektor odpowiedział, iż łączna kwota nadwykonań wynosi 3.995.000 zł, natomiast
niedowykonania to kwota 494.000 zł. NFZ przesunął i wypłacił na rzecz szpitala kwotę
3.143.000 zł. Dyrektor dodał, że kontrakt na bieżący rok jest niższy o 700.000 zł. Po dwóch
miesiącach pracy br. są już bardzo duże nadwykonania, które wynoszą ok. 800.000 zł.
Pan Starosta poinformował, że otrzymał zaproszenie na mediację do SPZOZ w Sanoku.
Ad. 4. Podjęcie uchwały.
Podjęto Uchwałę Nr 65/2015 w sprawie przekazania sprzętu komputerowego. Sprzęt
komputerowy stanowiący wyposażenie Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku przekazuje się
jako wyposażenie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu. Uchwałę podjęto 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 5. Sprawy organizacyjne.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wystąpienia
Powiatu Sanockiego ze Związku Powiatów Polskich. Pozytywną opinię wyrażono 4 głosami
„za”, 1 członek zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
przystąpienia Powiatu Sanockiego do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów
Terytorialnych. Członkowie zarządu jednogłośnie wyrazili pozytywną opinię.
Ad. 6. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
- Uchwała Nr 66/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu sanockiego na 2015
rok. Przeznacza się 137 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa dziecka w warsztatach Terapii
Zajęciowej w Haczowie. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 67/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu sanockiego na 2015
rok. W związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Dydnia zwiększa się dochody
i wydatki Powiatu sanockiego o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
Przebudowa drogi powiatowej Sanok – Dobra w km 19+850 – 20+150. Uchwałę podjęto 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła roczne sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Sanockiego za rok 2014. Po omówieniu sprawozdania podjęto Uchwałę Nr 68/2015
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w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2014 rok.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujący się nie było.

Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania.
Podjęto Uchwałę Nr 69/2015 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi
nr 2307R Stuposiany – Tarnawa kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenia jej
z użytkowania na odcinku od km 0+000 do km 15+236. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarządu Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Drużyny Żak Młodszy KH Sanok
udzielając dofinansowania w wysokości 300 zł

na pokrycie kosztów wyjazdu na

międzynarodowy turniej w hokeju na lodzie do Michalovic na Słowacji. Zgodę wyraziło 5
członków zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 70/2015 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
Przebudowa drogi powiatowej Sanok – Dobra nr 2235R w m. Międzybrodzie i Dębna w km
7+130 – 10 830 oraz km 10+860 – 11+200. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie zarządu wyrazili zgodę na pokrycie kosztów dojazdu tj. kwoty
w wysokości 635,20 zł ekspertów wykonujących ekspertyzę techniczną stanu parkietu w hali
sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku. Co daje łączny koszt zadania 3.241,01
zł brutto.
Pan Wicestarosta poinformował, że każdy z dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych
otrzymał propozycję regulaminu udostępniania obiektów sportowych z możliwością ich
rozbudowy według potrzeb i wymagań szkoły.
Ustalono, że odpowiedz na zapytanie Pani Zofii Kordeli - Borczyk Radnej Powiatu
sanockiego na temat planów Zarządu Powiatu Sanockiego odnośnie powstania i rozwoju
specjalnej strefy inwestycyjnej / parku technologicznego na terenie powiatu sanockiego
zostanie udzielona na najbliższej sesji Rady Powiatu.
Pani Alicja Wosik zaproponowała, aby Sesje Rady Powiatu ustalać w godzinach
popołudniowych. Dodała, iż podobny wniosek został zgłoszony na ostatniej sesji Rady
Powiatu.
Kolejny wniosek zgłoszony przez Panią Radną Wosik dotyczył jak najszybszego
zlecenia wykonania „Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego” na kolejne lata, w formie
bezprzetargowej. Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do powyższego wniosku.
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Na koniec pani Alicja Wosik zaproponowała, aby dla członków zarządu
zaprenumerować w wersji elektronicznej czasopismo „Wspólnota”. Przewodniczący zarządu
zaproponował, aby jeden egzemplarz był w formie papierowej i jeden w wersji elektronicznej.
W związku z powyższym polecono, aby Pani Naczelnik Wydziału Organizacyjnego sprawdziła
i przedstawiła informację o warunkach prenumeraty.
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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