Protokół Nr 167/18
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 14 lutego 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
• Roman Konieczny – Przewodniczący Zarządu Powiatu
• Wacław Krawczyk – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
• Krzysztof Strzyż – Członek Zarządu Powiatu
• Alicja Wosik – Członek Zarządu Powiatu
• Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu
• Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu
• Lucyna Samborska – Prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
• Bogusława Szybisz – Mecenas Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
• Zofia Kijowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny. Pan Starosta
przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia:
1. Spotkanie z Prezesem Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie.
2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora II LO w Sanoku o wyrażenie zgody na przydzielenie
uczniom niebędącym obywatelami polskimi dodatkowych godzin nauki j. polskiego oraz
zajęć wyrównawczych z innych przedmiotów
b) rozpatrzenie prośby dyrektorów szkół Powiatu Sanockiego o podwyższenie dodatków
funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
c) rozpatrzenie prośby PWSZ w Sanoku o wsparcie finansowe wyjazdu badawczego do
Gruzji
3. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) prośba o wprowadzenie do budżetu kwoty 108.000 zł na realizację zadania „Przebudowa
drogi powiatowej 2229R Prusiek – Wysoczany w km od 1+267 do 1+553 w m. Prusiek”
– ewentualne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w powyższym zakresie.
4. Sprawy dotyczące PUP:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia dyrektora PUP w Sanoku Wojciecha
Wydrzyńskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu
w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz realizacji projektu

na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób
powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim (IV) – „Projekt
pozakonkursowy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2.
Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.
5. Wolne wnioski i zapytania.

Ad.1. Spotkanie z Prezesem Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięła pani Lucyna Samborska Prezes Podkarpackiej
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Rzeszowie oraz pani Bogusława Szybisz – Mecenas
Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie. Poruszono temat dotyczący
pełnienia przez apteki ogólnodostępne dyżurów w nocy oraz w dni wolne od pracy. Pan Starosta
powiedział, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych w roku 2018 na terenie Powiatu Sanockiego. Część właścicieli aptek
zaakceptowała ustalenia zawarte w uchwale, a część odniosła się negatywnie. Właściciele aptek
nie wyrazili woli pełnienia dyżurów nocnych. Do tej pory takiego problemu nie było. Zdaniem
pani Bogusławy Szybisz apteki nie mają obowiązku pełnić 24 godzinnych dyżurów. Leki
przeciwbólowe i przeciwgorączkowe są ogólnie dostępne. Ponadto w przypadku zachorowania
to lekarz na SOR udziela pomocy i decyduje o podaniu leków. Farmaceuta nie może wydać
leku bez recepty. Pani Lucyna Samborska dodała, że Naczelna Rada Aptekarska celem
zobrazowania konieczności pełnienia dyżurów poleciła Izbą Aptekarskim zebranie informacji
od aptek odnośnie rodzaju wydawanych leków, obrotu apteki, jakie ponosi koszty, podczas
pełnienia dyżurów nocnych. Ponadto dodała, że Związek Powiatów Polskich wspólnie
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złożona do pani Józefy Szczurek - Żelazko Sekretarza Stanu

w Ministerstwie Zdrowia. Pani Samborska odczytała pismo w sprawie przekazania w/w
projektu nowelizacji ustawy prawo farmaceutyczne oraz propozycję nowych zasad ustalania
dyżurów aptek ogólnodostępnych w nocy oraz w dni wolne od pracy. W piśmie
zaproponowano, aby dyżury były finansowane z budżetu Państwa za pośrednictwem NFZ, aby
dyrektorzy oddziałów uzgadniali projekty uchwał Rad Powiatów, oraz aby plan dyżurów
ustalany był w taki sposób, aby w tym samym czasie dyżur pełniły nie więcej niż 2 apteki
ogólnodostępne, zaproponowano ograniczenie przypadków, których wyznaczenie aptek
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ogólnodostępnych będzie obligatoryjne, powiązanie usług świadczonych przez apteki
w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy z siecią szpitali oraz odstąpienie od
obowiązków ustalania dyżurów w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych nie będzie
realnych możliwości po stronie podmiotów prowadzących apteki zagwarantowania obsady
kadrowej. Ponadto pani Lucyna Samborska poinformowała, iż rozmawiała z właścicielami
aptek i jedna z aptek zadeklarowała, prace apteki do godziny 23.
Pani Bożena Pietruszka poinformowała, że od 25 lutego do 3 marca br. nie będą zapewnione
dyżury aptek.

Ad.3. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Zarząd Powiatu warunkowo (pod warunkiem ostatecznej deklaracji finansowej ze strony
Gminy Sanok) wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego kwoty
w wysokości 108.000 zł stanowiącej pomoc finansową Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazowego, która stanowi wkład własny Powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229R Prusiek – Wysoczany w km od 1+267 do 1+553
w m. Prusiek”.

Ad.2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Odnośnie tematu dotyczącego przyznania dodatkowych godzin nauki uczniom
niebędącym obywatelami polskimi Pani Zofia Kijowska poinformowała, że mamy subwencję
oświatową, która składa się z dwóch części. W części dotyczącej zadań pozaszkolnych jest
zapis o dofinansowaniu kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi. Po
wyjaśnieniu tematu Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przydzielenie uczniom II Liceum
Ogólnokształcącego w Sanoku nie będącym obywatelami polskimi dodatkowych 3 godzin
tygodniowo nauki języka polskiego. Zgodę wyrażono 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu z uwagi na brak środków finansowych negatywnie rozpatrzył prośbę
studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku, członków Naukowego Koła
Fotografii przyrody „FOTOsynteza” o dofinansowanie wyjazdu badawczego do Gruzji.
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Temat dotyczący podwyższenia dodatków funkcyjnych dla nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze nie został omówiony.
Członkowie Zarządu powrócili do omawianego na poprzednim posiedzeniu tematu
dotyczącego przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Ustalono, aby dodatek
motywacyjny dla nauczycieli wynosił 3% do wynagrodzenia zasadniczego i był przydzielony
na okres od 1 marca 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku.
Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę, Członkowie Zarządu udali się na obrady Sesji
Rady Powiatu Sanockiego.
Po przerwie (po sesji) Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 52/2018 w sprawie
upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku Wojciecha Wydrzyńskiego do
składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu w zakresie złożenia wniosku
o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz realizacji projektu na przystąpienie przez PUP
w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających
bez pracy w Powiecie Sanockim (IV) – Projekt pozakonkursowy, współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny
Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII
Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy”.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.5. Wolne wnioski i zapytania.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny……………………………...
2. Wacław Krawczyk ………….............................
3. Andrzej Chrobak ………………………………
4. Krzysztof Strzyż ……………………………….
5. Alicja Wosik …………………………………..
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