Protokół Nr 38/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 18 sierpnia 2015 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

•

Marian Kunc

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Adam Siembab – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

•

Piotr Mazur – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Pan
Starosta przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który przedstawia
się następująco:

1. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2015 rok (6.750 zł – Starostwo) – prośba wydział PP
2. Sprawy z zakresu geodezji:
a) podjęcie decyzji w sprawie rozwiązania umowy z dzierżawcą działki nr 773/11 położonej
w Sanoku
b) podjęcie decyzji w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Miasta Sanoka działki Nr
1108 położonej w Sanoku

c) informacja o negatywnie rozstrzygniętym III przetargu na sprzedaż nieruchomości nr
58/158 i nr 58/159 – prośba o dyspozycje w sprawie dalszego gospodarowania
nieruchomościami
d) prośba o wskazanie dalszego sposobu gospodarowania budynkiem bursy szkolnej
e) sprawa dotycząca trwałego zarządu pomiędzy ZS Nr 4 i ZS Nr 5 w Sanoku.
3. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) informacja na temat budowy łącznika ulic Konarskiego i Stolarskiej w Sanoku
b) wydanie opinii w sprawie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej
ul. Kościelna polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w miejscowości Sanok
strona lewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
4. Sprawy z zakresu promocji kultury i rozwoju:
a) prośba Podkarpackiego Teatru Edukacji i Profilaktyki „Artos” o wsparcie finansowe
koncertu „Miejcie Odwagę”
5. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie decyzji w sprawie wydzierżawienia działki o pow. 100 m2 firmie Carint
b) informacja dyrektora SPZOZ w Sanoku o:
- zakończeniu prac remontowych w pomieszczeniach Poradni Alergologicznej
- rozpoczęciu prac remontowych w Oddziale Pulmonologii
- utwardzeniu miejsc postojowych dla 14 samochodów przy SPZOZ w Sanoku
6. Sprawy organizacyjne:
a) oferty dot. świadczenia kompleksowej pomocy prawnej dla Starostwa Powiatowego
w Sanoku
b) informacja informatyka na temat wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów
7. Wolne wnioski i zapytania.

Ad. 1. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę Nr 181/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2015 rok. W związku z realizacją projektu systemowego pn. „Podkarpacie
stawia na zawodowców” zmniejsza się i zwiększa wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 6.750
zł. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 2. Sprawy z zakresu geodezji.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
poinformowała, że w dniu 10 lipca b.r. pan Stanisław Łokaj złożył pismo, w którym oświadczył,
że rezygnuje z dzierżawy działki Nr 773/11 o powierzchni 0,0863 ha. Zarząd Powiatu wyraził
zgodę na rozwiązanie umowy z dzierżawcą działki Nr 773/11 panem Stanisławem Łokaj. Zgodę
na powyższe wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Negatywnie rozpatrzono prośbę Burmistrza Miasta Sanoka o nieodpłatne przekazanie na
rzecz Gminy Miasta Sanoka działki nr 1108 o pow. 0,0972 ha położonej przy
ul. Jagiellońskiej w Sanoku.
W związku z negatywnie zakończonym III przetargiem na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości Powiatu Sanockiego położonej w Sanoku obręb Olchowce, działka Nr 58/158
i 58/159 Zarząd Powiatu postanowił wstrzymać procedurę sprzedaży w/w działek na co
najmniej 3 miesiące. Ponadto poproszono Naczelnika Wydziału o rozważenie możliwości
podziału przedmiotowych działek w inny sposób (atrakcyjniejszy). Zarząd Powiatu powróci do
sprawy początkiem 2016 roku.
Członkowie Zarządu zapoznali się z operatem szacunkowym, określającym wartość
rynkową prawa własności nieruchomości położonej w Sanoku obręb Śródmieście, oznaczonej
działkami nr 89/1, 89/2, 538/2 zabudowanej budynkiem Bursy Szkolnej, budynkiem byłej
kotłowni oraz murowaną osłoną śmietnika. W najbliższym czasie zostaną podjęte czynności
zmierzające do rozważenia możliwości zbycia w/w nieruchomości.
Zapoznano się z informacją odnośnie możliwości przekazania zarządu nad
nieruchomością działki nr 136/5 zabudowanej budynkiem ZS Nr 4 na rzecz ZS Nr 5 w Sanoku.
Członkowie Zarządu zdecydowali, aby na kolejne posiedzenie zarządu zaprosić dyrektora ZS
Nr 4, w związku z powyższym upoważniono pana Starostę do rozmów z dyrektorem ZS Nr 4
w Sanoku w temacie zmiany sprawowania trwałego zarządu w/w nieruchomości.

Ad.3. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Zapoznano się z informacją na temat budowy łącznika ulic Konarskiego i Stolarskiej
w Sanoku.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej
ul. Kościelna polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w miejscowości Sanok, strona
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lewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Pozytywną opinię wyraziło 5 członków
zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 5 Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Po przedstawieniu wyjaśnień przez Pana Adama Siembaba Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku, Zarząd Powiatu wyraził zgodę, aby
SPZOZ w Sanoku wydzierżawił działkę o powierzchni 100 m2 celem prowadzenia poszerzonej
działalności medycznej przez Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo – Naczyniowych
G.V.M „Carint”. Upoważniono Dyrektora SPZOZ do negocjacji kwoty dzierżawy.
Następnie Przewodniczący Zarządu poprosił Dyrektora SPZOZ

o przedstawienie

informacji odnośnie kosztów jakie zostaną poniesione w celu utworzenia „Dziennego Oddziału
Leczenia Uzależnień i Chorób Psychicznych” w szpitalu przy ul. Konarskiego w Sanoku.
Dyrektor odpowiedział, że w 7 salach wymieniono podłogi, wyszpachlowano i pomalowano
ściany, wyremontowany został korytarz, oraz dwa pomieszczenia socjalne. Zgodnie
z wymogami Sanepidu potrzeba 5 łazienek. Obecnie remontowana jest łazienka dla osób
niepełnosprawnych, szpital posiada pieniądze na remont tylko jednej łazienki.

Członkowie

Zarządu zaproponowali, aby Dyrektor szpitala zwrócił się z prośba do lokalnych samorządów
o udzielenie wsparcia finansowego na wykonanie remontu sanitariatów w budynku szpitala
przy ul. Konarskiego w Sanoku.
Pan Starosta zapytał na jakim etapie jest protest pielęgniarek. Pielęgniarki oczekują na
wyniki rozmów Zarządu Głównego Związków Zawodowych z Ministrem Zdrowia.
Pan Adam Siembab dodał, że otrzymał deklarację od Burmistrza Miasta Sanoka
w wysokości 50.000 zł na zakup bronchoskopu.
Pani Alicja Wosik zwracając się do Pana Adama Siembaba zapytała co sądzi o połączeniu
szpitala w Sanoku ze szpitalem w Ustrzykach Dolnych. Dyrektor wyraził pozytywną opinię
w temacie połączenia szpitali. W wyniku rozmów ustalono, aby zorganizować wspólne
spotkanie Starostów Powiatu Sanockiego i Bieszczadzkiego oraz Dyrektorów szpitala
w Sanoku i Ustrzykach Dolnych.
Pan Damian Biskup zapytał o całonocną opiekę medyczną. Pan Siembab odpowiedział,
że rozmawiał z dyrektorem Aleksandrem Korobczenką Dyrektorem Samodzielnego
Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku w tej sprawie.
W najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie Dyrektora SPZOZ w Sanoku
z Burmistrzem Miasta Sanoka oraz Dyrektorem SPMZPOZ w Sanoku w powyższym temacie.
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Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją o zakończeniu prac remontowych
w pomieszczeniach

Poradni Alergologicznej

w Przychodni

Specjalistycznej

przy

ul. Lipińskiego, o rozpoczęciu prac remontowych w Oddziale Pulmonologii, oraz
o utwardzeniu miejsc postojowych dla 14 samochodów obok szpitala.

Ad. 4. Sprawy z zakresu promocji kultury i rozwoju.
Pan Piotr Mazur Naczelnik Wydziału Promocji , Kultury i Rozwoju przedstawił prośbę
skierowaną przez Wójta Gminy Besko o włączenie się w organizację wyjazdu pana B.
Borzęckiego na Międzynarodowy Konkurs Plecionkarski. Zarząd Powiatu z uwagi na brak
środków finansowych negatywnie rozpatrzył powyższą prośbę.
Zarząd Powiatu ze względu na trudną sytuację finansową nie udzielił dofinasowania na
zorganizowanie „Koncertu Papieskiego” pt. „Miejcie odwagę”, organizowanego przez
Podkarpacki Teatr Edukacji i Profilaktyki „Artos” w Rzeszowie.
Następnie rozpatrzono prośbę Sanockiego Klubu Tenisowego o pomoc w zakupie nagród
na turniej tenisa dla dzieci i młodzieży, oraz o objecie imprezy patronatem Starosty Sanockiego.
Członkowie Zarządu na powyższy cel przeznaczyli kwotę w wysokości 300 zł, równocześnie
wyrażono zgodę na objęcie imprezy patronatem Starosty Sanockiego. Jako przedstawiciela
Powiatu Sanockiego delegowano Pana Damiana Biskupa. Powyższe ustalenia przyjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 6. Sprawy organizacyjne.
Pan Marian Kunc Sekretarz Powiatu poinformował, że w budynku Starostwa przy
ul. Rynek 1 został wprowadzony elektroniczny system obiegu dokumentów. W dniu 31 sierpnia
b.r. elektroniczny system obiegu dokumentów zostanie wprowadzony do budynku Starostwa
Powiatowego przy ul. Kościuszki 36 w Sanoku.
Pan Damian Biskup złożył wniosek, aby Pan Sekretarz sprawdził czy Wydział
Komunikacji i Transportu może pracować w godzinach popołudniowych, w soboty, oraz czy
istnieje możliwość elektronicznej rezerwacji terminu załatwienia sprawy.

Ad. 7. Wolne wnioski i zapytania.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 182/2015 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu sanockiego na 2015 rok. W uchwale dokonuje się przesunięć o kwotę
17.100 zł pomiędzy działami 758 – rozliczenia różne do działu 801 – Oświata i wychowanie
na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
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Równocześnie uchyla się Uchwałę Nr 169/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 183/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2015 rok. W uchwale dokonuje się zmian w rozdziale 80146 – dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli o kwotę 17.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i składki od
nich naliczane w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było
Podjęto Uchwałę Nr 184/2015

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu

Sanockiego na 2015 rok. W uchwale dokonuje się przesunięć kwoty w wysokości 7.058 zł
z działu 758- różne rozliczenia (rezerwa ogólna) do działu 801 – oświata i wychowanie
z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w Regionalnym
Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
W dalszej kolejności Przewodniczący Zarządu poinformował, iż w związku
z ogłoszonym naborem na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sanoku oraz upływem w dniu 20 sierpnia b.r. terminu składania ofert należy powołać
komisję rekrutacyjną. Wobec powyższego powołano komisję w następującym składzie:
- przewodniczący komisji – pan Wacław Krawczyk – Wicestarosta
- członek komisji pani Bożena Pietruszka - Pełnomocnik ds. zdrowia i pomocy społecznej
- członek komisji pani Irena Sawa – |Główny Specjalista ds. Osobowych.
Zaproponowany skład komisji zostanie powołany zarządzeniem Starosty sanockiego.
Powyższe ustalenia przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż właściciel firmy Galileo zaproponował,
rozszerzenie świadczenia usług na dostawę internetu do innych jednostek Powiatu.
Rozmawiano również o umowie. Pan Starosta odpowiedział, że po otrzymaniu opinii Radcy
Prawnego odnośnie poprawności zapisów dotychczasowej umowy zostanie zorganizowane
spotkania zarządu z przedstawicielem firmy Galileo.
Punkt dotyczący ofert na świadczenia kompleksowej pomocy prawnej dla Starostwa
Powiatowego w Sanoku. Został przełożony na jeden z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.
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Zarząd Powiatu polecił, aby odpowiedni Wydział Starostwa wystosował pismo do Wójta
Gminy Bukowsko z zapytaniem o określenie wysokości wkładu do współfinansowania
przebudowy drogi powiatowej Sanok – Bukowsko.
Pan Damian Biskup nadmienił, iż w Zespole Szkół Nr 4 trwa procedura przekazania
obowiązków prowadzenia szkoły pomiędzy dyrektorami, natomiast chciałby wiedzieć jak
wygląda sytuacja w ZS Nr 2 w Sanoku. Pan Starosta odpowiedział, że rozmawiał z nowo
wybranym dyrektorem ZS Nr 2 w temacie dotyczącym przejęcia czynności związanych
z prowadzeniem szkoły. Temat koordynuje Wydział Oświaty.
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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