Protokół Nr 33/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 27 lipca 2015 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

• Grzegorz Kozak – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
• Jolanta Weremińska – Naczelnik Wydziału Oświaty
• Maryla Kopiec – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
• Monika Starejki – Kierownik Biura ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych
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 z zakresu pomocy społecznej:
a) prośba o przyznanie dodatkowych środków na działalność warsztatów terapii zajęciowej
2. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) rozpatrzenie prośby PCISN „Carint” o wyrażenie zgody na wydzierżawienie działki od
SPZOZ w Sanoku
b) informacja dyr. SPZOZ w Sanoku o zakończeniu prac remontowych w Pawilonie
Pulmologiczno – Zakaźnym
c) informacja dyr. SPZOZ w Sanoku o rozpoczęciu prac remontowych w poradni przy
ul. Lipińskiego 10 z przeznaczeniem na Poradnię Alergologiczną
d) informacja o pozyskaniu przez SPZOZ w Sanoku dotacji od Gminy Miasta Sanoka
3. Sprawy z zakresu pozyskiwania środków pomocowych:
a) zestawienie potrzeb inwestycyjnych oraz bieżących w poszczególnych jednostkach
Powiatu Sanockiego
4. Sprawy z zakresu komunikacji:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia ul. Matejki nr
2233R kategorii drogi powiatowej

b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia drogi powiatowej
Radoszyce – Granica Państwa nr 2261R kategorii drogi powiatowej
5. Sprawy z zakresy promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba Komendanta WKU o wsparcie organizacji Święta Wojska Polskiego
6. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2015 rok (12.505 zł DPS w Zagórzu)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2015 rok (106 zł i 34.000 zł szkoły)
7. Sprawy z zakresu oświaty:
a) prośba dyrektora ZS Nr 4 w Sanoku o wskazanie strony technicznej zmiany nadzoru nad
pracownikami obsługi ZS Nr 4 pod ZS Nr 5 oraz o pozostawienie istniejącej formy
zatrudnienia
b) propozycja ankiety dla uczniów I LO w Sanoku
c) prośba animatorów Powiatu Sanockiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie
„I Biwakowej Nocy Orlikowej”
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia powiatowej
jednostki organizacyjnej pn. „Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych
Powiatu Sanockiego”
8. Sprawy organizacyjne:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Sanoku.
9. Wolne wnioski i zapytania.

Ad. 1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
poinformował, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał
dodatkowe środki (73.716 zł) na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych. Po przeanalizowaniu wniosków złożonych do PCPR
w Sanoku na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, łączne środki otrzymane
z PFRON są niewystarczające na zabezpieczenie wszystkich potrzeb. Pan Grzegorz Kozak
zaproponował, aby przyznaną kwotę przeznaczyć na dofinansowanie części zadań min.:
likwidacja barier funkcjonalnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze – zakup wózków inwalidzkich, protez, aparatów na bezdech
senny. Zarząd powiatu wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia w/w kwoty.
Ad. 2. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Przewodniczący Zarządu przybliżył prośbę Podkarpackiego Centrum Interwencji
Sercowo – Naczyniowych G.V.M „Carint” w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
działki (nr 829/4) o pow. 100 m2 celem prowadzenia poszerzonej działalności medycznej.
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W związku z powyższym poproszono, aby dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Sanoku określił szczegóły umowy z firmą „Carint”. Decyzja w tej
sprawie zostanie podjęta po otrzymaniu szczegółowych informacji.
Pan Damian Biskup poprosił o przedstawienie umów zawartych z firmą „Carint” na
dzierżawę nieruchomości w SPZOZ w Sanoku.
Następnie członkowie zarządu zapoznali się z informacją o:
- zakończeniu prac remontowych w Pawilonie Pulmonologiczno – Zakaźnym przy ul. 800 –
lecia w Sanoku
- rozpoczęciu prac remontowych obejmujących dwa pomieszczenia w Przychodni
Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego 10 w Sanoku (do wyremontowanych gabinetów zostanie
przeniesiona Poradnia Alergologiczna)
- uzyskaniu dotacji ze strony Gminy Miasta Sanoka na rzecz Poradni Leczenia Uzależnień oraz
Oddziału Leczenia Uzależnień.
Ad. 3. Sprawy z zakresu pozyskiwania środków pomocowych.
Członkowie Zarządu zapoznali się z zestawieniem potrzeb inwestycyjnych oraz
bieżących w poszczególnych jednostkach Powiatu Sanockiego.
Ad. 4. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu
w sprawie pozbawienia ulicy Matejki nr 2233R, kategorii drogi powiatowej. Pozytywną opinię
wyraziło 5 członków zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
pozbawienia drogi powiatowej Radoszyce – Granica Państwa nr 2261R kategorii drogi
powiatowej.

Pozytywną

opinię

wyrażono

5

głosami

„za”,

głosów

przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
Ad. 5. Sprawy z zakresu promocji, kultury i rozwoju.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę

Komendanta Wojskowej Komisji

Uzupełnień w Sanoku udzielając wsparcia finansowego w wysokości 600 zł na organizację
obchodów Święta Wojska Polskiego. Zgodę na powyższe wyraziło 5 członków zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 6. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 164/2015 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się
i zmniejsza dochody Powiatu Sanockiego o kwotę 12.505 zł, jest to dotacja dla Domu Pomocy
Społecznej w Zagórzu. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 165/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2015 rok. W związku z zakończeniem realizacji projektu „Podkarpacie
stawia na zawodowców” przesuwa się środki finansowe w łącznej kwocie 34.000 zł na
świadczenia na rzecz osób fizycznych (na starze uczniów). Dodatkowo przesuwa się kwotę
w wysokości 160 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ZS Nr 1 w Sanoku. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Dodatkowo Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 166/2015 w sprawie uchylenia
Uchwały Nr 140/2015 Zarządu Powiatu Sanockiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę Nr 167/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2015 rok. W związku z umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej
z Gminy Zagórz wprowadza się kwotę w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup
sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Sanoku, oraz 5.000 zł z przeznaczeniem
na dzienny oddział leczenia uzależnień od alkoholu Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.7. Sprawy z zakresu oświaty.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż prośba

dyrektor Zespołu Szkół Nr 4

w Sanoku o wskazanie strony technicznej zmian nadzoru nad pracownikami obsługi ZS Nr 4
w Sanoku pod Zespół Szkół Nr 5 w Sanoku, została przekazana w celu rozpatrzenia do kadr
Starostwa Powiatowego w Sanoku.
Członkowie Zarządu zapoznali się z proponowanym przez Naczelnika Wydziału
Oświaty wzorem ankiety dotyczącej wyboru szkoły i polecono, aby
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- do każdej odpowiedzi wprowadzić system punktowy (skalę 1-5)
- wprowadzić część pytań wspólnych
- w odpowiedziach na pytanie wprowadzić opcję „inne…”
- w obu ankietach ująć: warunki sportowe, obecność hali sportowej, bazę internatową
- wpisać pytanie z „jakiego powiatu jesteś?”
W ankiecie dla Liceów należy wpisać pytanie „ czy przy wyborze szkoły brano pod uwagę
osiągniecia uczniów w olimpiadach w poprzednich latach.
Poprawione ankiety należy przedłożyć na kolejne posiedzenie zarządu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą animatorów obiektów sportowych „Orlik”
o wyrażenie zgodę na zorganizowanie „I Biwakowej Nocy Orlikowej”. W związku z brakiem
pełnej informacji, zobowiązano Panią Monikę Starejki Kierownika Biura do spraw
Pozyskiwania Środków Pomocowych do przedłożenia wszelkich szczegółów w powyższej
sprawie. Po zapoznaniu się ze szczegółami zostanie podjęta decyzja.
Pani Alicja Wosik zwracając się do Pani Moniki Starejki zapytała, jak przebiegają prace
przy opracowaniu Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego.
Pani

Monika

Starejki

powiedziała,

że

zostały

rozesłane

do

wszystkich

wydziałów/jednostek Starostwa ankiety, które pomogą w opracowaniu strategii. Dodała, że
obecnie przygotowywana jest diagnoza.
Członkowie Zarządu omówili projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia
powiatowej jednostki organizacyjnej pn. „Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek
Organizacyjnych Powiatu Sanockiego” oraz Statutu Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek
Organizacyjnych Powiatu Sanockiego”.
Ad.8. Sprawy organizacyjne.
Zarząd Powiatu wstępnie omówił projekt Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Sanoku.
Ad.9. Wolne wnioski i zapytania.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny nieruchomości Powiatu Sanockiego. Wyrażając zgodę na dokonanie
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darowizny na rzecz Gminy Miasta Sanoka, nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej
w Sanoku obręb Śródmieści, działka nr 178/4 o pow. 0,3211 ha, stanowiąca ul. Matejki.
Pozytywną opinię wyraziło 5 członków zarządu, głosów przeciwny i wstrzymujących się nie
było.
Pan Starosta poinformował, że otrzymał do podpisu projekt umowy z Marszałkiem
Województwa Podkarpackiego, dotyczącej udzielenia dofinansowania dla Muzeum
Historycznego w Sanoku. Ponieważ jeden z punktów umowy wymaga dalszej negocjacji,
Członkowie Zarządu zaproponowali, aby wytrzymać się z podpisaniem i upoważnili pana
Starostę do

podjęcia rozmów z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, celem

wyjaśnienia zapisów tejże umowy.
Z uwagi na nieobecność dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Sanoku (urlop), Zarząd Powiatu wstrzymał procedurę dotycząca wyciągnięcia konsekwencji
po przeprowadzonej kontroli, do czasu powrotu dyrektora jednostki.
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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