Protokół Nr 106/20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 25 listopada 2020 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
 Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego
 Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sanockiego
 Damian Biskup - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu Sanockiego
 Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu Sanockiego
 Bogusława Hniłka - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 Aneta Saj – pracownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 Bogusław Kmieć - Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku
 Bogusław Połdiak – dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku
 Józef Kuna – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Sanoku
 Grzegorz Panek – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Stanisław Chęć. Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia:
1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) ustalenie zasad wydania nieruchomości położonej w Sanoku obręb Olchowce działka nr
58/94 oraz wyjaśnienie tematów dotyczących mediów
b) rozpatrzenie prośby firmy Metrosan w Sanoku o wyrażenie zgody na umieszczenie
urządzeń infrastruktury teletechnicznej
2. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) zaopiniowanie projektu uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za
usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:

a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na : Świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Sanok – Odrzechowa przez
Pastwiska, dla której organizatorem jest Powiat Sanocki.
4. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok (45.519 zł – PPSP)
5. Wnioski i zapytania.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić:
- rozpatrzenie wniosków przedsiębiorców o oddanie w najem części pomieszczeń
zlokalizowanych na działce nr 58/94 w Sanoku
- informację przygotowaną przez dyrektora PZD w Sanoku odnośnie koncepcji budowy
chodnika przy ul. Robotniczej w Sanoku.
- uchwałę w sprawie wyznaczenia osoby do zastępstwa dyrektora Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Sanoku w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2020/2021
- uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (960.258
zł)
- uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (3.258 zł)
- uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (10.000 zł)
- uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (8.000 zł)
- informacja dotycząca sytuacji w SPZOZ w Sanoku
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi sprawami został przyjęty jednogłośnie.
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Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Na posiedzenie Zarządu poproszeni zostali pan Bogusław Kmieć - Prezes Regionalnej
Izby Gospodarczej w Sanoku oraz Bogusław Połdiak - dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej
w Sanoku. W związku z podjętą decyzją o rozwiązaniu umowy najmu Nr 91/2020 zawartej
pomiędzy Powiatem Sanockim, a Regionalną Izbą Gospodarczą w Sanoku dotyczącej najmu
nieruchomości położonej w Sanoku obręb Olchowce, oznaczonej w rejestrze ewidencji
gruntów i budynków działką nr 58/94 o pow. 0,7028 ha, zabudowana budynkami murowanymi
typu garaże o powierzchni użytkowej 1494m2 na prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości,
ustalono, iż dotychczasowy najemca rozwiąże umowę na dostawę energii elektrycznej do
nieruchomości wynajmowanych przez RIG przy ul. Korczaka w Sanoku, a Powiat Sanocki
wystąpi o zawarcie nowej umowy na dostawę energii elektrycznej do nieruchomości
znajdujących się na działce nr 58/94 w Sanoku. Odnośnie pozostawienia podliczników Pan
Bogusław Kmieć powiedział, że temat ten podda pod obrady Zarządu Regionalnej Izby
Gospodarczej w Sanoku następnie przekaże odpowiedź. Podobnie ustalono, że RIG w Sanoku
rozwiąże umowę na dostawę wody, a Powiat Sanocki wystąpi o zawarcie nowej umowy.
Członkowie Zarządu ustalili, aby przed zawarciem nowych umów najmu zlecić opracowanie
inwentaryzacji obiektów budowlanych i operatu szacunkowego z wycenę w/w nieruchomości.
Powyższe decyzje zostały przyjęte jednogłośnie.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 12 poniższych wniosków przedsiębiorców
wyrażając zgodę na oddanie w najem na okres 3 lat pomieszczeń znajdujących się na
nieruchomości Powiatu Sanockiego położnej w Sanoku obręb Olchowce, oznaczonej
ewidencyjnie jako działka nr 58/94.
- Pana (…) na oddanie w najem części terenu nieruchomości o pow. 160 m2 oraz pomieszczeń
o powierzchni 182 m2 w budynku znajdujących się na nieruchomości Powiatu Sanockiego
położnej

w

Sanoku

obręb

Olchowce,

oznaczonej

ewidencyjnie

jako

działka

nr 58/94.
-

Pana

(…)

o

oddanie

w

najem

pomieszczeń

o pow. 120m2 w budynku znajdujących się na nieruchomości Powiatu Sanockiego położnej
w Sanoku obręb Olchowce, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 58/94.
- Pana (…) o oddanie w najem pomieszczeń o pow. 64m2 w budynku znajdujących się na
nieruchomości Powiatu Sanockiego położnej w Sanoku obręb Olchowce, oznaczonej
ewidencyjnie jako działka nr 58/94.
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- Pana (…) o oddanie w najem pomieszczeń o pow. 120 m2 w budynku znajdujących się na
nieruchomości Powiatu Sanockiego położnej w Sanoku obręb Olchowce, oznaczonej
ewidencyjnie jako działka nr 58/94.
- Pani (…) o oddanie w najem pomieszczeń o pow. 110 m2 w budynku znajdujących się na
nieruchomości Powiatu Sanockiego położnej w Sanoku obręb Olchowce, oznaczonej
ewidencyjnie jako działka nr 58/94.
-

Pana

(…)

o

oddanie

w

najem

pomieszczeń

o

pow.

85

m2

w budynku znajdujących się na nieruchomości Powiatu Sanockiego położnej w Sanoku obręb
Olchowce, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 58/94.
-

Pani

(…)

o

oddanie

w

najem

pomieszczeń

o

pow.

133

m2

w budynku znajdujących się na nieruchomości Powiatu Sanockiego położnej w Sanoku obręb
Olchowce, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 58/94.
-

Pana

(…)

o

oddanie

w

najem

pomieszczeń

o pow. 100 m2 w budynku znajdujących się na nieruchomości Powiatu Sanockiego położnej
w Sanoku obręb Olchowce, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 58/94.
-

Pana

(…)

o

oddanie

w

najem

pomieszczeń

o

pow.

314

m2

w budynku znajdujących się na nieruchomości Powiatu Sanockiego położnej w Sanoku obręb
Olchowce, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 58/94.
-

Pana

(…)

o

oddanie

w

najem

pomieszczeń

o

pow.

168

m2

w budynku znajdujących się na nieruchomości Powiatu Sanockiego położnej w Sanoku obręb
Olchowce, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 58/94.
- Pana (…) oddanie w najem pomieszczeń o pow. 169m2 w budynku znajdujących się na
nieruchomości

Powiatu

Sanockiego

położnej

w Sanoku obręb Olchowce, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 58/94.
Jeżeli po wykonaniu inwentaryzacji zmieni się powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń
przez każdego z przedsiębiorców, zostanie ona skorygowana i w oparciu o aktualną
powierzchnie zostanie wyliczona kwota czynszu i sporządzona umowa najmu. Zgodę na
powyższe wyrażono jednogłośnie.
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Zarząd Powiatu po konsultacji z dyrektorem SPZOZ w Sanoku pozytywnie rozpatrzył
prośbę firmy Metrosan Sp. z o.o. w Sanoku wyrażając zgodę na umieszczenie urządzeń
infrastruktury teletechnicznej tj. wciągnięcie kabla do istniejącej kanalizacji teletechnicznej,
wykonanie rurociągu ziemnego do istniejącego słupa oraz wykonanie napowietrznego
przyłącza telekomunikacyjnego po istniejącej linii energetycznej na nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Sanockiego w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Sanoku położonej w Sanoku obręb Posada, oznaczonej ewidencyjnej jako
działka nr 829/4. Zgodę na powyższe wyrażono 3 głosami „za”, 1 Członek Zarządu wstrzymał
się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Pani Skarbnik poruszyła temat dotyczący przekazania boisk sportowych „Orlik” do Zespołu
Szkół Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Sanok. Pan Starosta dodał, że pani Dyrektor ZS
Nr 2 w Sanoku wyraziła wolę przejęcia boiska sportowego, natomiast boisko sportowe przy
I LO w Sanoku po pożarze szatni należy doprowadzić do stanu używalności. Ustalono, że
Powiat dokona remontu szatni przy boisku przy I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku
następnie obiekty zostaną przekazane w trwały zarząd do Zespołu Szkół Nr 2 i I Liceum
Ogólnokształcącego w Sanoku. Zdaniem pana Starosty zasadnym jest zwiększenie środków
finansowych w/w szkołom na utrzymanie przekazanych obiektów sportowych.

Ad.2. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu
strzeżonym oraz wysokości

kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia

pojazdu. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych oraz
wstrzymujących się nie było.
Ad.3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Podjęto Uchwałę Nr 270/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Sanok - Odrzechowa przez
Pastwiska, dla której organizatorem jest Powiat Sanocki. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad.4. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 271/2020 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku przesuwając kwotę w wysokości
45.519 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

Sprawy dodatkowe.
Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku odnośnie koncepcji dotyczącej budowy chodnika przy ul. Robotniczej w Sanoku.
PZD w Sanoku sprawdził możliwość wykonania wnioskowanego chodnika. Przewodniczący
Zarządu poinformował, iż dyrektor PZD zaproponował przekazanie tej drogi powiatowej na
rzecz Gminy Miasta Sanoka, ponieważ nie uzyskamy parametrów drogi powiatowej. Pan
Damian Biskup poparł powyższą propozycję i poprosił, aby poinformować o tym Radę
Dzielnicy Posada. Pan Starosta zaproponował, aby zastanowić się nad przekazaniem całości
drogi od ul. Lipińskiego do ul. Działkowej w Sanoku. Damian Biskup poparł propozycję
przekazania całości odcinka w/w drogi, ponieważ niedaleko biegnie ul. Stróżowska, która
spełnia znamiona drogi powiatowej i dochodzi do Płowiec. Po omówieniu tematu biorąc pod
uwagę wszystkie okoliczności ustalono, aby PZD w Sanoku wystąpił do Gminy Miasta Sanoka
z propozycją przekazania Gminie Miasta Sanoka

odcinka drogi ul. Robotniczej – od

ul. Kawczyńskiego do ul. Działkowej w Sanoku. Ponadto Członkowie Zarządu zaproponowali,
aby rozważyć możliwość przekazania całego ciągu komunikacyjnego od ul. Lipińskiego do ul.
Działkowej w Sanoku na rzecz Gminy Miasta Sanoka.
Pani Edyta Szałankiewicz przedstawiła poniższe uchwały.
Zarząd Powiatu podjął:
- Uchwałę Nr 272/2020 w sprawie wyznaczenia osoby do zastępstwa dyrektora Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Sanoku w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym
2020/2021. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
- Uchwałę Nr 273/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok. W uchwale dokonuje się zmian w planach finansowych szkół i placówek
oświatowych. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
6

- Uchwałę Nr 274/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok.

W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu

Sanockiego o kwotę w wysokości 3.258 zł z przeznaczeniem na przyznanie dotacji dla Domu
Pomocy Społecznej w Sanoku – 3.214 zł oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Zagórzu
w wysokości 44 zł. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
- Uchwałę Nr 275/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sanoku
przeznaczając kwotę 14.500 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 276/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sanoku
przeznaczając kwotę w wysokości 8.000 zł na remont pomieszczeń budynku zaplecza sanitarno
– szatniowego przy boisku Orlik w Sanoku ul. Zagrody 1. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Na posiedzenie zarządu poproszono pana Grzegorza Panka dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Dyrektor poinformował, iż od 21
października br. w ciągu dwóch tygodni SPZOZ w Sanoku został przekształcony w szpital
„covidowy” jednoimienny. Zabezpieczono w tym celu 255 łóżek, respiratory oraz
zabezpieczono szpital w zapas tlenu. Dzienne zużycie tlenu waha się w granicy 1.200 kg, ok.
80% pacjentów znajdujących się w szpitalu wymaga tlenoterapii, jest to dzienny kosz ok. 6.000
zł. Wzrosły również koszty wywozu odpadów medycznych. Dyrektor przedstawił również
informacje o przychodach i wydatkach związanych z prowadzeniem szpitala jednoimiennego.
Poinformował o wysokości kwot potrzebnych na zapłatę „zobowiązań wymagalnych”
i „składek do ZUS”.
Obsługa pacjentów „niecovidowych” gwarantowana jest przez okoliczne szpitale, poza tym
utrzymywana jest specjalistyka w Przychodni Zdrowia przy ul. Lipińskiego w Sanoku.
Zmienione zostały zasady obsługi, rejestracji pacjentów, rejestracja prowadzona w systemie
informatycznym.
Pan Damian Biskup zapytał o rezonans. Dyrektor odpowiedział, że zakład, który dotychczas
wykonywał badania za pomocą rezonansu, poinformował, że takich badań nie będzie
wykonywał pacjentom zakażonym koronawirusem uzasadniając, że nie spełniają w tym
zakresie wymagań sanitarnych i organizacyjnych. Dyrektor dodał, że szpital przy zachowaniu
odpowiedniej procedury w razie potrzeby wykonuje pacjentom „covidowym” badania
7

tomografem. Pan Damian Biskup zwracając się do dyrektora zapytał, czy możemy zostać bez
podstawowego narzędzia jakim jest rezonans, czy jako Zarząd Powiatu i Rada Powiatu
powinniśmy się zastanowić, czy w najbliższej przyszłości poszukać dofinansowania na zakup
takiego urządzenia i zaopatrzyć w nie szpital w Sanoku. Dyrektor powiedział, że jest to
uzasadniony wniosek i byłby korzystny dla szpitala. Należałoby znaleźć miejsce na jego
ustawienie. Pan Biskup zapytał, czy prawdą jest, że szpital w Lesku napisał skargę na dyrektora
szpitala w Sanoku. Dyrektor odpowiedział, że jest to prawda.
Posiedzenie Zarządu opuścił pan Damian Biskup.
Pan Wicestarosta zapytał o aparat rentgenowski. Dyrektor odpowiedział, że rentgeny
w tym momencie funkcjonują w szpitalu. Wszystkie badania „niecovidowe” wykonywane są
w budynku szpitala przy ul. Konarskiego w Sanoku.
Pan Starosta powrócił do tematu rezonansu. Zaproponował, aby uruchomić starania
o pozyskanie rezonansu dla szpitala.
Pan Andrzej Chrobak zapytał o zobowiązania szpitala za rok 2019. Dyrektor odpowiedział, że
jeżeli chodzi o rok 2019 to według przepisów jest zamknięty. Jeżeli chodzi o kwestie związane
z pokryciem ujemnego wyniku finansowego to przepisy nie zostały zmienione i obowiązek
pokrycia ujemnego wyniku finansowego w dalszym ciągu istnieje.

Ad.5. Wnioski i zapytania.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel

Podpisy Członków Zarządu
1. Stanisław Chęć…………………………….......
2. Janusz Cecuła …………...................................
3. Damian Biskup ……………………………….
4. Andrzej Chrobak………………………………
5. Krzysztof Strzyż………………………………
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