Protokół Nr 127/21
Zarządu Powiatu Sanockiego
ze zdalnego posiedzenia w dniu 22 kwietnia 2021 roku

W zdalnym posiedzeniu udział wzięli i swoje stanowisko wyrazili:
 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
 Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu Sanockiego
 Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu Sanockiego

Posiedzenie Zarządu odbyło się w sposób zdalny. Wszyscy Członkowie Zarządu po
otrzymaniu porządku posiedzenia oraz materiałów wyrazili swoje zdanie za pośrednictwem
poczty elektronicznej oraz poprzez rozmowę telefoniczną z przewodniczącym Zarządu Powiatu
Sanockiego i wypracowano stanowisko do każdego tematu.

1. Omówienie tematu dotyczącego nieruchomości Powiatu Sanockiego położonej przy ul.
Szopena w Sanoku
2. Sprawy dotyczące pomocy społecznej:
a) przyjęcie sprawozdania z działalności PCPR w Sanoku za 2020 rok
b) przyjęcie sprawozdania z efektów pracy PCPR jako Organizatora Rodzinnej Pieczy
Zastępczej w Powiecie Sanockim za 2020 rok
3. Sprawy dotyczące służby zdrowia:
a) prośba dyrektora SPZOZ w Sanoku o zakup chłodziarki farmaceutycznej
4. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie decyzji w sprawie dalszego gospodarowania działką nr 58/153 położonej
w Sanoku
5. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania
w trybie podstawowym na realizację zadania: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa
budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ulicy Jagiellońskiej 22
w Sanoku w formie „zaprojektuj i wybuduj”
b) prośba o wprowadzenie do budżetu Powiatu środków finansowych na zadanie „Remont
drogi powiatowej Sanok – Dobra

6. Sprawy z zakresu ochrony środowiska:
a) omówienie tematu dotyczącego zmiany instytucji partnerskiej - projekt „Karpaty –
kraina ryb wędrownych”
7. Sprawy z zakresu oświaty:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS nr 5 w Sanoku o wyrażenie zgody i zabezpieczenie
środków finansowych na remont korytarza na I piętrze budynku szkoły
b) prośba Naczelnika Wydziału Oświaty o wybór członków do komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na dyrektora SOSW i ZS Nr 1 w Sanoku.
8. Sprawy z zakresu promocji, kultury i sportu:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku o zwiększenie dotacji
dla Muzeum na pokrycie 50% wkładu własnego do projektu „Interdyscyplinarne studium
skarbów przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z okolic
Sanoka”
9. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021 rok (3.000 zł)
10. Omówienie wniosków zgłoszonych przez Członka Zarządu na posiedzeniu w dniu
14.04.2021r
11. Wnioski i zapytania.

Do porządku posiedzenia uwag nie wniesiono.

Punkt nr 1. Omówienie tematu dotyczącego nieruchomości Powiatu Sanockiego położonej
przy ul. Szopena w Sanoku został zdjęty z porządku posiedzenia. Po wizji lokalnej w terenie
ustalono, że wnioskodawca przygotuje nową koncepcję inwestycji.

Ad.2. Sprawy dotyczące pomocy społecznej.
Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sanoku za 2020 rok. Sprawozdanie zostało przyjęte 4 głosami „za”, 1 Członek
Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.

Członkowie Zarządu przyjęli sprawozdanie z efektów pracy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie jako Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Sanockim za
2020 rok. Sprawozdanie zostało przyjęte 4 głosami „za”, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od
głosu, głosów przeciwnych nie było.
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Ad.3. Sprawy dotyczące służby zdrowia.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w związku
z planowanym uruchomieniem Masowego punktu szczepień na Uczelni Państwowej im. Jana
Grodka w Sanoku zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zakup chłodziarki
farmaceutycznej do przechowywania szczepionek. Pięciu Członków Zarządu wyraziło zgodę
na zakup w/w chłodziarki.

Ad.4. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
W temacie dotyczącym dalszego gospodarowania działką nr 58/153 położoną
w Sanoku, Członkowie Zarządu wyrazili następujące stanowisko:
Zdaniem pana Damiana Biskupa z treści dokumentacji nie wynika, że jest konieczność
podejmowania jakiejkolwiek decyzji dotyczącej zmiany własności. Jego zdaniem wartym
rozważenia tematem jest udrożnienie drogi (pod blokiem Elcomu), którą mogliby dojeżdżać
wędkarze do stawów – od strony czołgowiska.
Zwrócił się również z zapytaniem (oczekując na pisemną odpowiedź) czy jest możliwe
umożliwienie przejazdu np. dla osób posiadających przepustkę przez teren Policji do obszarów
łowiska. Pytanie o możliwość realizacji takiej możliwości dojazdowej zadali wędkarze na
spotkaniu. Z rozmów wynika, że z tego typu możliwości skorzystałyby tylko osoby, którym
realnie zależy na dotarciu do łowiska i za swój przejazd ponoszą odpowiedzialność. Ustawienie
odpowiednich znaków, czyli nie dotyczy rowerów i osób, które posiadają zezwolenie
Komendanta Policji mogłoby realnie poprawić organizację przejazdu w tamtym terenie.
Powyższa sprawa została przekazana do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
Pan Andrzej Chrobak uważa, że należy podjąć kroki w kierunku poprawy funkcjonalności
działki i ponownej wyceny dopiero po ewentualnym podjęciu decyzji o sprzedaży działki.
Pan Krzysztof Strzyż uważa, że należy rozważyć zlecenie nowej wyceny nieruchomości wobec
tego poprosił o podanie informacji jaki byłby koszt takiej wyceny.
Wobec powyższego temat został przełożony na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu.

Ad.5. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 62/2021 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postepowania w trybie podstawowym na realizację zadania: Rozbudowa,
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przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy
ulicy Jagiellońskiej 22 w Sanoku w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Damian Biskup poprosił o dokładny zakres prac w porównaniu do pierwotnego kosztorysu
(mamy do dyspozycji 4500 000,00 zł, a zadanie do RFIL zgłoszone było na dwa razy więcej).
Proszę o informację jakich zadań nie realizujemy oraz informację dotyczącą sposobu
rozliczenia finansowania w tym programie. Pytanie zostało przekazane do Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych.

W związku

z zatwierdzeniem przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnętrznych i Administracji wykazu przedsięwzięć o przekazanie środków finansowych
z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, zgodnie z którym dla Powiatu Sanockiego
przewiduje się wsparcie finansowe. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do
budżetu Powiatu Sanockiego środków finansowych w wysokości 2.700.000 zł na zadanie
„Remont drogi powiatowej nr 2235R Sanok – Dobra w km 12+300 – 13+879 oraz w km
18+170 – 19+220”. Zgodę na wprowadzenie w/w środków wyraziło 5 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6 Sprawy z zakresu ochrony środowiska:
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację (pismo znak OS.042.1.2020)
Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dotyczącą stanu realizacji
projektu „Karpaty – kraina ryb wędrownych” realizowanego przez Powiat Sanocki przy
wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS
Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020, na podstawie umowy grantowej nr PLBU.01.02.0018-0969/19-00. W piśmie poinformowano, iż w związku z reformą administracyjną na terenie
Ukrainy odbyły się wybory, po których formalnie przestał istnieć Rejon Żydaczowski będący
w realizowanym przez Powiat Sanocki projekcie instytucją partnerską. Rejon Żydaczowski
został przejęty (włączony) przez nową jednostkę administracyjną – rejon Stryj. W związku ze
zmianą instytucji partnerskiej wydział podjął działania w przedmiotowej sprawie.
Pan Damian Biskup stwierdził, że z dokumentacji wynika, że jest to przesłanka obiektywna
wynikająca ze zmiany struktury samorządowej po stronie partnera. Jeżeli jest to prawnie
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dozwolone ze strony instytucji zarządzającej to jest na tak. Pan Krzysztof Strzyż przyjął do
wiadomości informację i akceptuje działania Wydziału. Pozostali Członkowie Zarządu przyjęli
informacje do wiadomości.

Ad.7. Sprawy z zakresu oświaty
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody
i zabezpieczenie środków finansowych na remont korytarza na I piętrze budynku szkoły.
Zakres robót obejmowałby wymianę podłóg, stolarki drzwiowej, schody i balustrady.
Pan Andrzej Chrobak biorąc pod uwagę informację o zagrożeniu dopłatami z budżetu Powiatu
Sanockiego do programów typu Erazmus uważa, że należy ten punkt odłożyć do czasu kiedy
spotkamy się osobiście i przedyskutujemy szerszy kontekst. Pozostali Członkowie Zarządu (4
głosy za) opowiedzieli się „na tak” w powyższej sprawie.
W związku z prośbą Naczelnika Wydziału Oświaty Zarząd Powiatu wytypował do
składu komisji konkursowej na przeprowadzenie konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego w Sanoku oraz na dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Karola
Adamieckiego w Sanoku następujące osoby:
- Pani Agnieszka Kornecka – Mitadis
- Pani Jadwiga Skwarcan
- Irena Sawa
Jako przewodniczącego komisji konkursowej zaproponowano panią Agnieszkę Kornecką Mitadis

Ad.8. Sprawy z zakresu promocji, kultury i sportu.
Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku zwrócił się z prośbą o zwiększenie dotacji
dla Muzeum na pokrycie 50% wkładu własnego do projektu „Interdyscyplinarne studium
skarbów przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z okolic Sanoka”
muzeum realizować będzie zadanie w ramach dotacji Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w ramach programu pn. „Ochrona Zabytków archeologicznych”. Wkład
własny na rok 2021 wynosi 14.677,02 zł. W związku z powyższym dyrektor poprosił o
zwiększenie dotacji na wydatki bieżące (dotacja celowa) o kwotę 7338,51 zł tj. 50% wkładu
własnego na 2021r. Zgodę na przyznanie dotacji wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad.9. Sprawy budżetowe:
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 63/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2021 rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i
wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 3.000 zł na wydatki związane z realizacja statutowych
zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.10. Omówienie wniosków zgłoszonych przez Członka Zarządu na posiedzeniu w dniu
14.04.2021r
Czterech Członków Zarządu przyjęło do wiadomości zawiadomienie o przekazaniu
według właściwości do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sanoku dwóch
spraw zgłoszonych przez Członka Zarządu pana Damiana Biskupa na posiedzeniu w dniu
14.04.2021 r.
Ad.11. Wnioski i zapytania.
Pan Andrzej Chrobak w związku z brakiem odpowiedzi na zapytanie o termin realizacji
zadania projekt remontu ulicy II Pułku Strzelców Podhalańskich ponowił zapytanie.
Pan Damian Biskup złożył wniosek następującej treści: Panie Starosto jako Radni
złożyliśmy zapytanie co się dzieje w sprawie sanockiego szpitala – treść pisma w załączniku.
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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