Protokół Nr 67/20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 9 marca 2020 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu

•

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

•

Bogusława Hniłka - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Michał Cyran - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

•

Grzegorz Kozak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Sanoku

•

Agnieszka Kornecka - Mitadis – Naczelnik Wydziału Oświaty

•

Piotr Mazur - Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury

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) rozpatrzenie propozycji Gminy Sanok w sprawie przekazania na rzecz Powiatu Sanockiego
nieruchomości
b) rozpatrzenie prośby pani (…) w sprawie przesunięcia granicy nieruchomości
2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia środków finansowych na zadanie „ Przebudowa
drogi powiatowej Nr 2212R Sanok – Bukowsko w km od 4+450 do 5+325 w m.
Markowce i od 5+615 do 6+446 w m. Pobiedno”

3. Sprawy oświatowe:

a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań
publicznych z zakresu oświaty zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym
w 2020 roku
b) rozpatrzenie wniosku dyrektora SOSW w Sanoku o wyrażenie zgody w sprawie
utrzymania monitoringu w jednostce
c) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o utworzenie w III LO oddziału
przygotowania wojskowego
d) podjęcie uchwał zarządu upoważniających dyrektorów szkół i placówek oświatowych do
składania oświadczeń woli ( I LO w Sanoku, ZS Nr 1 w Sanoku, ZS Nr 2 w Sanoku, ZS
Nr 3 w Sanoku, ZS Nr 5 w Sanoku, PPP w Sanoku, RCRE w Sanoku)
4. Sprawy z zakresu promocji i kultury:
a) rozpatrzenie prośby NSZZ „Solidarność” o wsparcie finansowe pikniku Solidarności
5. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu
„Aktywny samorząd”
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie stwierdzenia przedawnienia należności pieniężnych
przypadających PCPR w Sanoku z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
6. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora SPZOZ w Sanoku o wsparcie finansowe na zapłatę
zobowiązań
b) zapoznanie się z informacją Przewodniczącego Komisji Konkursowej o wyłonieniu
kandydata na dyrektora SPZOZ w Sanoku
7. Wnioski i zapytania.
Porządek posiedzenia został przyjęty 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad. 1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
poinformowała, że Wójt Gminy Sanok wyraził wolę przekazania na rzecz Powiatu Sanockiego,
w formie darowizny, nieruchomości położone w Strachocinie gmina Sanok, stanowiące
własność Gminy Sanok składające się z działki nr 1267 oraz część działek nr 1015 i 958.
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Przedmiotowe działki są wewnętrznymi drogami gminnymi i stanowią połączenie dróg
powiatowych, które nie leżą w jednym ciągu komunikacyjnym. W celu utworzenia jednego
ciągu dróg powiatowych niezbędne jest zlecenie wykonania podziału działek nr 1015 i 958 oraz
ich wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego. Koszt wyceny wraz z kontraktem to koszt ok.
5.000 zł. Zdaniem pana Damiana Biskupa korzystniejszym będzie przekazanie części
nieruchomości (drogi powiatowej dz. nr 435) na rzecz Gminy Sanok. Zapytał również, czy
w ciągu drogi proponowanej do przekazania na rzecz powiatu znajdują się obiekty inżynieryjne.
Pani Naczelnik odpowiedziała, że jest przepust drogowy. Przewodniczący Zarządu
zaproponował, aby temat przełożyć na jedno z kolejnych posiedzeń zarządu. Poproszono
również panią Naczelnik, aby zwrócił się do Gminy Sanok o udostępnieni dokumentacji
związanej z istniejącymi obiektami inżynieryjnymi w ciągu nieruchomości działki nr 1267 oraz
nr 1015 i 958.
Na posiedzenie Zarządu dołączył Pan Andrzej Chrobak.
Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Pani (…) w sprawie przesunięcia granicy
nieruchomości położonej w Sanoku stanowiącej własność Powiatu Sanockiego w trwałym
zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku, oznaczonej jako działka nr 1674/1, która
stanowi drogę powiatową nr 2233R ul. Konopnicką. Za negatywnym rozpatrzeniem tematu
opowiedziało się 4 Członków Zarządu.

Ad.2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Pan Michał Cyran poinformował, iż podczas realizacji inwestycji „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 2212R Sanok – Bukowsko w km od 4+450 do 5+325 w m. Markowce i od
5+615 do 6+446 w m. Pobiedno” wystąpiła konieczność wykonywania niezbędnych robót
dodatkowych dotyczących doprowadzenia do prawidłowego funkcjonowania systemu
odwodnienia drogi powiatowej bez powodowania szkód na nieruchomościach sąsiednich.
Roboty w szczególności będą polegały na wykonaniu przepustu pod drogą oraz studni
rewizyjnych. Na wykonanie tych czynności potrzebna będzie dodatkowo kwota 8.150,60 zł.
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zabezpieczenie w/w kwoty na realizację
niezbędnych prac.
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Ad.5. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
poinformował, iż w związku z restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego
w Sanoku Powiat Sanocki utracił 195.661,86 zł ze środków finansowych przeznaczonych na
realizację programu „Aktywny samorząd”. W styczniu wystąpiono z wnioskiem do
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie o ponowne
przekazanie Powiatowi Sanockiemu środków utraconych w wyniku przymusowej
restrukturyzacji. PFRON w Rzeszowie poinformował, że nie ma możliwości ponownego
utrzymania środków.

Następnie wystąpiono do PFRON w Rzeszowie z wnioskiem

o wydłużenie terminu rozliczania przekazanych przez PFRON środków finansowych z dnia 15
kwietnia br. na dzień 30 listopada br. Dyrektor mając na względzie konieczność zawierania
kolejnych umów z osobami niepełnosprawnymi, których wnioski zostały pozytywnie
zweryfikowane poprosił o zabezpieczenie kwoty w wysokości 195.661,86 zł, na realizację w/w
programu. Po wysłuchaniu opinii pani Skarbnik Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sukcesywne
przekazywanie środków finansowych w łącznej kwocie 195.661,86 zł.

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 51/2020 w sprawie stwierdzenia przedawnienia
należności pieniężnych przypadających PCPR w Sanoku z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy
zastępczej. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

Ad.3. Sprawy oświatowe.
Sprawy z zakresu oświaty przedstawiła Pani Agnieszka Kornecka – Mitadis Naczelnik
Wydziału Oświaty.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 52/2020 w sprawie wyboru ofert i udzielenia
dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty zleconych przez powiat organizacjom
pozarządowym w 2020 roku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Następnie omówiono wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
w Sanoku o wyrażenie zgody utrzymania monitoringu w jednostce. Polecono, aby regulamin
monitoringu w SOSW w Sanoku uzupełnić o opinię Radcy Prawnego oraz klauzule RODO.
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Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku
o utworzenie w III Liceum Ogólnokształcącym oddziału przygotowania wojskowego. Za
utworzeniem oddziału przygotowania wojskowego głosował 1 Członek Zarządu, od głosu
wstrzymał się 1 Członek Zarządu, przeciw utworzeniu głosowało 2 Członków Zarządu.
Projekty uchwał zarządu upoważniające dyrektorów szkół i placówek oświatowych do
składania oświadczeń woli ( I LO w Sanoku, ZS Nr 1 w Sanoku, ZS Nr 2 w Sanoku, ZS Nr 3
w Sanoku, ZS Nr 5 w Sanoku, PPP w Sanoku, RCRE w Sanoku) zostaną podjęte po
wprowadzeniu poprawy.
Na posiedzenie zarządu dołączył pan Krzysztof Strzyż.
Ad.4. Sprawy z zakresu promocji i kultury.
Pan Piotr Mazur Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury przedstawił wniosek NSZZ
„Solidarność” Regionu Podkarpacie o wsparcie finansowe organizowanego w 40 rocznicę
powstania NSZZ „Solidarność” pikniku Solidarności. Członkowie Zarządu na powyższy cel
przeznaczyli kwotę w wysokości 1.000 zł, w przypadku pojawienia się możliwości
finansowych będzie możliwość zwiększenia dofinansowania. Powyższa decyzja została
przyjęta jednogłośnie.
Pan Naczelnik poinformował, iż Marszałek Województwa Podkarpackiego w związku
z upływem kadencji członków Rady Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i potrzebą
powołania nowej Rady zwrócił się z prośbą o wskazanie kandydata do nowego składu rady.
Członkowie Zarządu do składu Rady Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku wskazali
pana Stanisława Chęć. Powyższy wybór został przyjęty 4 głosami „za”, w głosowaniu udziału
nie brał pan Stanisław Chęć.

Ad.6. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na zapłatę
zobowiązań wymagalnych wobec dostawców. Jednak z uwagi na brak środków finansowych
nie udzielono dofinansowania. Przewodniczący Zarządu poinformował, że Pan Grzegorz Panek
przedstawił propozycję rozwiązania w/w tematu.
Pan Janusz Cecuła działając imieniem Komisji konkursowej powołanej uchwała rady
Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania
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konkursowego na wyłonienie dyrektora SPZOZ w Sanoku, poinformował, że komisja
zakończyła procedurę konkursu i wyłoniła kandydata pana Grzegorza Panek, który uzyskał
najwyższą ilość głosów oraz spełniał w ocenie komisji wszelkie wymogi zarówno formalne
jak i merytoryczne do zatrudnienia na stanowisku dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
Ad.7. Wnioski i zapytania.
Wniosków i zapytań nie było.
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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