Protokół Nr 133/21
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 2 czerwca 2021 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
 Grzegorz Kozak – dyrektor PCPR w Sanoku
 Agata Dróbko-Głowacz – pracownik PZD 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 pomocy społecznej:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Pana Grzegorza Kozaka dyrektora
PCPR w Sanoku do składania oświadczeń woli
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przystąpienia do programu „Zajęcia klubowe w
WTZ”
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Pana Grzegorza Kozaka dyrektora
PCPR w Sanoku do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Sanockiego w zakresie
realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, finansowanego ze środków PFRON
2. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) rozpatrzenie prośby Gminy Komańcza o zwiększenie kwoty dotacji na zimowe
utrzymanie dróg
b) rozpatrzenie petycji Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza w Sanoku
dotyczącej wyznaczenia i wykonania przejścia dla pieszych
c) pismo Stowarzyszenia Mieszkańców i Sympatyków Załuża z prośbą o interwencję w
sprawie remontu drogi powiatowej Załuż – Lesko
3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:

a) prośba o wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego kwoty 20.000 zł na realizację
inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż – Strachocina w km od
0+011,57 do 5+285” - podjęcie uchwały
4. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora SPZOZ w Sanoku o udzielenie dotacji
5. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie uchylenia Uchwały Nr 70/2021 Zarządu Powiatu
Sanockiego z dnia 7 maja 2021r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021r.
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie uchylenia Uchwały Nr 73/2021 Zarządu Powiatu
Sanockiego z dnia 17 maja 2021r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021r.
c) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2020
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021r.(20.000 zł)
e) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2021r (7.777 zł)
f) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2021r (11.000 zł)
6. Wnioski i zapytania.
Przewodniczący zarządu zaproponował wprowadzenie do porządku posiedzenia prośby
Towarzystwa Sportowego „Sanoczanka” w Sanoku dot. finansowego wsparcia XV
Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Ziemi Sanockiej im. Leszka Pogorzelca.
Za wprowadzeniem dodatkowego punktu do posiedzenia zarządu głosowało 3 Członków
Zarządu. Porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty 3 Głosami, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było.

Ad. 1.Sprawy z zakresu Pomocy Społecznej.
Pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku przedstawił
poniższe sprawy.
Konieczność zmiany wcześniejszej uchwały wynika ze zmiany przepisów prawo
zamówień publicznych ponieważ zmieniła się kwota, od której zaczyna się stosowanie
zamówień publicznych. Pan Damian Biskup zawnioskował, aby w uchwale wpisać artykuł
ustawy, a nie kwoty, wniosek został przejęty i sukcesywnie będzie wprowadzany w następnych
takich uchwałach.
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Wobec powyższego podjęto Uchwałę Nr 87/2021 w sprawie upoważnienia pana Grzegorza
Kozaka dyrektora PCPR w Sanoku do składania oświadczeń woli . Uchwałę podjęto 3 głosami
„za” głosów przeciwnych wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę Nr 88/2021 w sprawie przystąpienia do programu „Zajęcia klubowe w WTZ”
Uchwałę podjęto 3 głosami „za” głosów przeciwnych wstrzymujących się nie było.
Następnie dyrektor wyjaśnił, iż PFRON ogłosił nabór wniosków do programu „Zajęcia
klubowe WTZ”, program adresowany jest do byłych wychowanków WTZ, którzy opuścili
WTZ podejmując prace, oraz do osób oczekujących na przyjęcie do WTZ. Wniosek został
złożony przez dyrektora WTZ „Świetlik „ na zorganizowanie takich zajęć klubowych, więc jest
konieczność upoważnienia dyrektora PCPR, aby ten program realizować.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 89/2021 w sprawie udzielenia dyrektorowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu
Powiatu Sanockiego w zakresie realizacji programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”
finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Do posiedzenia zarządu dołączył pan Andrzej Chrobak.
Pan Damian Biskup nadmienił, iż pracownicy PCPR i PPP w Sanoku informują o
przygotowaniu pomieszczeń dla Zespołu do Sprawo Orzekania o Niepełnosprawności . Pan
Starosta wyjaśnił, że Dyrektor RCKIK wystąpiła o przekazanie pomieszczeń w budynku przy
ul. Konarskiego (parter) z przeznaczeniem na utworzenie banku krwi. Aby przekazać budynek,
w którym mieści się Zespół musimy znaleźć dla nich miejsce. W budynku przy ul. Szopena 5
miały się znajdować trzy jednostki, a są dwie i jeżeli tam są wolne pomieszczenia to musimy
to przeanalizować. Pan Biskup chcąc się upewnić zapytał, czy założeniem jest, że przenosimy
ZN do budynku przy ul. Szopena 5, a cały budynek na Konarskiego przekazujemy Stacji
Krwiodawstwa?. Pan starosta odpowiedział, że nie cały, bo część z której korzysta
krwiodawstwo jest już w użytkowaniu. Natomiast część, którą zajmuje obecnie Zespół tj. 88
metrów było by przekazane na Skarb Państwa z przeznaczeniem na Centrum Krwiodawstwa.
Pan Starosta dodał, że w tym metrażu, w którym obecnie funkcjonuje, nie ma szans na bank
krwi, na pozyskiwanie osocza i innych, które wymieniła pani dyrektor Zawilińska na sesji
Rady Powiatu Sanockiego. Zdaniem Pana starosty taka zamiana jest korzystana ponieważ w
jednym miejscu był by punkt obsługi osób niepełnosprawnych. Zdaniem pana Biskupa jednym
problemem przy budynku przy ul. Szopena jest parking. Ponadto do punktu orzekania o
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niepełnosprawności przychodzą często osoby, które mają problemy z poruszaniem. Czy to
będzie kosztem przeniesienia PCPR. Omówiono, też możliwość remontu dwóch pomieszczeń
obok budynku z przeznaczeniem na garaże. Pan Biskup poprosił o przygotowanie analizy
SWOT w omawianej sprawie. Pan Starosta dodał, że najpierw należy sprawdzić możliwości
lokalowe.
Pan Biskup zaproponował, aby dyrektor PCPR i PPP sprawdzili możliwości pozyskania
dofinansowania do instalacji windy. Dyrektor odpowiedział, że instalacja windy jest możliwa
tylko od strony technicznej należy to wyjaśnić, bo finansowo możemy skorzystać z programu
wyrównywania różnic między regionami i to jest dedykowane dla takich placówek. Pytanie jest
techniczne z której strony.
Ad. 2. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Pani Agata Dróbko – Głowacz przedstawiła prośbę Gminy Komańcza o zwiększenie
kwoty dotacji w wysokości 5. 762,96 zł na zimowe utrzymanie dróg. Jej zdaniem zwiększenie
kwoty jest zasadne, tylko brakuje pieniędzy. Członkowie Zarządu po omówieniu tematu ze
Skarbnikiem Powiatu, nie wyrazili zgody na zwiększenie wnioskowanej przez Gminę
Komańcza kwoty. Temat zostanie rozważony przy projekcie budżetu na 2022 rok. Za
negatywnym rozstrzygnięciem w/w wniosku głosowało 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Odnośnie petycji mieszkańców bloku przy ul. Mickiewicza w Sanoku dotyczącej
wyznaczenia i wykonania przejść dla pieszych Pani Agata Dróbko – Głowacz poinformowała,
że sprawdzone zostały możliwości – mieszkańcy wnoszą o wykonanie przejścia dla pieszych
prosto na parking. Nie ma możliwości utworzenia przejścia dla pieszych wprost z wyjścia z
bloku, należało by się przesunąć w stronę ul. Białogórskiej, aby zachować wszystkie warunki
bezpieczeństwa. Zaproponowała, aby tą lokalizację wykonać, ale przesuwając się w kierunku
ul. Białogórskiej. Po omówieniu tematu Członkowie Zarządu postanowili przekazać powyższą
petycję na Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Staroście celem rozpatrzenia. Za
przekazaniem powyższej petycji głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu omówił pismo Stowarzyszenia Mieszkańców i Sympatyków Załuża z
prośbą o interwencję w sprawie remontu drogi powiatowej Załuż – Lesko. Zdecydowano iż
droga ta zostanie złożona jako pierwsza do Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.
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Ad.3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego kwoty w
wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2205 R
Czerteż – Strachocina w km od 0+011, 57 do 5+285”. Zgodę wyraziło 4 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 4. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że dyrektor SPZOZ w Sanoku zwrócił się z
prośbą o udzielenie dotacji w kwocie 309.379, 64 zł dla SPZOZ w Sanoku na koszty nie
kwalifikowane konieczne do poniesienia w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji
projektu

„Poprawa

bezpieczeństwa

epidemiologicznego

na

terenie

województwa

podkarpackiego w związku z pojawieniem się wirusa typu SARS-CV-2”. Dodał, że Gmina
Miasta Sanoka przeznaczyła środki finansowe w wysokości 200.000 zł, Powiat przekazał
500.000 zł. Członkowie Zarządu dyskutując w przedmiotowej sprawie ustalili, aby zwrócić
się do dyrektora SPZOZ w Sanoku o wyjaśnienie jak zostały rozdysponowane środki
przekazane szpitalowi w lutym 2021r. przez Powiat. Powyższe zostało przegłosowane
jednogłośnie przez Członków Zarządu.
Ad.5. Sprawy budżetowe.

Podjęto następujące uchwały:
- Uchwała Nr 90/2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr 70/2021 Zarządu Powiatu Sanockiego
z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2021rok. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było
- Uchwała nr 91/2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr 73/2021 Zarządu Powiatu Sanockiego
z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2021rok. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 92/2021 w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2020.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych-0 wstrzymało się -1.
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- Uchwała Nr 93/ 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021.
W związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Sanok zwiększa się dochody i
wydatki Powiatu Sanockiego w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniami na zadania „ Przebudowa
drogi Powiatowej nr 2205 R Czerteż – Strachocina w km od 0+011, 57 do 5+285”. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok. Proponuje się
zwiększenie dotacji dla Muzeum Historycznego w Sanoku w kwocie 7.339 zł z przeznaczeniem
na realizację projektu „Interdyscyplinarne studium skarbów przedmiotów metalowych z epoki
brązu i wczesnej epoki żelaza z okolic Sanoka” oraz proponuje się przeznaczenie kwoty w
wysokości 438 zł jako zwrot dotacji, która wynika z rozliczenia niezrealizowanych wydatków
w 100% w związku z Covid -19 za 2020 rok. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (11.000 zł ).W projekcie uchwały
proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków Powiatu Sanockiego o kwotę 11.000 zł w
rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie na wydatki bieżące. Pozytywną opinię
wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu po omówieniu prośby Zarządu Towarzystwa Sportowego
„Sanoczanka” w Sanoku dot. finansowego wsparcia XV Międzynarodowego Turnieju Piłki
Siatkowej o Puchar Ziemi Sanockiej im. Leszka Pogorzelca, zdecydowali o przeznaczeniu
kwoty 1000 zł na powyższy cel. Zgodę na udzielenia wsparcia finansowego wyrażono
jednogłośnie.
Ad.6. Wnioski i zapytania.
Przewodniczący zarządu poinformował, że uchwała

Nr XXXI/325/2021 Rady Powiatu

Sanockiego z dnia 18 marca 2021 wyrażająca stanowisko i apel Rady Powiatu Sanockiego w
sprawie zmian granic jednostek samorządu terytorialnego w związku z brakiem uwag ze strony
Wojewody Podkarpackiego co do podjętej uchwały, zostanie przekazana do Rady Miasta
Sanoka. Żaden z Członków Zarządu nie wniósł uwag do powyższej propozycji.
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Następnie pan Starosta poinformował, że koniecznym będzie utworzenie nowego stanowiska
CEPIK w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Joanna Jankowska

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