Protokół Nr 131/21
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 20 maja 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
 Wojciech Wydrzyński – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku
 Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 Wojciech Skiba – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
 Agnieszka Kornecka – Mitadis – Naczelnik Wydziału Oświaty
 Renata Ryniak – Główny Księgowy Starostwa Powiatowego w Sanoku
 Grzegorz Panek – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku
 Bożena Pietruszka – Pełnomocnik do spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej
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. Omówienie sytuacji w PUP w Sanoku.
2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przejęcia przez Powiat Sanocki mienia Skarbu
Państwa
b) podjęcie decyzji w sprawie przycięcia drzew rosnących na działce nr 58/94 w Sanoku
3. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) informacja Gminy Miasta Sanoka dotycząca budowy oświetlenia ulicy Okulickiego
w Sanoku
b) informacja dyr. PZD w Sanoku dotycząca naprawy drogi dojazdowej na stawy
w Sanoku

c) informacja Gminy Sanok dotycząca przebudowy drogi Jurowce -Trepcza w zakresie
budowy chodnika
4. Sprawy z zakresu oświaty:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 1 w Sanoku o akceptacje podziału na grupy
informatyki
b) prośba Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej o zgodę na kontynuacje nauki
religii
c) omówienie tematu dotyczącego przyznania/utrzymania dodatku motywacyjnego
5. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie decyzji w sprawie zmniejszenia liczby łóżek na Oddziale Wewnętrznym
SPZOZ w Sanoku
6. Wnioski i zapytania.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
dodatkowo następujące tematy:
- dyskusja w sprawie projektu petycji przeciw „Unijnej Strategii na rzecz bioróżnorodności
2030. Przywracanie przyrody do naszego życia”
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania środka trwałego do RCRE w Sanoku
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r. (150.000 zł)
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r. (21.000 zł)
Zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw wyrażono jednogłośnie.
Porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty 4 głosami głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.1. Omówienie sytuacji w PUP w Sanoku.
Pan Wojciech Wydrzyński dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku podziękował
za wyrażenie pozytywnej opinii do projektów uchwał Rady Powiatu Sanockiego w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą
„Aktywnie na rynku pracy” w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20,
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa
VII Regionalny Rynek Pracy, działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku
pracy – projekty konkursowe oraz projektu zmieniającego uchwałę XXXII/327/2021 Rady
Powiatu Sanockiego z dnia 29 marca 2021r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
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przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim (VI)” - projekt pozakonkursowy.
Następnie dyrektor poinformował, że w PUP w Sanoku prowadzona jest kontrola przez
Najwyższą Izbę Kontroli, kontrolowane są lata 2019 – 2020.
Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku realizował swoje wszystkie zadania oraz zadania związane
z „tarczą kryzysową”. Skupiono się głównie na zadaniach związanych z udzielaniem pomocy
przedsiębiorcom, mikro przedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom, osobom prowadzącym
jednoosobową działalność gospodarczą. Na te działania wydatkowano w ubiegłym roku
ponad 34 mln zł. Zadania te są nadal kontynuowane. W ubiegłym roku wnioski
o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń złożyło 390 podmiotów na tą pomoc wydatkowano
kwotę ok. 13,5 mln zł. Bardzo dużą grupą wnioskodawców byli mikro przedsiębiorcy, którzy
składali wnioski na jednorazową pożyczkę w wysokości do 5.000 zł - na ten cel wydatkowano
kwotę ponad 16 mln zł.
Na bieżąco w 2020r. realizowano zadania z aktywizacji osób bezrobotnych i w sumie
wydatkowano ponad 6 mln zł. Na koniec 2020 roku zarejestrowanych było 2969 osób
bezrobotnych, obecnie jest 2752 osób.
Ad.2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Poniższe sprawy przedstawiła Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 79/2021 w sprawie przejęcia przez Powiat Sanocki
mienia Skarbu Państwa. Występuje się do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem
o przekazanie na rzecz Powiatu Sanockiego mienia Skarbu Państwa stanowiącego udział
36/400 części nieruchomości położonej w Sanoku obręb Śródmieście, oznaczonej
ewidencyjnie działkami nr 1245/1 i 1245/2, zabudowanej budynkiem biurowym, składającego
się z pomieszczeń na parterze budynku, oznaczonych: nr 11 o pow. 20,7 m 2, nr 12 o pow.
20,2 m2, nr 13 o pow. 17,0 m2 oraz udziału w częściach wspólnych korytarza nr 9 i klatki
schodowej nr 6. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Pani Naczelnik poinformowała, że po okresowej kontroli obiektu budowlanego na
nieruchomości Powiatu Sanockiego Obręb Olchowce działka Nr 58/94 stwierdzono że dwa
drzewa liściaste (wierzby płaczące) rosnące na w/w działce powinny być ogłowione. Drzewa
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te są wysokie i zagrażają uszkodzeniu linii 3 – fazowej niskiego napięcia, rosną zbyt blisko
murów sąsiadujących budynków oraz parkingu. Wobec powyższych zagrożeń Zarząd
Powiatu zdecydował, aby w/w drzewa zostały wycięte. Powyższą decyzję podjęto 4 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.3. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Członkowie Zarządu zapoznali się z informacjami przekazanymi przez dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku na temat:
- prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka działań mających na celu budowę oświetlenia
ulicy Okulickiego w Sanoku
- brakiem możliwości wykonania prac oraz użyczenia sprzętu na remont drogi dojazdowej na
stawy w Sanoku, o które wnioskował Zarząd Koła Nr 3 w Sanoku „Sosenki”
- nie kontynuowaniu przez Gminę Sanok budowy chodnika w ciągu drogi Nr 2217R Jurowce
– Trepcza w m. Trepcza.
Dyskusja dotycząca projektu petycji przeciw „Unijnej Strategii na rzecz
bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia.
Pan Wojciech Skiba Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska po konsultacji z radcą
prawnym zaproponował, aby zaopiniowany na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu
projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Apelu do Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej w związku z pracami Komisji Europejskiej nad „Unijną strategią na rzecz
bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia”,

zmienić na petycję

kierowaną przez Powiat Sanocki do Prezesa Rady Ministrów. Członkowie Zarządu
przedyskutowali przedmiotowy temat i jednogłośnie zaakceptowali zmianę formy pisma
z apelu na petycję oraz treść petycji w powyższej sprawie.

Ad.4. Sprawy z zakresu oświaty.
Sprawy z zakresu oświaty przedstawiła pani Agnieszka – Kornecka Mitadis.
Zarząd

Powiatu

wyraził

zgodę

na

kontynuację

przez

Ewangeliczną

Wspólnotę

Zielonoświątkową Zbór w Woli Piotrowej nauczania religii w roku szkolnym 2021/2022
w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w ramach systemu oświaty, dla młodzieży
uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Sanockiego. Zgodę na
powyższe wyrażono jednogłośnie.
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Następnie pani Naczelnik przedstawiła prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku
o akceptację podziału na grupy z przedmiotu informatyka w klasach 3h technikum
hotelarskiego liczącej 22 uczniów i 3ż technikum żywienia i usług gastronomicznych liczącej
20 uczniów. Po wyjaśnieniu tematu za wyrażeniem zgody na dokonanie

w/w podziału

głosowało 3 Członków Zarządu, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.
Pan Damian Biskup zapytał, ile wpłynęło ofert na stanowisko dyrektora ZS Nr 1
i SOSW w Sanoku. Pani Agnieszka Kornecka – Mitadis powiedziała, że jeszcze nie wpłynęły
oferty. Następnie Pan Damian Biskup zwrócił się do Pani Naczelnik z prośbą
o przygotowanie zestawienia z ostatnich 5 lat przepływu uczniów w każdej szkole i klasie.
Członkowie Zarządu zdecydowali o utrzymaniu dodatku motywacyjnego na okres II
półrocza dla dyrektorów i nauczycieli na dotychczasowym poziomie tj. wysokość kwot z I
półrocza 2021r. Za kontynuacją przyznania w/w dodatku głosowało 4 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W dalszej części posiedzenia Pani Renata Ryniak Główny Księgowy Starostwa
Powiatowego w Sanoku wyjaśniła, że w związku z ponownym zwiększeniem limitu na
zadania z art.15 zze4

decyzją Ministra Rozwoju Pracy i Technologii i przyznaniu

dodatkowych środków na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowej, w kwocie 4.200.000 zł Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku otrzymuje 0.5%
powyższej kwoty na realizację w/w zadań, co stanowi zwiększenie planu finansowego
jednostki w kwocie 21.000 zł. Poprosiła o wyrażenie zgody na zmianę kwoty w projekcie
uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021r. z kwoty w wysokości 18.500 zł na kwotę 21.000 zł.

Pozytywną

opinię w powyższej sprawie wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Zmiana kwoty w w/w projekcie uchwały zostanie zgłoszona
podczas omawiania jej na najbliższej sesji Rady Powiatu Sanockiego.
Następnie Gówna Księgowa przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r. W projekcie proponuje
się przyznanie kwoty w wysokości 150.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
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Pożarnej w Sanoku na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego.
Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Następnie Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 80/2021 w sprawie przekazania
pozostałego środka trwałego do Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.
Przekazuje się szafę, szafki, biurka oraz ladę zespoloną będące na stanie Starostwa
Powiatowego w Sanoku na wyposażenie do Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji
w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Ad.5. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Pan Grzegorz Panek dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku, w związku z wnioskiem skierowanym przez lekarzy zatrudnionych na Oddziale
Wewnętrznym SPZOZ w Sanoku w przedmiocie optymalizacji łóżek szpitalnych, zwrócił się
z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie z dniem 1 czerwca 2021r. liczby łóżek na
Oddziale Wewnętrznym.

Wyjaśnił, że wiąże się to z modernizacją SPZOZ w Sanoku

w ramach Krajowego Planu Rozbudowy, gdzie przewiduje się przeniesienie Oddziału
Wewnętrznego na osobne piętro, co z kolei wiąże się z remontem dachu. Jeżeli będzie
możliwość skorzystania z KPR to podniesienie niższego budynku skutkowało by tym, że
zmieścił by się tam Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Geriatrycznym, a w części
mniejszej Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej. Program Ministerialny
POLKARD gdzie można pozyskiwać aparaty ultrasonograficzne na Oddział Kardiologiczny
pod określonymi warunkami. Dyrektor dodał, że Oddział Wewnętrzny zazwyczaj jest
przepełnionym oddziałem, sale liczą od 7 do 8 łóżek. Na dzień dzisiejszy standardy związane
z jakością i obsługą pacjentów mają znaczenie.
Sale 8-9 osobowe na dzień dzisiejszy są za duże, na cały oddział są 3 łazienki. Na czas
pandemii na Odział Wewnętrzny przeznaczone były 44 łóżka. Lekarze stwierdzi, że przy
takiej liczbie pacjentów nie da się sprawnie poprowadzić, biorąc pod uwagę zagrożenie
epidemiologiczne to czym mniejsze zagęszczenie to tym mnisze zagrożenie. Pan Damian
Biskup poprosił o dane ekonomiczne tj. ile będzie oszczędności na sprzątaniu, etatach
pielęgniarskich i lekarskich i wszystkich rzeczach związanych z obsługą tych łóżek. Dodał, że
Odział Wewnętrzny zawsze miał powyżej 100 % obłożenie. Dyrektor powiedział, że miał
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takie obłożenie i zawsze ujemny wynik finansowy. Dyrektor dodał, że na dzień dzisiejszy
poranne obłożenie Oddziału Wewnętrznego wynosiło 44 osoby. Po wyjaśnieniach dyrektora
wszyscy Członkowie Zarządu zdecydowali, iż z podjęciem decyzji w powyższej sprawie
wstrzymają się do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej. Pan Starosta zapytał
o pozostałe oddziały. Dyrektor odpowiedział, że od poniedziałku funkcjonuje Oddział
Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologicznym oraz Oddział Urazowo Ortopedyczny,
następnie podał liczbę pacjentów na poszczególnych oddziałach. Dyrektor poinformował
o zakończeniu remontu drogi dojazdowej do szpitala, oraz o pozyskaniu dwóch aparatów
RTG. Poddano pod dyskusję temat dotyczący nadbudowy części budynku szpitala. Zdaniem
dyrektora w przypadku możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych lepiej
było by rozpocząć budowę pawilonu centrum zdrowia psychicznego aniżeli remontować stary
budynek. Pan Biskup zapytał o nośność fundamentów, w celu nadbudowy.

Dyrektor

potwierdził, że o jedną kondygnację można wykonać nadbudowę, należy tylko wykonać
ekspertyzę. Zdaniem Pana Biskupa korzystniejszym będzie nadbudowanie kolejnego pietra,
niż budowa nowego pawilonu. Dyrektor potwierdził i dodał, że na ten cel należało by
pozyskać środki zewnętrzne. Pan Andrzej Chrobak zapytał, czy dyrektor posiada wyliczenia
ewentualnego remontu budynku i nowej budowy. Na dzień dzisiejszy nie ma wyliczeń na te
zadania. Najpierw należy wykonać ekspertyzę. Głównym celem to jest podniesienie komfortu
pacjentów jeżeli chodzi o szpital. Konieczny jest również remont dachu na budynku szpitala.
Pan Starosta zapytał, czy znana jest wartość nadbudowy jednej kondygnacji – ile zyskamy
dodatkowych „łóżek”. Dyrektor odpowiedział, że było by to ok. 50 łóżek. Starosta stwierdził,
że zwiększyło by się również zatrudnienie. Dyrektor powiedział, że prowadzi rozmowy
z ginekologami na otwarcie ginekologii. Zarząd Powiatu jednogłośnie

zaproponował

zwracając się do dyrektora, aby sprawdził możliwość wykonania nadbudowy, koszty
wykonania ekspertyzy nadbudowy jednej kondygnacji w części szpitala oraz sprawdził
możliwość pozyskania środków zewnętrznych na nadbudowę. Dyrektor powiedział, że
przeglądał już warunki otrzymania dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy.
Dyrektor dodał, że otrzymał opinię Wojewody Podkarpackiego w sprawie zasadności
realizacji zadania zakup kontenerowej pracowni rezonansu magnetycznego i wyposażenia dla
SPZOZ w Sanoku celem diagnozowania w szczególności chorób z ciężkimi objawami
covid. Dyrektor zwrócił się do Ministra Zdrowia o zaopiniowanie wniosku dotyczącego
przyznania środków w kwocie 5,5 mln zł z funduszu przeciwdziałania covid na finansowanie
zadania. Wojewoda Podkarpacki wydał pozytywną opinię. W ubiegłym tygodniu szpital
podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia na modernizację instalacji tlenowych w SPZOZ
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w Sanoku. Złożono wniosek do Ministerstwa Zdrowia o finansowanie zakupu systemu do
zdalnego monitorowania pacjentów. Podpisana została umowa na realizację programu
w ramach narodowej strategii onkologicznej zakup programu diagnostycznego do wczesnego
wykrywania nowotworów (mammografię).
Dyrektor dodał, że prosił Zarząd o informację w sprawie pokrycia ujemnego wyniku
finansowego szpitala bo zbliża się termin końcowy. Pan Biskup powiedział, że pojawiła się
interpretacja, że państwo pokryło by tylko procedury medyczne i nic poza tym.
Dyrektor poinformował, że pojawił się projekt zmiany ustawy o sposobie ustalenia
najniższego

wynagrodzenia

zasadniczego

niektórych

pracowników

w podmiotach leczniczych. Nadal obowiązuje treść ustawy i dyrektor

zatrudnionych

musi podpisać do

końca miesiąca porozumienie z pielęgniarkami i innymi związkami zawodowymi dotyczące
wzrostu wynagrodzeń, które ma obowiązywać od lipca. Wyjaśnił, że nowa ustawa określa
wysokość wynagrodzenia pracowników w szpitalu, ale nadal obowiązuje porozumienie
zawarte z pielęgniarkami i położnymi z 2018 roku.
Ad.6. 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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