Protokół Nr 103/20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 9 listopada 2020 roku

W zdalnym 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
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. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników
majątkowych przez SPZOZ w Sanoku (samochody)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników
majątkowych przez SPZOZ w Sanoku (łóżko i fotel)
2. Sprawy z zakresu oświaty:
a) Rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o wyrażenie zgody na umożliwienie
uczestnictwa jednostce w konkursie „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”
b) Informacja w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w SOSW w Sanoku
3. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) zapoznanie się z informacjami dyrektora PZD w Sanoku o podjętych działaniach
związanych z realizacją statutowych zadań
b) zapoznanie się z prośbą w sprawie budowy chodnika przy ul. Robotniczej w Sanoku
c) informacja dotycząca wykazu firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg
powiatowych w sezonie 2020/2021
4. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie decyzji odnośnie dalszego gospodarowania nieruchomością, która stanowi
działka nr 58/94 zabudowana budynkami typu garaże w Sanoku
5. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (13.477 zł)

b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (7.525,16 zł – CDN)
6. Wnioski i zapytania.
Dodatkowo do porządku posiedzenia wprowadzono następujące tematy:
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok (10.000 zł – PINB)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok (10.116,90 zł - ŚDS)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok (31.801 zł – DPS)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Sanockiego na
2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2028
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sanockiego na lata 2021 – 2028
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Zadanie 1. „Remont drogi powiatowej nr 2218R Raczkowa Mrzygłód w km 0+000 do 0+400 w m. Raczkowa. Zadanie 2. „Remont drogi powiatowej nr 2046R
Krzemienna - Raczkowa - Jurowce w km 12+773 do 12+963 w m. Raczkowa”.

- podjęcie decyzji w sprawie umieszczenia kabla światłowodowego na elewacji budynku przy
ul. Piłsudskiego 10 w Sanoku
- przyjęcie projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla
Powiatu Sanockiego.

Ad.1. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 250/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
składników majątkowych przez SPZOZ w Sanoku. Wyrażono zgodę na zbycie trzech
samochodów. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną na uchwale w formie papierowej
zostały złożone podpisy przez 3 Członków Zarządu Powiatu.
Podjęto Uchwałę Nr 251/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników
majątkowych przez SPZOZ w Sanoku. Wyrażono zgodę na zbycie łózka porodowego oraz
fotelu ginekologicznego. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną na uchwale
w formie papierowej zostały złożone podpisy przez 3 Członków Zarządu Powiatu.
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Ad.2. Sprawy z zakresu oświaty.
Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 2
w Sanoku wyrażając zgodę na uczestnictwo jednostki w projekcie konkursowym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 -2020 Oś
Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 – Poprawa jakości
kształcenia zawodowego. Zgodę na udział szkoły w projekcie wyraziło 5 Członków Zarządu.
Członkowie Zarządu zatwierdzili propozycję zawieszenia zajęć stacjonarnych na okres
od 3 listopada 2020 do 10 listopada 2020 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Sanoku.

Ad.3. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku o podjętych działaniach związanych z realizacją statutowych zadań, występując do:
- Burmistrza Miasta Sanoka z prośbą o rozważenie i przeanalizowanie możliwości
partycypacji w kosztach opracowania dokumentacji i budowy chodnika w ciągu drogi
powiatowej ul. Konopnicka w Sanoku
- posła Piotra Uruskiego z prośbą o interwencję do GITD Delegatur Południowo Wschodnia w sprawie instalacji urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości w ciągu drogi
powiatowej Srogów Górny – Srogów Dolny – Trepcza
- Rejonu Dróg Wojewódzkich w Rymanowie z prośbą o sprawdzenie i weryfikację
pojawiających się wycieków spod jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Krakowska w Sanoku.
Prośba mieszkańców ul. Robotniczej w Sanoku o wykonanie chodnika przy
ul. Robotniczej była rozpatrywana na jednym z poprzednich posiedzeń Zarządu Powiatu,
ustalenia zostały przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.
Członkowie Zarządu zapoznali się z wykazem firm odpowiedzialnych za zimowe
utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2020/2021
Ad. 4. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pan Starosta poinformował, iż odbyło się spotkanie z przedstawicielami prowadzącymi
działalność na nieruchomości przy ul. Witkiewicza w Sanoku, którą stanowi działka nr 58/94
zabudowana budynkami typu garaże i zaproponowano przedsiębiorcom kontynuację rozmów
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o dalszej współpracy. Pan Krzysztof Strzyż podzielił zdanie pana Starosty w sprawie
prowadzenia rozmów z przedsiębiorcami w celu ustalenia współpracy w danym zakresie lecz
na nowych warunkach. Odnośnie współpracy Powiatu

Sanockiego z

Regionalną Izbą

Gospodarczą w Sanoku ustalono, iż zostanie ona zakończona wraz z upływem terminu
(31.12.2020r.) wskazanego w umowie najmu Nr 91/2020 z dnia 19.06.2020r. Polecono, aby
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami poprowadził sprawę i

przygotował

stosowane dokumenty w tym temacie.

Ad. 5. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu podjął:
- Uchwałę Nr 252/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok. W związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego zmniejsza się dochody i wydatki
Powiatu Sanockiego w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze w wysokości 4.977 zł oraz
w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 8.500 zł.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną na uchwale w formie papierowej zostały
złożone podpisy przez 3 Członków Zarządu Powiatu.
- Uchwałę Nr 253/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok. W związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego zwiększa się dochody i wydatki
Powiatu Sanockiego w wysokości 7.525,16 zł z przeznaczeniem na wydatki związane
z realizacją statutowych zadań Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku. Uchwałę podjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. W związku z panującą
sytuacją epidemiologiczną na uchwale w formie papierowej zostały złożone podpisy przez
3 Członków Zarządu Powiatu.
Sprawy dodatkowe.
- Uchwałę Nr 254/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok. W związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego zwiększa się dochody i wydatki
Powiatu Sanockiego w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją
statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Uchwałę podjęto

5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. W związku z panującą
sytuacją epidemiologiczną na uchwale w formie papierowej zostały złożone podpisy przez
3 Członków Zarządu Powiatu.
- Uchwałę Nr 255/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok. W związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego zwiększa się dochody i wydatki
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Powiatu Sanockiego w wysokości 10.116,90 zł z przeznaczeniem na wydatki związane
z realizacją statutowych zadań w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zagórzu. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. W związku
z panującą sytuacją epidemiologiczną na uchwale w formie papierowej zostały złożone podpisy
przez 3 Członków Zarządu Powiatu.
- Uchwałę Nr 256/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok. W związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego zwiększa się dochody i wydatki
Powiatu Sanockiego w wysokości 31.801 z w tym 14.020 zł jako dotację dla Domu Pomocy
Społecznej w Sanoku oraz 17.781 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Zagórzu. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. W związku
z panującą sytuacją epidemiologiczną na uchwale w formie papierowej zostały złożone podpisy
przez 3 Członków Zarządu Powiatu.
- Uchwałę Nr 257/2020 w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Sanockiego
na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2028. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. W związku z panującą sytuacją
epidemiologiczną na uchwale w formie papierowej zostały złożone podpisy przez 3 Członków
Zarządu Powiatu.
Pozytywnie zaopiniowano

projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2021 – 2028. Pozytywną opinię wyraziło
5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęta została Uchwała Nr 258/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zadanie 1. „Remont drogi powiatowej nr 2218R Raczkowa - Mrzygłód w km 0+000 do 0+400
w m. Raczkowa.
Zadanie 2. „Remont drogi powiatowej nr 2046R Krzemienna - Raczkowa - Jurowce w km
12+773 do 12+963 w m. Raczkowa”. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną na uchwale
w formie papierowej zostały złożone podpisy przez 3 Członków Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy Orange Polska S.A. wyrażając
zgodę na umieszczenie kabla światłowodowego na elewacji budynku znajdującego się na
nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Sanockiego położonej w Sanoku obręb
Śródmieście przy ul. Piłsudskiego 10. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
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Członkowie Zarządu przyjęli projekt Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego
Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego.

Ad.6. Wnioski i zapytania.
Pan Damian Biskup złożył wniosek o wprowadzenie obowiązkowego raportu
statystycznego dla szpitala dotyczącego działań związanych z walką z epidemią w ujęciu
dekadowym i przedkładania go zarządowi powiatu. W raporcie zawarte mają być takie dane
jak:
1. Ilość osób hospitalizowanych z na dzień złożenia raportu z podziałem na dwie grupy
podpiętych pod respiratory i nie.
2. Stan załogi szpitala z podziałem na ilość chodzących do pracy i chorych z podziałem na
4 grupy lekarze, pielęgniarki, laboratoria diagnostyka, obsługa i administracja.
3. Stan zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej z podziałem na poszczególne elementy
(maseczki, kombinezony itp.)
4. W ujęciu miesięcznym stan finansów szpitala
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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