Protokół Nr 129/21
Zarządu Powiatu Sanockiego
ze zdalnego posiedzenia w dniu 7 maja 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
 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 oświaty:
a) prośba dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku o udzielenie pełnomocnictwa niezbędnego do
podpisania „potwierdzenia przyjęcia warunków akredytacji Erasmus+”.
2.Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) prośba dyrektora Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku dot.
wydania opinii o celowości inwestycji –budowy siedziby dla BPR SPZOZ w Sanoku
3. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021 rok (kwota 30.301 zł)
b) prośba Stowarzyszenia „Amazonki” o wsparcie w zakupie gorsetów.
4. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia dróg z terenu
Gminy Komańcza do kategorii dróg gminnych
5. Sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania
ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego z zakresu ratownictwa
i ochrony ludności zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym w roku 2021
oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji

6. Sprawy z zakresu promocji i kultury:
a) przyjęcie Sprawozdania z realizacji w 2020 roku Programu Współpracy Powiatu
Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
7. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) prośba Zarządu koła nr 3 w Sanoku „Sosenki” o pomoc w naprawie drogi dojazdowej na
stawy
8.Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021 rok (kwota 400.000 zł).
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021 rok (kwota 7.339 zł).
c) informacja z wykonania planów finansowych za I kwartał 2021
9. Informacja dyrektora PZD dotycząca wniosków z posiedzenia Komisji Transportu
Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu
Sanockiego
10. Wnioski i zapytania.

Do porządku posiedzenia uwag nie wniesiono.

Ad.1. Sprawy z zakresu oświaty.
Pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku w związku z otrzymaniem indywidualnej
akredytacji Erasmus+ dla ZS nr 5 w Sanoku w sektorach: kształcenie i szkolenia zawodowe
oraz Edukacja Szkolna – Akcja 1 – Mobilność edukacyjna zwróciła się z prośbą o udzielenie
pełnomocnictwa niezbędnego do podpisania „Potwierdzenia przyjęcia warunków Akredytacji
Erasmus +”. Zarząd Powiatu 5 głosami „za” wyraził zgodę na udzielenie dyrektorowi Zespołu
Szkół Nr 5 w Sanoku w/w pełnomocnictwa.
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Ad.2. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował propozycję dyrektora Bieszczadzkiego
Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku dotyczącą realizacji projektu inwestycji dotyczącej
budowy nowej siedziby Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku. Obiekt
Pogotowia Ratunkowego złożony byłby z części socjalno – administracyjnej oraz garażowej,
pomieszczeń socjalnych dla służb medycznych, sali szkoleń, magazynów na leki i materiałów
medycznych oraz środków ochrony osobistej, a także archiwum i pomieszczeń technicznych.
Propozycja lokalizacji to Sanok – Dąbrówka w sąsiedztwie PSP. Zdaniem Pana Damiana
Biskupa należy wystąpić do Premiera z wnioskiem o zabezpieczenie środków na budowę nowej
siedziby BPR z rezerwy, którą dysponuje Prezes Rady Ministrów. Pan Krzysztof Strzyż poparł
propozycje dyrektora BPR. Pan Andrzej Chrobak uważa, że pomysł zlokalizowania przyszłej
siedziby BPR jest bardzo dobry i należy udzielić pomocy dyrekcji w pozyskaniu zewnętrznych
środków na ten cel. Pozytywną opinię w powyższym temacie wyraziło 5 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Sanockiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 r. Proponuje się
zwiększenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku w kwotę
30.301 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące. Pozytywną
opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu pozytywnie rozparzyli prośbę Stowarzyszenia „Amazonki” przy
Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie wyrażając zgodę na udzielenie wsparcia
finansowego na zakup tzw. gorsetów niezbędnych przy noszeniu protezy piersi. Zgodę na
powyższe wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 67/2021 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie
zaliczenia dróg z terenu Gminy Komańcza do kategorii dróg gminnych. Wyrażono pozytywną
opinię w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Radoszyce zlokalizowanej na działkach
o numerach ewidencyjnych: 345,336,335,180/6,130/2, 180/4,324,323 o łącznej długości 2075
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m do kategorii dróg gminnych. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.5. Sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 68/2021 w sprawie powołania komisji
konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego
z zakresu ratownictwa i ochrony ludności zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym
w roku 2021 oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6. Sprawy z zakresu promocji i kultury.
Zarząd Powiatu zapoznał się i przyjął Sprawozdanie z realizacji w 2020roku programu
współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przyjętego uchwałą NR XIV/158/2019 Rady
Powiatu Sanockiego z dnia 31 października

2019r. Sprawozdanie przyjęto 5 głosami „za”,

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.7. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Zarząd Koła nr 3 w Sanoku „Sosenki” zwrócił się z prośbą o pomoc w naprawie drogi
dojazdowej na stawy. Poproszono o wypożyczenie walca i koparki oraz o dofinansowanie na
zakupu tłucznia. Członkowie Zarządu pozytywnie odnieśli się do prośby wypożyczenia walca
i koparki, jednocześnie polecono, aby Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku sprawdził możliwość
zakresu wykonania prac oraz wypożyczenia wnioskowanego sprzętu na naprawę w/w drogi.

Ad.8. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 69/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2021r. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5
w Sanoku przeznaczając kwotę w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, 1 Członek Zarządu wstrzymał się
od głosu, głosów przeciwnych nie było.
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Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 70/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2021r. Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa
Powiatowego w Sanoku o kwotę w wysokości 7.339 zł na przyznanie dotacji dla Muzeum
Historycznego w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, 1 Członek Zarządu wstrzymał się
od głosu, głosów przeciwnych nie było.

Pani Skarbnik przedłożyła Członkom Zarządu do wiadomości stan realizacji planów
finansowych Starostwa, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, zakładu budżetowego
za I kwartał 2021r. Pan Damian Biskup zwrócił uwagę

na przekroczenia kwartalne

w wykonaniu, w rozdziałach: 80115, 80120, 85406, 80140, a w instytucjach kultury na
Muzeum Historyczne. Wszyscy Członkowie Zarządu zapoznali się z informacjami.

Ad.9
Członkowie Zarządu zapoznali się z odpowiedzią dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku na wnioski złożone podczas obrad Komisji Transportu, Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Sanockiego z dnia 6
kwietnia 2021r.

Ad. 10. Wnioski i zapytania.
Pan Andrzej Chrobak przypomniał, że oczekuje na odpowiedź w kwestii projektowania
remontu ulicy II Pułku Strzelców Podhalańskich. Poprosił również o przygotowanie informacji
dotyczącej dotychczasowych kroków w celu realizacji inwestycji budowy sali gimnastycznej
przy II LO w Sanoku. Wnioski zostaną przekazane do właściwego wydziału w celu udzielenia
odpowiedzi.
Pan Krzysztof Strzyż poprosił o przygotowanie na następne posiedzenie Zarządu Powiatu
informacji w sprawie postępu prac związanych z zabezpieczeniem osuwiska w miejscowości
Tarnawa Górna. Wniosek zostanie przekazany do właściwego wydziału, celem przygotowania
odpowiedzi.
Członkowie Zarządu otrzymali do wiadomości decyzję nr 16/2021 Wojewody
Podkarpackiego (znak S-II.967.188.16.2021.MT) polecającą Zarządowi Powiatu Sanockiego
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zapewnienie wsparcia organizacyjnego, związanego z tworzeniem punktu szczepień
powszechnych w instytucie medycznym uczelni państwowej im. Jana Grodka w Sanoku
tworzony przez Szpital Specjalistyczny SPZOZ w Sanoku.

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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