Protokół Nr 76/20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 6 maja 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

•

Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu Sanockiego

•

Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu Sanockiego

•

Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

•

Agnieszka Kornecka – Mitadis – Naczelnik Wydział Oświaty

•

Grzegorz Panek – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

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) przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 r”
2. Sprawy z zakresu oświaty:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach na
terenie Powiatu Sanockiego”
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych
warunków udzielania stypendiów w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach na terenie Powiatu Sanockiego”,
z zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach
c) podjęcie decyzji w sprawie wykonania remontu w ZS Nr 5 w Sanoku
d) prośba Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej Zbór w Woli Piotrowej o wyrażenie
zgody na kontynuację nauki religii
3. Sprawy z zakresu służby zdrowia:

a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości (punkt optyczny)
b) omówienie aktualnej sytuacji w SPZOZ w Sanoku
4. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok ( 10.715 zł)
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2020 rok (17.500 zł)
5. Wnioski i zapytania.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
przedstawił „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 r”. Poinformował, iż wszystkie
zadania ustawowe są przez PCPR w Sanoku realizowane, również przy współpracy Powiatu
Sanockiego, jeżeli chodzi o dofinansowanie do rehabilitacji społecznej i zawodowej. Jedyne
braki jakie występują to dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych. Kwestie dotyczące
realizacji zadań związanych z pieczą zastępczą są realizowane na bieżąco. Pan Dyrektor dodał,
że na obecną chwilę brakuje rodzin zastępczych. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do
„Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 r”. Ocena zostanie przekazana Radnym Powiatu
Sanockiego.
Ad.2. Sprawy z zakresu oświaty.
Pani Agnieszka Kornecka – Mitadis Naczelnik Wydziału Oświaty przedstawiła projekt
uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach na terenie Powiatu Sanockiego”. Pan
Andrzej Chrobak zaproponował, aby w załączniku do projektu uchwały z programu
w paragrafie 2 punkcie 2 wykreślić: „artystycznej i sportowej”. Powyższa zmiana została
przyjęta. Pozytywną opinię do projektu uchwały wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Na posiedzenie Zarządu dołączył pana Damian Biskup.
Następnie Pani Naczelnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów w ramach

„Powiatowego

programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach na
terenie Powiatu Sanockiego”, z zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych
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sprawach. Pan Andrzej Chrobak zaproponował, aby w paragrafie 2 w punkcie 1.1) podpunkt
a) obniżyć średnią ocen z 4,9 do 4,8 oraz w podpunkcie, b) średnią ocen obniżyć z 5,20 do 5,10.
W paragrafie 5 punkt 1 zmienić termin z 20 sierpnia na „ 10 lipca”, w paragrafie 6 punkt
2 zmienić terminu z „30 sierpnia” na „do dnia 20 lipca”. W paragrafie 7 w punkcie 2 wykreślić
„w miesiącu wrześniu do 20 września”. Zaproponowane zmiany zostały omówione i przyjęte.
Pozytywną opinię do projektu uchwały po zmianach wyraziło 3 Członków Zarządu, 1 Członek
Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Pani Agnieszka Kornecka – Mitadis przedstawiła pismo dyrektora Zespołu Szkół Nr 5
w Sanoku, w którym informuje, iż wykonano wycenę prac polegających na wymianie posadzki
na korytarzu II pietra budynku szkoły oraz wymianie posadzki na łączniku i wejściu do szkoły
od strony stołówki. W/w prace zostały wycenione na kwotę ok 100.000 zł. Pani Skarbnik
poinformowała, że w planie finansowym szkoły na remonty zaplanowano 39.000 zł. Po
omówieniu tematu Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na ogłoszenie przetargu na wykonanie
w/w remontu w ZS Nr 5 w Sanoku. Po rozpatrzeniu postępowania przetargowego zwiększona
zostanie brakująca kwota do środków zabezpieczonych w planie finansowym szkoły.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę Prezbitera Naczelnego Ewangelicznej
Wspólnoty Zielonoświątkowej wyrażając zgodę na kontynuację organizacji nauczania religii
w roku szkolnym 2020/2021 w pozaszkolnym Punkcie katechetycznym w ramach systemu
oświaty, dla młodzieży uczęszczającej

do szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu

Sanockiego. Zgodę wyrażono 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

Ad.3. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 86/2020 w sprawie wyrażenia zgody na
wynajem przez SPZOZ w Sanoku nieruchomości. Wyrażono zgodę na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku pomieszczenia o powierzchni 16,5m 2 w budynku przy ul. Lipińskiego 10 w Sanoku.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Na posiedzenie Zarządu poproszono pana Grzegorza Panka Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Pan dyrektor poinformował, że pozytywnie
została rozpatrzona prośba skierowana do Urzędu Wojewódzkiego o udzielenie wsparcia na
zwalczanie Covid 19, szpital otrzymał również dotację z Urzędu Marszałkowskiego na ten cel.
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Pozyskano różnego rodzaju sprzęt na kwotę ok 2.000.000 zł w tym środki z Urzędu
Wojewódzkiego. Na rzecz szpitala instytucje, firmy i prywatni darczyńcy przekazali środki
ochrony indywidualnej. Łącznie otrzymane wsparcia finansowe i rzeczowe to kwota ok
3.000.000 zł. Odnośnie kwestii inwestycyjnych na udzielenie dofinansowania do zakupu
między innymi karetek, dwóch aparatów RTG, wykonanie podciśnienia na Oddziale Zakaźnym
wniosek jest procedowany w Urzędzie Marszałkowskim.
Na pytanie pana Andrzeja Chrobaka o zachorowalność na koronawirus na terenie Powiatu
Sanockiego pan dyrektor odpowiedział, że zachorowalność jest słaba.
Następnie Pan Andrzej Chrobak zapytał, jak wpłyną koronawirus na finanse szpitala. Dyrektor
poinformował, że wynik finansowy w marcu był na plusie, we wcześniejszych miesiącach na
minusie. Personel, który w pierwszej linii narażony jest na kontakt z osobami podejrzanymi
o zakażenie koronawirusem otrzymał niewielkie dodatki kwotowe. Jeżeli chodzi o liczbę
pacjentów na oddziałach to obecnie jest spadek.
Pani Skarbik powiedziała, że należ mieć na uwadze to, żeby nie przekroczyć takiej kwoty,
która się nie mieści w amortyzacji. Dyrektor odpowiedział, że pewne rzeczy, które zastał nie
jest w stanie w ciągu jednego miesiąca rozwiązać.
Pan Damian Biskup zapytał o sprawę kredytu. Dlaczego nie było ruchów w tej sprawie
przed 14 kwietnia br. Dyrektor odpowiedział, że wysłał pismo do banku, aby

bank

przeanalizował możliwość restrukturyzacji. Pan Starosta poinformował, że odbyła się w tym
temacie telekonferencja z prezesami Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przy
udziale pani dyrektor Regionu BGK Region Podkarpacki w Rzeszowie, uczestniczyli również
Starostowie z Powiatu Leskiego, Bieszczadzkiego i Sanockiego. Zdaniem pana dyrektora
SPZOZ w Sanoku należy zaktualizować plan naprawczy i będzie on aktualizowany we
własnym zakresie przez dyrekcję szpitala. Pan Starosta poinformował, iż należy zawrzeć
porozumienia ze szpitalami szczególnie ze szpitalem w Ustrzykach Dolnych w obszarze, który
jest możliwy. Pan Grzegorz Panek powiedział, że porozumienie już opracował, a spotkanie
odbedzie się w najbliższym czasie.
Pan Andrzej Chrobak zaproponował, aby w sprawie szpitala skontaktować się
z samorządami gminnymi: Gminą Miasta Sanoka i Gminą Zagórz ponieważ zabezpieczenia do
kredytu będzie brakować.
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Ad. 4. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 87/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2020 rok. W związku z udzieleniem dotacji przez Podkarpacki Urząd
Wojewódzki w wysokości 10.715 zł zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
z przeznaczeniem na przewozy pasażerskie. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. Proponuje się zabezpieczenie kwoty
w wysokości 17.500 zł na udzielenie dotacji dla Muzeum Historycznego w Sanoku na
dofinansowanie wykonania monitoringu. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 5. Wnioski i zapytania.
Pani Skarbnik w imieniu kierownika Centrum Integracji Społecznej w Sanoku zwróciła
się z prośbą o wznowienie pobierania opłat na dotychczasowych zasadach za parkowanie na
parkingach Powiatu Sanockiego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wznowienie pobierania
opłat od dnia 11 maja 2020 roku. Pan Damian Biskup dodał, aby informację o powyższym
umieścić na stronie internetowej Powiatu Sanockiego. Powyższa decyzja została przyjęta
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pan Andrzej Chrobak w kontekście projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego
w sprawie stypendiów zawnioskował, aby Wydział Promocji i Kultury opracował propozycje
programów stypendialnych lub nagród w dziedzinie

artystycznej i sportowej do

przyszłorocznego budżetu.

Pani Skarbnik przedstawiła pismo Domu Pomocy Społecznej w Zagórzu o udzielenie
wsparcia finansowego na zakup niezbędnych środków ochrony (maseczek, rękawic). Zarząd
Powiatu udzielił wsparcia finansowego na zakup w/w środków do kwoty 3.000 zł. Zgodę na
powyższe wyrażono jednogłośnie.
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Pan Damian Biskup poprosił o dostarczenie dozorcy imiennej listy Radnych Powiatu
Sanockiego, dyrektorów jednostek i osób, które mogą wejść i załatwić sprawę.
Kolejny wniosek dotyczył uwzględnienia rozpoczęcia inwestycji poprzez dobudowę
brakującego odcinka chodnika na łuku drogi w Markowcach. Dodał, że kosztorys jest
wykonany i jest aktualny.
Odnośnie w/w wniosku Pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień
Publicznych poinformował, że wartość w/w zadania to kwota do 200.000 zł bez wykonywania
nakładki na tym odcinku tylko z poszerzeniem drogi o metr i normatywnym chodnikiem
o szerokości 2m na odcinku do ok. 120 m. Pan Damian Biskup poprosił Pana Naczelnika
o wystąpienie do Gminy Sanok o partycypację w kosztach zadania oraz o podjęcie rozmów
z wykonawcą.

Pan Michał Cyran poinformował również, że projektant uzupełnił projekt przebudowy
budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego w Sanoku o podwyższenie części budynku o kondygnację, wyposażenie
klasopracowni w umywalki oraz zaprojektowano zadaszenie nad wejściem głównym.

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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