Protokół Nr 83/20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 25 czerwca 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
 Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu Sanockiego
 Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu Sanockiego
 Grzegorz Panek – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku
 Małgorzata Sawicka – Przewodnicząca Zarządu

Międzyzakładowej Organizacji

Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy
Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku
 Rzeszutek Jolanta – Przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Samodzielnym
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku
 Bożena Pietruszka - Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
 Zofia Kijowska - Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku
 Bogusława Hniłka - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 Piotr Andrunik – Naczelnik Wydziału Zarzadzania Kryzysowego
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. Spotkanie ze Związkami Zawodowymi MOZ OZZPiP przy SPZOZ w Sanoku celem
omówienia tematu dotyczącego regulacji płac.
2. Informacja dotycząca stanu wód na terenie Powiatu Sanockiego.

3. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) rozpatrzenie prośby firmy INTERQ Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na
udostępnienie nieruchomości Powiatu Sanockiego będącej w użytkowaniu RCKiK
w Sanoku celem wykonania linii światłowodowej
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Powiatu
Sanockiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
(działka nr 58/158)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Powiatu
Sanockiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
(działka nr 58/159)
4. Sprawy oświatowe:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora CDN w Sanoku o wyrażenie zgody na wystąpienie
z wnioskiem do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie o przyznanie akredytacji CDN
w Sanoku
b) rozpatrzenie prośby dyrektora RCRE w Sanoku o wyrażenie zgody na likwidacje środka
trwałego - podjęcie uchwały zarządu
c) zaopiniowanie projektu uchwały rady Powiatu Sanockiego w sprawie określenia
szczegółowych warunków udzielania stypendiów w ramach „Powiatowego programu
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach na terenie
Powiatu Sanockiego”, zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych
sprawach. (projekt uchwały z uwzględnieniem wniosków komisji)
5. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Założenie
szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu sanockiego.
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa wyposażenia
do pracowni: elektrotechniki i elektroniki, instalacji i eksploatacji urządzeń oraz
automatyki, w ramach projektu pn.: Nowa, jakość kształcenia zawodowego w Zespole
Szkół Nr 2 w Sanoku, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego – postępowanie drugie.
6. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok. (2.920 zł)
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b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok. (10.000 zł)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za
rok 2019
7. Wnioski i zapytania.
Pani Skarbnik poprosiła o wprowadzenie do porządku posiedzenia dwóch spraw:
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok
(25.000 zł)
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok
(228.000 zł).
Członkowie Zarządu przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia oraz wyrazili zgodę na
wprowadzenie dodatkowych spraw.

Ad. 1 Spotkanie ze Związkami Zawodowymi MOZ OZZPiP przy SPZOZ w Sanoku celem
omówienia tematu dotyczącego regulacji płac.
Przewodniczący Zarządu powitał przedstawicielki Związku Zawodowego MOZ OZZPiP
przy SPZOZ w Sanoku oraz dyrektora SPZOZ w Sanoku. Głos oddał pani Małgorzacie
Sawickiej przewodniczącej zarządu w/w związku zawodowego. Pani Małgorzata Sawicka
odniosła się do zarządzenia wydanego przez dyrektora SPZOZ w Sanoku. Zdaniem
przedstawicielki Związków Zawodowych zasady wprowadzone Zarządzeniem dyrektora
SPZOZ w Sanoku dotyczące realizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalenia
najniższego

wynagrodzenia

zasadniczego

niektórych

pracowników

zatrudnionych

w podmiotach leczniczych łamią zapisy zawarte w porozumieniu z dnia 26.10.2018r. oraz
regulacje ustawowe. Związki Zawodowe nie przyjmują reguł określonych przez pracodawcę
w Zarządzeniu dyrektora SPZOZ i żądają wycofania zarządzenia i wydania nowego w oparciu
o obowiązujący stan prawny. Do wystąpienia przewodniczącej związków zawodowych odniósł
się Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego dyrektor SPZOZ w Sanoku oraz Członkowie
Zarządu Powiatu Sanockiego. Pan Damian Biskup poprosił dyrektora SPZOZ o przygotowanie
zestawienia obrazującego skutki finansowe wykonania podwyżki w ramach porozumienia
i w ramach zarządzenia.
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Posiedzenie Zarządu opuścił Pana Starosta Stanisław Chęć, dalszą część posiedzenia
prowadził pana Janusz Cecuła Wicestarosta Powiatu Sanockiego.
Ad.2. Informacja dotycząca stanu wód na terenie Powiatu Sanockiego.
Pan Piotr Andrunik Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, poinformował, że
w ostatnich dniach wystąpił bardzo szybki przyrost stanu wód i przekroczenie stanu
alarmowego w rzekach na terenie Powiatu Sanockiego. Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Sanoku wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną interweniowała ponad 200 razy
wykorzystano prawie cały zasób zmagazynowanych worków z piaskiem. Wnioskowano
również o udostępnienie zasobu magazynu Wojewody Podkarpackiego. Wystąpiły znaczne
uszkodzenia infrastruktury drogowej.

Ad.3. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła poniższe sprawy.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzy prośbę firmy INTERQ Sp. z o.o. wyrażając zgodę
na udostępnienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego w użytkowaniu
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, położonej w Sanoku obręb Posada
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 865/5 celem wykonania przez inwestora
napowietrznej linii światłowodowej podwieszonej na istniejących słupach linii energetycznej
n/n przy ul. Konarskiego w Sanoku. Zgodę na powyższe wyrażono jednogłośnie.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 107/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
nieruchomości Powiatu Sanockiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia
ceny

wywoławczej.

Przeznacza

nieograniczonego, niezabudowaną

się

do

sprzedaży

w

drodze

przetargu

ustnego

nieruchomość Powiatu Sanockiego położoną w Sanoku

obręb Olchowce oznaczoną jako działka nr 58/158 o pow. 0,1500 ha. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 108/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
nieruchomości Powiatu Sanockiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia
ceny

wywoławczej.

Przeznacza

nieograniczonego, niezabudowaną

się

do

sprzedaży

w

drodze

przetargu

ustnego

nieruchomość Powiatu Sanockiego położoną w Sanoku
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obręb Olchowce oznaczoną jako działka nr 58/159 o pow. 0,1605 ha. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Damian Biskup złożył wniosek o sprawdzenie stanu prawnego łącznika drogi
gminnej pomiędzy drogą Pakoszówka - Bażanówka, a Strachocina - Górki.
Ad.4. Sprawy oświatowe.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wystąpienie przez dyrektora Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Sanoku z wnioskiem do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie o przyznanie
akredytacji Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku. Zgodę na wystąpienie wyraziło
4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 109/2020 w sprawie likwidacji mienia
ruchomego w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku. Dokonuje się likwidacji
mienia ruchomego RCRE w Sanoku będącego na wyposażeniu jednostki w stosunku, do
którego nastąpiła trwała utrata wartości i utracił on cechy używalności i niecelowe jest
dokonywanie wszelkich napraw. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwał Rady Powiatu Sanockiego w sprawie
określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów w ramach „Powiatowego
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach na
terenie Powiatu Sanockiego”, zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych
sprawach. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Zdaniem Pan Damiana Biskupa w/w regulamin jest tak sprecyzowany, że nie trzeba powoływać
komisji. Zadaniem Wydziału merytorycznego będzie sprawdzenie wniosków i przedstawienie
rozstrzygnięcia na posiedzenie zarządu. Pan Wicestarosta poddał wniosek pod głosowanie.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ad.5. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Zarząd Powiatu podjął:
- Uchwałę Nr 110/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Założenie szczegółowej osnowy
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geodezyjnej na terenie Powiatu Sanockiego. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 111/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa wyposażenia do pracowni:
elektrotechniki i elektroniki, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych

oraz

automatyki, w ramach projektu pn.: Nowa, jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
Nr 2 w Sanoku, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego –
postępowanie drugie. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.

Ad. 6. Sprawy budżetowe:
Pani Skarbnik omówiła sprawy budżetowe. Zarząd powiatu podjął:
- Uchwałę Nr 112/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku o kwotę
w wysokości 2.920 zł w związku z realizacją zadania „Praktyki zawodowe w Hiszpanii,
Niemczech i we Włoszech szansą dla uczniów ZS Nr 2 w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 113/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 10.000 zł na zakup środków ochrony osobistej:
przyłbice, rękawiczki, środki dezynfekujące dla Starostwa Powiatowego w Sanoku. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 114/2020 w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za rok
2019. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.
- Uchwała Nr 115/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego zwiększa się dochody i wydatki Powiatu
Sanockiego o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych
zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 116/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego zwiększa się dochody i wydatki Powiatu
Sanockiego o kwotę 228.000 zł w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu
niepełnosprawności. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
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Ponadto podjęto Uchwałę Nr 117/2020 w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia
obowiązków dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Podjęto decyzję o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.
Ad.7. 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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