Protokół Nr 107/20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 3 grudnia 2020 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
 Bogusława Hniłka - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 Agnieszka Kornecka – Mitadis – Naczelnik Wydziału Oświaty
 Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
 Bożena Pietruszka – pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
 Jolanta Weremińska – pracownik Wydziału Finansowego

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 geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie decyzji w sprawi określenia okresu najmu lokalu dla siedziby PGWWP
2. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny
formalnej i merytorycznej ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy
społecznej, dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla 41 osób w
podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych
b) rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia „Świetlik” w Sanoku w sprawie wykorzystania
pełnej kwoty dotacji przyznanej przez Powiat Sanocki
3. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2021 na terenie Powiatu Sanockiego
4. Sprawy z zakresu oświaty:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora SOSW w Sanoku o wyrażenie zgody na dofinansowanie
studiów podyplomowych dla pracownika jednostki
5. Wnioski i zapytania.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące tematy:
- dyskusja na temat projektu budżetu w związku z wnioskami złożonymi na Komisji

Transportu, Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Pan Damian Biskup zgłosił chęć złożenia 2 wniosków do projektu budżetu.
Za wprowadzeniem dodatkowych punktów głosowało 3 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Nowy porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto od punktu 4. Sprawy z zakresu oświaty.
Pani Agnieszka Kornecka – Mitadis Naczelnik Wydziału Oświaty wyjaśniła, iż dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sanoku zwrócił się z prośbą
o dofinasowanie studiów podyplomowych pani (…) w bieżącym roku kalendarzowym oraz
ujęcie w/w planie doskonalenia zawodowego nauczycieli SOSW w Sanoku w roku 2021. Pani
ta, podjęła w listopadzie studia podyplomowe na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju.
Dodała, że placówka posiada środki finansowej na w/w cel z uwagi na fakt, iż nauczyciel,
który miał przyznane środki przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Po

wysłuchaniu wyjaśnień członkowie Zarządu 3 głosami „za” wyrazili zgodę na
dofinansowanie studiów podyplomowych Pani (…), głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.

Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani

Bogusława

Hniłka

Naczelnik

Wydziału

Geodezji

i

Gospodarki

Nieruchomościami wyjaśniła, że na jednym z posiedzeń Zarządu Powiatu omawiana była
sprawa wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 10 w Sanoku dla Polskiego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W związku z powyższym należy określić okres
najmu w/w pomieszczeń. Po omówieniu tematu Zarząd Powiatu zdecydował, że okres najmu
będzie określony na 3 lata i podtrzymał wcześniej ustaloną stawkę czynszu w wysokości
15,60 zł netto za 1m2. Za powyższym głosowało 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było.
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Dodatkowo pani Naczelnik poinformowała, że Wojewódzki Inspektorat

Ochrony

Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, posiada w trwałym zarządzie udział 34%
w pomieszczeniach korytarza i toalet na III piętrze w budynku przy ul. Piłsudskiego 10
w Sanoku, pozostały udział 66% stanowi własność Skarbu Państwa. Wobec powyższego
zdecydowano, aby wystąpić z wnioskiem do Skarbu Państwa o użyczenie na okres 3 lat tego
udziału na rzecz Powiatu Sanockiego. Za powyższym rozwiązanie głosowało 3 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Na posiedzenie Zarządu dołączył pana Andrzej Chrobak
Ad.3. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Obecny na posiedzeniu Zarządu pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sanoku przypomniał, że ogłoszony został otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na prowadzenie domu pomocy
społecznej dla 41 osób i zgodnie z ustawą, powinna być określona komisja konkursowa. Na
stronie internetowej umieszczono zaproszenie dla organizacji pozarządowej do prac w tej
komisji. Żadna organizacja nie desygnowała swoich przedstawicieli, więc ustalono komisję
w skład, której wchodzą pracownicy PCPR w Sanoku, przedstawiciel Starosty tj.
pełnomocnik ds. zdrowia i pomocy społecznej oraz radca prawny.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 277/2020 w sprawie powołania komisji
konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla 41
osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. Uchwałę podjęto 4 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie pan dyrektor odniósł się do prośby Stowarzyszenia „Świetlik” w Sanoku
w sprawie możliwości wykorzystania pełnej kwoty dotacji przyznanej przez Powiat Sanocki.
Wyjaśnił, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie w wysokości 10 % kwoty,
którą Świetlik uzyskał z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między
regionami III” Obszar F, była to kwota 6.108 zł. Po rozeznaniu rynku przez Stowarzyszenie
okazało się, że koszt wymiany okien będzie niższy i tym samym 10% będzie to kwota niższa.
Stowarzyszenie wnosi, aby tę kwotę 10% , która była im przyznana zachować, aby mogli ją
wykorzystać na remonty. Członkowie Zarządu polecili, aby sprawdzić, czy powyższy temat
powinien zostać uregulowany uchwałą. Po wyjaśnieniu, przez pracownika Wydziału
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Finansowego, że w powyższym temacie nie potrzeba podejmować uchwały Członkowie
Zarządu wyrazili zgodę na wykorzystanie w pełnej kwocie tj. 6.108 zł dotacji z Powiatu
pomimo obniżenia w stosunku do kosztorysu i wnioskowanej kwoty dofinansowania,
kosztów projektu pt. „Wymiana okien w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenia „Świetlik”

realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic

między regionami III” Obszar F. Zgoda została wyrażona przez 4 Członków Zarząd, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.4. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Pani Bożena Pietruszka Pełnomocnik do spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej
poinformowała, że w bieżącym roku dwie apteki zrezygnowały z prowadzenia działalności.
W sumie na terenie Powiatu Sanockiego działalność prowadzą 22 apteki. Członkowie
Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2021 na terenie Powiatu Sanockiego.
Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

Sprawy dodatkowe.
Przewodniczący Zarząd poinformował, że na Komisji Transportu , Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Sanockiego złożone
zostały wnioski i propozycję, z których 3 zostały jednomyślnie przegłosowane. Wniosek
złożony przez pana Jerzego Zubę dotyczył zwiększenia puli środków z 20.000 zł do 50.000 zł
na zadania kolejowe - uruchomienie całorocznych przewozów kolejowych oraz o wystąpienie
przez Zarząd Powiatu do Urzędu Marszałkowskiego o wsparcie finansowe w/w zadania. Pan
Starosta zaproponował, aby przyjąć w/w wniosek, dodał, że rozmawiał w tym temacie z
Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i złożone zostały stosowne wnioski w tej
sprawie. Pan Damian Biskup zwrócił uwagę , iż przewozy powinny być zagwarantowane na
cały przyszły rok. Pan Starosta wyjaśnił, że według przepisów i wytycznych, jakie Powiat
otrzymał przewozy mogą być uruchomione od czerwca do końca roku.
Zdaniem pana Andrzeja Chrobaka Zarząd Powiatu powinien rozpatrywać wnioski zgłaszane
przez poszczególne Komisje do projektu budżetu Powiatu na 2021r po złożeniu ich do
Przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego i przedstawienie
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ostatecznego stanowiska do Zarządu przez tę właśnie komisje. Pan Biskup poparł wypowiedź
pana Chrobaka.
Następnie Pan Andrzej Chrobak zapytał, skąd weźmiemy dodatkowe 30.000 zł na przewozy
kolejowe. Pani Jolanta Weremińska pracownik wydziału Finansowego

powiedziała, że

kwota ta została by przesunięta ze środków zaplanowanych na inwestycje w SOSW w
Sanoku.
Następnie Pan Starosta poinformował o dwóch kolejnych wnioskach zgłoszonych podczas
obrad Komisji Transportu. Pierwszy wniosek złożony przez pana Jaślara dotyczył
wprowadzenia 10.000 zł – jest to kwota zadeklarowana przez gminę Besko na wykonanie
dokumentacji na przebudowę drogi Besko – Mymoń. Kolejny wniosek złożony przez panią
Martę Myćkę dotyczył wykonania dokumentacji na budowę chodnika w m. Niebieszczany.
Sołectwo Niebieszczany na ten cel zadeklarowało kwotę w wysokości 70.000 zł. Pan Starosta
powiedział, że przy projektowaniu budżetu Powiatu na 2021 rok takich informacji z gmin nie
mieliśmy, a teraz skoro jest deklaracja ze strony gminy, czy nawet sołectwa bo te pieniądze
zostały wprowadzone do budżetu gminy i zadania zostały określone , to my te środki możemy
po analizie wprowadzić do budżetu. Gmina Sanok zadeklarowała również środki finansowe
na chodnik w m. Srogów Dolny, w m. Prusiek oraz Sanoczek. Zdaniem Pana Starosty
możemy te kwoty wprowadzić do budżetu Powiatu i realizować zadania.
Pan Andrzej Chrobak powtórzył, iż Zarząd Powiatu powinien pochylić się nad wnioskami do
budżetu Powiatu na 2021r. po otrzymaniu wniosków od Komisji Budżetowej.
Pan Damian Biskup odniósł się do projektu chodnika w m. Srogów, mówiąc iż mimo tego,
że gmina posiada swój projekt i chce realizować etapami, to my powinniśmy wpisać zadanie
polegające na projektowaniu pozostałych części i przeznaczyć na to 10.000 zł.
Zdaniem radnego pana Damiana Biskupa należy zwiększyć dotację dla Muzeum
Historycznego w Sanoku do kwoty równej jaką przyznaje Urząd Marszałkowski. Możemy
zastosować mechanizm, który umożliwia ustawa „covidowa”, ściągnąć pieniądze ze szpitala
- pokryć z tej dotacji, którą chcemy dać na szpital, te braki w Muzeum Historycznym.
W związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa (ze względu na pandemię) budżet nie musi
się zbilansować. Ponadto będą wpływać pieniądze, z rozliczeń za „Erasmusa” pojawią się
wolne środki ok 150.000 zł i te dwa wnioski mogą pokryć.
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Pan Starosta potwierdził, że

Urząd Marszałkowski przeznaczył 900.000 zł dotacji dla

Muzeum Historycznego w Sanoku,

a Powiat zabezpieczył

800.000 zł, (porozumieniu

określa przyznanie dotacji po 50% przez oba samorządy.)
Ad.5. 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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