Protokół Nr 151/17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 13 listopada 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Andrzej Chrobak

•

Krzysztof Strzyż

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

•

Damian Biskup - Radny Powiatu Sanockiego

•

Renata Ryniak – Główna księgowa

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny. Przewodniczący
Zarządu Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia:
1. Rozpatrzenie prośby Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku o wsparcie
finansowe na zorganizowanie Rekonstrukcji Stanu Wojennego.
2. Podjęcie decyzji w sprawie utrzymania zadań zgłoszonych

do Lokalnego Programu

Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016 - 2022
3. Prośba o wyrażenie zgody na przekazanie złomu stalowego z ZS Nr 4 w Sanoku na rzecz
CIS w Sanoku
4. Rozpatrzenie prośby naczelnika Wydziału RK o wyrażenie zgody na dostosowanie siedzisk
przy obsłudze komputera
5. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (4.390 zł – modernizacja pomieszczeń - PPP w Sanoku)
6. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (15.000 zł - ZN)
7. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Sanockiego na 2018
rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028.

8. Wolne wnioski i zapytania.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1. Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do prośby Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” w Sanoku, wyrażając zgodę na udzielenie dofinansowania organizacji „Rekonstrukcji
Stanu

Wojennego”.

Kwota

dofinansowania

zostanie

ustalona

podczas

spotkania

z wnioskodawcą.

Ad.2. Członkowie Zarządu podjęli decyzję o wycofaniu projektu pod nazwą „Dostosowanie do
nowych funkcji budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego”, zgłoszonego
przez Powiat Sanocki do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016 –
2022. Decyzja została podjęta jednogłośnie.

Ad.3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie złomu stalowego pozyskanego
z budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku (zakończona modernizacja energetyczna budynku)
na rzecz Centrum Integracji Społecznej w Sanoku.

Ad.4. Wyrażono zgodę na zakup 15 poduszek lędźwiowych, w celu dostosowania siedzisk przy
obsłudze komputera dla pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu. Zgodę na
powyższe wyrażono 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.5. Podjęto Uchwałę Nr 216/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2017 rok. Przeznaczono kwotę w wysokości 4.390 zł na zadanie „Modernizacja
pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Szopena 5”
z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sanoku. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6. Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 217/2017 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. Dokonuje się przesunięć o kwotę 15.000 zł
w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na
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wydatki

związane

z

realizacją

ich

statutowych

zadań.

Uchwałę

podjęto

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

Ad.7. Członkowie Zarządu omówili założenia do projektu budżetu na 2018 rok. W wyniku
dyskusji postanowiono zabezpieczyć w budżecie Powiatu Sanockiego na 2018 rok środki
finansowe na następujące wydatki inwestycyjne w rozdziale – drogi powiatowe i publiczne:
- rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2244R – ul. Kościelna polegająca na
wykonaniu chodnika dla pieszych w m. Sanok w km 0+010,00 – 0+123,00 wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną - kwota 60.000 zł
- odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w m. Tarnawa Górna
w km 1+ 571 – kwota 355.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 2235R ul. Traugutta w Sanoku – kwota 60.000 zł
Następnie Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 218/2017 w sprawie przedstawienia projektu
budżetu Powiatu Sanockiego na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 –
2028. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.8. Wolne wnioski i zapytania.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu
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