Protokół Nr 161/18
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 9 stycznia 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Wacław Krawczyk

•

Andrzej Chrobak

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu

•

Renata Ryniak – Główna Księgowa

•

Jerzy Zuba – Radny Rady Powiatu Sanockiego

•

Henryk Przybycień – dyrektor Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

•

Jowita Nazarkiewicz – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku

•

Zofia Kijowska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Wacław Krawczyk . Pan Wicestarosta
przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia:

1. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) omówienie tematu dotyczącego funkcjonowania SPZOZ w Sanoku
b) zapoznanie się z informacją dyr. SPZOZ w Sanoku nt. opóźnienia w wykonaniu audytu
energetycznego i opracowania dokumentacji
c) omówienie wniosku lekarzy Oddz. Wewnętrznego w sprawie zwiększenia stawki
dyżurowej
2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) rozpatrzenie prośby firmy PHU „ELMAT- AGS” w Sanoku o wyrażenie zgody na wejście
w teren działki nr 58/153 położonej w Sanoku.
3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) omówienie tematu dotyczącego strzelnicy sportowej w ZS Nr 2 w Sanoku
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia pani Jowity Nazarkiewicz dyrektora
Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
Powiatu

w zakresie uczestnictwa placówki w RPO Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie.
Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu, turystyki oraz oświaty
na 2018 rok
d) rozpatrzenie wniosku Klubu „Gazety Polskiej” o ufundowanie nagród rzeczowych dla
najlepszych uczestników VII Międzypowiatowego Konkursu Historycznego „Oskarżeni
o wierność”
4. Sprawy organizacyjne:
a) podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przyłączenie do
sieci ciepłowniczej (SPGK) siedziby Starostwa przy ul. Rynek 1 w Sanoku
b) rozpatrzenie prośby dyr. PPP i dyr. PCPR w Sanoku o zabezpieczenie środków
finansowych na zakup sprzętu i zainstalowanie sieci telefonicznych w jednostce
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania środka trwałego do Domu Dziecka im.
Św. Józefa w Sanoku (samochód)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do
PCPR w Sanoku
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie likwidacji mienia ruchomego w Starostwie
Powiatowym w Sanoku
5. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w trybie
przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa pomocy
dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe, w ramach projektu pn.”
Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim”
dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w trybie
przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa pomocy
dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe, w ramach projektu pn.
„Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego Powiatu Sanockiego”
współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, oś
priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura
edukacyjna, poddziałania 6.4.2. kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa wyposażenia klasopracowni
przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu „Zintegrowane wsparcie kształcenia
ogólnego”.
6. Omówienie pisma (apelu do jednostek samorządu terytorialnego) dotyczącego
zabezpieczenia środków finansowych na zorganizowanie transportu kolejowego.
7. Wolne wnioski i zapytania.
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Dodatkowo Pan Wicestarosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące sprawy:

- omówienie pisma dyr. SPZOZ w Sanoku dotyczącego stanowiska lekarzy SOR
- zajęcie stanowiska odnośnie złożenia wyjaśnień w sprawie planów modernizacji szpitala pod
kątem bezpieczeństwa pacjentów
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie przedstawienia Pełnomocnikowi ds. Osób
Niepełnosprawnych sprawozdania rzeczowo – finansowego zadań zrealizowanych ze środków
PFRON
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do
Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku
- zapoznanie się z tematem dotyczącym mostów
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi punktami został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Pan Henryk Przybycień dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Sanoku poinformował, że problemem w szpitalu jest zbyt mała ilość lekarzy.
W ramach umowy o pracę lekarze nie są w stanie zapewnić ciągłości pracy szpitala i dyżurów
w godzinach popołudniowych, w wolne dni i święta. Jest możliwość poprzez podpisanie
klauzuli opt – out, wówczas lekarz może wziąć jeszcze kilka dyżurów. Od okresu wakacyjnego
dyrekcja szpitala prowadziła rozmowy z ordynatorami, również wystąpiono pisemnie do
ordynatorów o przedstawienie wizji organizacji pracy oddziału. Wszyscy ordynatorzy odpisali,
że w ramach klauzuli opt – out to nie, do tej pory lekarze też nie podpisywali tej klauzuli.
Wszyscy dyżurowali w ramach umów cywilno - prawnych

mając w godzinach

popołudniowych umowę o pracę. W tej chwili lekarze oczekują, aby teraz pracodawca zapłacił
„ich ZUS” w formie dodatku co powoduje, że koszt dyżuru wzrośnie ok 35 %. Dyrekcja doszła
do porozumienia z Oddziałem

Pediatrycznym poprzez podniesienie stawki godzinowej

w godzinach normalnej pracy oddziału. Uzgodniono, że po I kwartale 2018 roku powrócą do
tematu. Ortopedzi odmówili konsultacji pacjentów ortopedycznych na Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym, zaproponowali, aby na SOR był oddzielny dyżur ortopedyczny, a ortopedia żeby
odpowiadała za swój oddział. Dyrektor dodał, że nie ma możliwości spełnienia tych żądań.
Zaczęto płacić procent od wykonywanych procedur zabiegowych. Poza tym lekarze nie chcą
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dyżurować na SOR. Ponadto pojawił się problem z chirurgami. Chirurdzy mogą wykonać
zabiegi ortopedyczne, a odwrotnie nie jest to możliwe. Aktualnie szpital musi utrzymać dyżury
na chirurgii ogólnej i urologii, oraz na Chirurgii Naczyniowej. Nie mamy dodatkowego
chirurga, który mógłby być tylko na SOR. Dyrektor zaproponował ortopedom nową stawkę
godzinową.
Oddział Wewnętrzny (internistyczny) powiadomił, że do 15 stycznia funkcjonują dyżury
w ramach umowy o pracę. Od połowy stycznia nie będą obsadzone dyżury na Oddziale
Wewnętrznym (internie).
Dyrektor wyliczył, że podwyższenie stawki zapewniającej ciągłość pracy w całym
szpitalu w skali roku wygeneruje dodatkowe koszty w granicy 1.300.000 zł.
Dyrektor poinformował, że złożył wniosek do Wojewody o wycofanie lekarzy z karetki
„S”, żeby były tylko karetki podstawowe ponieważ zaostrzono przepisy odnośnie kwalifikacji
lekarzy jeżdżących na „S” . Lekarze z karetek pełniliby dyżury na SOR.
Pan Andrzej Chrobak zapytał, czy możemy pozyskać lekarzy ze wschodu, pan Przybycień
odpowiedział, że jeżeli będzie decyzja na poziomie rządu, to tak. W tej chwili taki lekarz musi
zdać dodatkowe egzaminy, aby mógł pracować w Polsce.
Odnośnie pracy na SOR jest problem z obsadzeniem dyżurów, przy braku porozumienia ze
środowiskiem lekarskim istnieje prawdopodobieństwo czasowego zawieszenia działalności
SOR.
Lekarzy jest coraz mniej. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dyżurów będziemy zmuszeni
wygasić działalność oddziałów. Na dzień dzisiejszy jest wola pracy lekarzy, pozostaje kwestia
ustalenia stawek za godzinę dyżuru.
Pan Jerzy Zuba zapytał, czy zwiększenie lekarzom stawki nie wywoła roszczeń podobnej
sytuacji w personelu pielęgniarek. Pan Dyrektor powiedział, że na mocy aktu prawnego szpital
otrzymuje pieniądze na wynagrodzenia dla pielęgniarek.
Pan Andrzej Chrobak zapytał jakie są największe zagrożenia na dzień dzisiejszy. Pan
Przybycień odpowiedział, że największym zagrożeniem jest kwestia zapewnienia ciągłości
pracy oddziałów. Druga kwestia to brak drugiego ujęcia wody. W tej sprawie Sanepid
występował do Szpitala. Szpital przygotował program dostosowawczy. Bezpośredniego
zagrożenia dla pacjentów nie ma, natomiast, gdyby była awaria w dostawie wody, to musimy
ewakuować pacjentów, bo nie ma zbiornika zapasowej wody. Sanepid wystosował do szpitala
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pismo o przedstawienie stanowiska organu założycielskiego w sprawie planu sfinansowania
modernizacji szpitala wraz z podaniem terminu realizacji. Zgodnie z przepisami szpital
powinien posiadać dwa źródła dostawy wody. Przy szpitalu znajduje się zbiornik wody, jednak
nie nadaje się do dalszego użytkowania. Obecnie jest opracowywany projekt budowlany wraz
z kosztorysem zbiorników na wodę.
Następnie Pan Henryk Przybycień poinformował, że z przyczyn leżących po stronie firmy
projektowej, nie zostanie wykonany audyt energetyczny oraz dokumentacja projektowo –
kosztorysowa. Wobec tego szpital nie może wykorzystać dotacji w terminie.

Ad.3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Na posiedzenie Zarządu Powiatu poproszono panią Jowitę Nazarkiewicz dyrektora Zespołu
Szkół Nr 2 w Sanoku. Pan Wicestarosta zapytał panią dyrektor, czy na prowadzenie strzelnicy
uzyskano wszystkie wymagane pozwolenia i czy została ona dopuszczona przez odpowiednie
służby do użytkowania (uruchomienia), oraz czy spełnia wszystkie wymagania odnośnie
bezpieczeństwa. Pani dyrektor zapewniła, iż ma wszystkie wymagane pozwolenia na
użytkowanie strzelnicy, natomiast kserokopię decyzji przekazała Pani Naczelnik Wydziału
Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju. Pan Wicestarosta jeszcze raz zapytał, czy wszystko jest
„dopięte” pani dyrektor ponownie potwierdziła, że wszystko jest zgodne z prawem. Dodatkowo
pan Wicestarosta zapytał czy wszystkie wyjścia spełniają warunki umożliwiające
wejście/wyjście i udzielenie pierwszej pomocy. Pani Jowita Nazarkiewicz przedstawiła pismo
Powiatowego Nadzoru Budowlanego dopuszczające strzelnicę sportową do użytkowania. Pan
Andrzej Chrobak zapytał o bezpieczeństwo na strzelnicy – o „kulołapy”. Pani dyrektor
zapewniła, że są zgodne z wymogami i zaprosiła Członków Zarządu do obejrzenia obiektu.
Pan Alicja Wosik zwracając się do pani dyrektor powiedziała, iż z pism które przedstawiła
na posiedzenie wynika, że cztery firmy z terenu Powiatu Sanockiego zwróciły się do szkoły
z sugestią utworzenia kierunku kształcenia uczniów, których przedsiębiorcy gwarantują
miejsca pracy po ukończeniu szkoły. Pani dyrektor potwierdziła i dodała, iż w tym zakresie
podpisała umowę partnerską z firmą ADR w Zagórzu.
Pani Alicja Wosik zapytała jak wygląda współpraca pomiędzy szkołą, a przedsiębiorcami
(w zakresie motoryzacji). Pani Nazarkiewicz odpowiedziała, iż przez ostatnie dwa lata to szkoła
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wnioskowała o przyjęcie uczniów na praktyki, w tym roku sytuacja uległa zmianie i firmy
zabiegają o uczniów, głównie takich na poziomie szkoły branżowej.
Radna zapytała, czy szkoła jest w stanie utworzyć ścieżkę kształcenia np. począwszy od
szkoły branżowej po studia wyższe.
Pan Andrzej Chrobak zapytał o przyjmowanie uczniów z Ukrainy, czy chodzi o utworzenie
całej klasy obcokrajowców. Pani dyrektor odpowiedziała, że owszem był taki temat,
rozpytywała w innych szkołach, w których przyjęto obcokrajowców. W ZS Nr 2 w Sanoku było
by to na zasadzie uzupełnienia ilościowo klasy (tylko do pełnego stanu) zgodnie z ustawą,
która mówi, że dyrektor może przyjąć do szkoły uczniów, którzy nie są obywatelami Polski,
tylko wtedy, gdy ma wolne miejsca. Przyjęcie takich uczniów wiąże się z tym, że internat
musiałby funkcjonować przez 7 dni w tygodniu. Ponadto wymagane jest zatrudnienie opiekuna
prawnego dla tych dzieci.
Następnie Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 1/2018 w sprawi upoważnienia pani Jowity
Nazarkiewicz dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku do składania oświadczeń woli
w sprawach majątkowych Powiatu w zakresie uczestnictwa Placówki w Regionalnym
Programie Operacyjnym Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie. Działanie 9.4 Poprawa
jakości kształcenia zawodowego. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
W dalszej części Pan

Wicestarosta poprosił Pana Grzegorza Kozaka dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku o przedstawienie sprawozdania rzeczowo
– finansowego samorządu powiatowego

o zadaniach zrealizowanych ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pan dyrektor powiedział, że
PCPR w Sanoku co roku otrzymuje środki z PFRON i corocznie na koniec roku zobowiązany
jest przedstawić Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych sprawozdania rzeczowo
– finansowe zadań zrealizowanych ze środków PFRON. Środki jakie PCPR otrzymał zostały
wydatkowane w całości była to kwota 2.052.000 zł. Cześć tych środków została przekazana na
funkcjonowanie WTZ ok 1.300.000 zł pozostała kwota została przeznaczona na udzielenie
dofinansowania do zakupu przedmiotów i sprzętów ortopedycznych oraz środków
pomocniczych. Jeżeli chodzi o środki ortopedyczne PCPR rozpatrzyło wnioski za pierwsze
półrocze, na rozpatrzenie pozostałych wniosków zabrakło ok 78.000 zł.
Po zapoznaniu się z powyższym Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 2/2018 w sprawie
przedstawienia Pełnomocnikowi ds. Osób Niepełnosprawnych sprawozdania rzeczowo –
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finansowego zadań zrealizowanych ze środków PFRON. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Członkowie Zarządu powrócili do omawiania spraw z zakresu oświaty.
Pani Naczelnik Zofia Kijowska zwróciła się z prośbą do Członków Zarządu o podjęcie
dodatkowej uchwały upoważniającej dyrektora I LO w Sanoku.
Zarząd Powiatu wyrażając zgodę podjął Uchwałę Nr 3/2017 w sprawie upoważnienia
Pana Roberta Rybki dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku do składania
oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu w zakresie uczestnictwa w programie
Erazmus +. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 4/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu, turystyki oraz
oświaty na 2018 rok. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Pan Andrzej Chrobak poprosił, aby wniosek Klubu „Gazety Polskiej” o ufundowanie
nagród rzeczowych dla najlepszych uczestników VII Międzypowiatowego Konkursu
Historycznego „Oskarżeni o wierność” przełożyć do rozpatrzenia na kolejne posiedzenie
Zarządu Powiatu. Wyrażono zgodę.
Obecna na posiedzeniu Zarządu Powiatu Pani Renata Ryniak Główna Księgowa
Starostwa Powiatowego w Sanoku odczytała informację przygotowaną przez Głównego
Specjalistę do spraw Osobowych w sprawie dotyczącej obowiązku wypłaty odprawy związanej
z rozwiązaniem stosunku pracy.

Ad.6. Omówienie pisma (apelu do jednostek samorządu terytorialnego) dotyczącego
zabezpieczenia środków finansowych na zorganizowanie transportu kolejowego.
Obecny na posiedzeniu Zarządu Pan Jerzy Zuba Radny Powiatu Sanockiego zwrócił się
z propozycją wystąpienia do wszystkich samorządów zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej
107 i 108 od Jasła po Krościenko i Łupków, aby w ślad za podjętą przez Radę Powiatu
Sanockiego uchwałą w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zorganizowanie
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powiatowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie
przewozów kolejowych podjęli analogiczne kroki w oparciu o analizę indywidualnych
możliwości budżetowych. Tego rodzaju konkretne i wymierne finansowo działania zwiększą
szansę na wypracowanie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim rozwiązań skutkujących
reaktywacją połączeń kolejowych na terenie południowej części Podkarpacia. Zarząd Powiatu
przyjął propozycję Radnego na wystosowanie apelu w powyższej sprawie, zadanie to zlecono
do wykonania przez Wydział Komunikacji i Transportu.

Ad.4. Sprawy organizacyjne.
Pani Maryla Kopiec Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Urzędu Miasta Sanoka oraz
ofertę Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w sprawie doprowadzenia
przyłącza cieplnego do budynków Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1
w Sanoku. Dodała, iż ze względu na mocno wyeksploatowane kotły CO ogrzewające oba
budynki oraz wysokie koszty zakupu nowych kotłów, Urząd Miasta jest zainteresowany
wykonaniem przyłącza i zmianą sposobu ogrzewania naszych budynków. Rozwiązanie takie
uzasadnia również analiza porównawcza dotychczasowych i ofertowych kosztów ogrzewania,
z której wynikają niższe koszty ogrzewania i eksploatacji w przyszłości. Po omówieniu tematu
Członkowie Zarządu pozytywnie odnieśli się do przedmiotowej propozycji.
Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo skierowane przez dyrektora Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Sanoku i dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sanoku o umożliwienie w bieżącym roku budżetowym zakupu wymaganego
sprzętu oraz zainstalowanie i uruchomienie sieci telefonicznych w dwóch placówkach
powiatowych, które zostały przeniesione pod koniec roku 2017 do nowej siedziby przy
ul. Szopena 5 w Sanoku (PPP i PCPR). Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie
wnioskowanego zadania w ramach własnych środków jednostek.
Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
- Uchwała Nr 5/2018 w sprawie przekazania środka trwałego do Domu Dziecka im. Św. Józefa
w Sanoku. Przekazuje się samochód – Citroen Berlingo otrzymany umową darowizny od
Zakładu Karnego w Łupkowie do Domu Dziecka w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwała Nr 6/2018 w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

- Uchwała Nr 7/2018 w sprawie likwidacji mienia ruchomego w Starostwie Powiatowym
w Sanoku. Dokonano likwidacji mienia ruchomego będącego na wyposażeniu Starostwa
Powiatowego w Sanoku w stosunku do którego nastąpiła trwała utrata wartości i używalności.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 5. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
- Uchwała Nr 8/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych
podzielonych na części asortymentowe, w ramach projektu pn.” Podniesienie atrakcyjności
i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” dofinansowanego ze środków EFS
w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

- Uchwała Nr 9/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych
podzielonych na części asortymentowe, w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury
szkolnictwa zawodowego Powiatu Sanockiego” współfinansowanego ze środków EFS
w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna,
działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2. kształcenie zawodowe i ustawiczne
oraz PWSZ. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
- Uchwała Nr 10/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa wyposażenia

klasopracowni przedmiotów

przyrodniczych w ramach projektu „Zintegrowane wsparcie kształcenia ogólnego”. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Członkowie Zarządu rozpatrzyli prośbę firmy PHU „ELMAT- AGS” w Sanoku
o wyrażenie zgody na wejście w teren działki nr 58/153 położonej w Sanoku obręb Olchowce.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wejście przez firmę PHU „ELMAT – AGS” s.c. z budową
przyłącza elektroenergetycznego eN kablem ziemnym do budynku usługowego na działce nr
58/47 przy ul. Witkiewicza z zastrzeżeniem, iż kabel należy poprowadzić nie w miejscu
zaproponowanym przez wnioskodawcę,(tj. na działce nr 58/153), ale wzdłuż skarpy znajdującej
się na sąsiedniej działce.
Ad.7. Wolne wnioski i zapytania.
Dodatkowo podjęto Uchwałę Nr 11/2018 w sprawie przekazania pozostałych środków
trwałych do Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Wicestarosta poinformował, że rozmawiał z Panią Wojewodą w temacie udzielenia
wsparcia finansowego na remont obiektów mostowych na terenie Powiatu Sanockiego. Polecił
również, dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku przygotowanie informacji na
temat obiektów mostowych wymagających remontu.
Pan Andrzej Chrobak zawnioskował, aby oficjalnie podziękować grupie teatralnej, która brała
udział w przygotowaniu uroczystości „Orszaku Trzech Króli” w Sanoku. Wniosek został
przyjęty, przygotowanie podziękowań zlecono Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Promocji,
Kultury i Rozwoju.
Ad.4. Wolne wnioski i zapytania.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny……………………………...
2. Wacław Krawczyk ………….............................
3. Andrzej Chrobak ………………………………
4. Krzysztof Strzyż ……………………………….
5. Alicja Wosik …………………………………..
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