Protokół Nr 123/17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 29 marca 2017 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

•

Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Roman Konieczny Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sanockiego, następnie przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia:

1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) przyjęcie sprawozdania z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Sanockim za 2016 rok
b) przyjęcie sprawozdania z działalności PCPR w Sanoku za 2016 rok
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia dla pana Grzegorza
Kozaka – dyrektora PCPR w Sanoku
2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) prośba Wójta Gminy Tyrawa Wołoska o przekazanie 5 sztuk kłód topoli
3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i Rozwoju:
a) zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia Regionalnego
Centrum Rozwoju Edukacji Gimnazjum dla Dorosłych w Sanoku z RCRE w Sanoku
b) zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Regionalnego
Centrum Rozwoju Edukacji Gimnazjum dla Dorosłych w Sanoku
c) rozpatrzenie prośby Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP o wsparcie organizacji eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej
d) prośba Akademii Piłkarskiej Sanok o bezpłatne użyczenie Sali w I LO w Sanoku

4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku o podjęcie działań zmierzających
do zabezpieczenia osuwiska usytuowanego na skarpie wzgórza zamkowego
b) prośba wydziału IN o wyrażenie zgody na wystąpienie do SPGK z wnioskiem o wydanie
warunków technicznych wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku przy
ul. Stróżowskiej 16 – CIS
c) prośba o wyrażenie zgody na zlecenie opracowania dokumentacji technicznej
i przetargowej dla zadań:
- odbudowa mostu w ciągu drogi Tarnawa – Kalnica
- przebudowa mostu w ciągu drogi Siemuszowa - Rozpucie
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska położonego
w Sanoku przy ul. Szopena na dz. o nr ewid. 89/1” – etap II
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Przebudowa
drogi powiatowej Nr 2228R Poraż – Zagórz w km od 3+020 do 3+401
f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Wykonanie
właściwych robót budowlanych w ramach zadania finansowego pn.: „Odbudowa mostu
w ciągu drogi powiatowej Nr 2235R Sanok – Dobra w m. Dobra w km 17+828”
5. Sprawy dotyczące PZD
a) zapoznanie się i podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia wysokości stawek za zajęcie
pasa drogowego
b) odpowiedź w sprawie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Sanok - Liszna
6. Sprawy dotyczące ochrony środowiska rolnictwa i leśnictwa:
a) wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury związanej z wykonaniem i zatwierdzeniem
„Programu ochrony Środowiska dla Powiatu Sanockiego na lata 2018 – 2022
z perspektywą do roku 2026”
b) odpowiedź w sprawie funkcjonowania składowiska w Średnim Wielkim
7. Sprawy z zakresu służby zdrowia i polityki społecznej
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu
Samopomocy w Zagórzu na rok 2017
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania
ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego z zakresu ochrony i promocji
zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności zleconych przez powiat organizacjom
pozarządowym w roku 2017 oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji
8. Prośba kierownika CIS w Sanoku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie sprzedaży 2
samochodów w formie nieograniczonego przetargu ustnego.
9. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do ŚDS
w Zagórzu
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2017 rok (65.000 zł – PZD w Sanoku)
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c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2017 rok (23.000 zł – geodezja)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2017 rok (13.200zł – PCPR w Sanoku)
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2017 rok (72.654 zł - RCRE w Sanoku)
f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2017 rok (500.000 zł - Muzeum Historyczne)
g) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2017 rok (21.000 zł – SOSW w Sanoku)
h) przyjęcie bilansu z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego
Powiat Sanocki sporządzony na dzień 31.12.2017r.
i) podjęcie uchwały zarządu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Sanockiego za rok 2016.
10. Wolne wnioski zapytania.
Ponadto Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował, aby do porządku posiedzenia
Zarządu Powiatu wprowadzić następujące sprawy:
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2017 rok (2.800.000 zł –promesa – most w m. Dobra)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (48.000 zł – zakup książek do bibliotek)
- rozpatrzenie sprawy dotyczącej wymiany lustra na skrzyżowaniu ul. 800 – lecia
z ul. Głowackiego w Sanoku
- informacja dotycząca wyposażenia serwerowni w budynku przy ul. Szopena 5 w Sanoku
- wystąpienie o przyznanie nagrody Kuratora dla zasłużonych dyrektorów szkół
ponadgimnazjalnych.
Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad oraz wprowadzenie
dodatkowych spraw do porządku posiedzenia.
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Ad. 1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Obecny na posiedzeniu Zarządu Powiatu pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku przedstawił sprawozdanie z efektów pracy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie jako Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie
Sanockim. PCPR w Sanoku jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 roku objęło
75 rodzin zastępczych. Największą część rodzin zastępczych Powiatu Sanockiego stanowią
rodziny zastępcze spokrewnione, łącznie 48 rodzin. Zarząd Powiatu 4 głosami „za” przyjął
sprawozdanie z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako Organizatora
Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Sanockim.
Następnie Pan Grzegorz Kozak przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku za 2016 rok. Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli
w/w sprawozdanie.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 63/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia
dla Grzegorza Kozaka – dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku do
realizacji spraw związanych z projektem „Rodzina i Ja”. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli wniosek Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
wyrażając zgodę na przekazanie na rzecz w/w gminy 5 sztuk kłód topoli pozyskanych przez
Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku, z przeznaczeniem na naprawę mostu (kładki) na potoku
Borsukowiec w ciągu drogi użytkowanej przez mieszkańców wsi Rakowa i Zawadka.

Ad. 3. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Członkowie Zarządu wyrazili pozytywną opinię do projektu Uchwały Rady Powiatu
w sprawie likwidacji Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji Gimnazjum dla Dorosłych
w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia
Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji Gimnazjum dla Dorosłych w Sanoku
z Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 4 członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Rozpatrzono prośbę Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Sanoku o wsparcie organizacji eliminacji powiatowych „Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej”. Zarząd Powiatu na powyższy cel udzielił wsparcia finansowego
w wysokości 1.500 zł. Zgodę wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Następna rozpatrywana sprawa to prośba Akademii Piłkarskiej Sanok o bezpłatne
użyczenie sali w I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku. Zarząd Powiatu polecił, aby
Naczelnicy Wydziałów Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Wydziału Oświaty, Promocji,
Kultury i Rozwoju sprawdzili możliwość udostępnienia sali pod kątem prawnym. Jeżeli
przepisy pozwalają i dyrektor szkoły nie zgłasza przeszkód to Zarząd wyraża zgodę na
udostępnienie sali.

Ad. 4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Zarząd Powiatu omówił prośbę dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku o podjęcie
działań zmierzających do zabezpieczenia osuwiska usytuowanego na skarpie wzgórza
zamkowego. Wobec powyższego polecono, aby Wydział Inwestycji rozważył możliwość
pozyskania środków finansowych na realizację w/w zadania.
Wyrażono zgodę na wystąpienie przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych do
Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SP z o.o. w Sanoku z wnioskiem
o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku
Starostwa przy ul. Stróżowskiej 16 w Sanoku, na działce o nr ewid. 1997/17 użytkowanego
przez Centrum Integracji Społecznej. Zgodę na wystąpienie wyrażono jednogłośnie.

Następnie Zarząd Powiatu zapoznał się z przygotowaną przez Powiatowy Zarząd Dróg
w Sanoku informacją o stanie technicznym obiektów mostowych oraz przepustów
uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu w latach 2008 – 2014, które uległy
znacznemu pogorszeniu. Jednocześnie Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych zwrócił
się z prośbą o wyrażenie zgody na zlecenie opracowania dokumentacji technicznej
i przetargowej dla następujących zadań:
- „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km.
1+571”
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- „Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2221R
Siemuszowa – Rozpucie w km. 0+484”.
Po rozważeniu tematu Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zlecenie wykonania
dokumentacji dla powyższych zadań
Ponadto polecono Wydziałowi Inwestycji zlecenie wykonania dokumentacji na
przebudowę drogi powiatowej nr 2113 R Pastwiska – Puławy.
Zgodę na powyższe wyrażono jednogłośnie.

Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 64/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: wykonanie właściwych prac
w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska położonego w Sanoku przy ul. Szopena na dz.
o nr ewid. 89/1” – etap II. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 65/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2228 R Poraż – Zagórz w km od 3+020 do 3+401. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 66/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Wykonywanie właściwych
robót budowlanych w ramach zadania finansowego pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi
powiatowej Nr 2235R Sanok – Dobra w miejscowości Dobra w km 17+828”. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 5. Sprawy dotyczące PZD.
Zapoznano się z odpowiedzią dyrektora PZD w Sanoku w sprawie zwiększenia stawek
za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Po zapoznaniu się
z proponowanymi stawkami Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
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Odpowiedź dyrektora PZD w Sanoku w sprawie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Sanok
– Liszna została przełożona na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 6. Sprawy dotyczące ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na rozpoczęcie przez Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa procedury związanej z wykonaniem i zatwierdzeniem „Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Sanockiego na lata 2018 – 2022 z perspektywą do roku
2026.”
Następnie Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną przez Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informacją w sprawie funkcjonowania składowiska
w Średnim Wielkim gm. Zagórz. Do informacji nie wniesiono uwag.

Ad. 7. Sprawy z zakresu służby zdrowia i polityki społecznej.
Zarząd Powiatu przeanalizował plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zagórzu na 2017 rok. Następnie podjęto uchwałę Nr 67/2017 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu na 2017 rok. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W dalszej kolejności podjęto Uchwałę Nr 68/2017 w sprawie powołania komisji
konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego
z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności zleconych przez
powiat organizacjom pozarządowym w roku 2017 oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 8. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie przez Centrum Integracji Społecznej
w Sanoku sprzedaży samochodu osobowego Fiata Seicento Young nr rej RSA H202 oraz
samochodu ciężarowego FSO Polonez Truck 1.6 GSI nr rej. RSA 15615 w formie
nieograniczonego przetargu ustnego samochodów będących na stanie CIS po dopełnieniu
wszystkich formalnych wymogów.
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Ad. 9. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 69/2017 w sprawie przekazania pozostałych
środków trwałych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu. Przekazuje się
pozostałe środki trwałe po zlikwidowanej Bursie Szkolnej w Sanoku do ŚDS w Zagórzu.
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 2017 rok. W projekcie proponuje się zabezpieczenie kwoty
w wysokości 65.000 zł na zakup ciągnika na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.
Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

W dalszej kolejności Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:

- Uchwała Nr 71/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017
rok. W w/w uchwale dokonuje się przesunięć w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji
i gospodarki nieruchomościami o kwotę 23.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

- Uchwała Nr 72/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017
rok. W uchwale przesuwa się kwotę 13.200 zł z planu finansowego Starostwa do planu
finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku z przeznaczeniem na
realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

- Uchwała Nr 73/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017
rok. W uchwale zmniejsza się wydatki w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o łączną
kwotę 72.654 zł, a zwiększa się wydatki w rozdziale 80140 – Centra Kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o tą samą kwotę. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwała Nr 74/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017
rok. W związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego
zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem
na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku
w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

- Uchwała Nr 75/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017
rok. W uchwale dokonuje się zmian w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego w Sanoku o kwotę w wysokości 21.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia
na rzecz osób fizycznych. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

W następnej kolejności Zarząd Powiatu zatwierdził przedstawiony przez Panią Skarbnik
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Powiatu
Sanockiego, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Sanockiego za 2016 rok. Poinformowała, iż plan dochodów według uchwały
budżetowej wynosił 77.091.167,00 zł, plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. wynosił
85.082.858,92 zł.
W trakcie 2016 roku plan dochodów wzrósł o 7.991.691,92 zł tj. 10.37% w stosunku do planu
wynikającego z uchwały budżetowej. Natomiast plan wydatków według uchwały budżetowej
wynosił 75.865.884 zł, plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2016r. wyniósł
82.157.575,92 zł. W trakcie roku plan wydatków wzrósł o 6.291.691,92 zł tj. 8,29 % w stosunku
do planu wynikającego z uchwały budżetowej.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 76/2017 w sprawie sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za rok 2016. Uchwałę podjęto 4 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Sprawy dodatkowe.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. W związku z pismem w sprawie
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podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wprowadza się do budżetu
Powiatu Sanockiego zadanie: Wykonanie właściwych robót budowlanych dla zadania
finansowego pn.: „odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2235r Sanok – Dobra
w miejscowości Dobra w km 17+828” w kwocie 2.800.000 zł. Pozytywną opinię wyraziło
4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Dodatkowo Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 77/2017 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. W związku z decyzją Wojewody
zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 48.000 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do bibliotek
pedagogicznych – zgodnie z „Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa”. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo skierowane przez Naczelnika Wydział Komunikacji
i Transportu odnośnie konieczności wymiany lustra na skrzyżowaniu ulicy powiatowej 800 –
lecia z ulica miejską Głowackiego. Wobec powyższego wyrażono zgodę na wymianę lustra,
jednocześnie zlecając ustalenie z Gminą Miasta Sanoka sposobu rozliczenia kosztów wymiany
lustra (udział finansowy jednostek po 50%).

Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją informatyka Starostwa w sprawie
szacunkowej kwoty niezbędnego zamontowania w budynku przy ul. Szopena 5 w Sanoku
pustej szafy rack wraz z patch panelem i podpięciem pod niego przewodów sieci strukturalnej.
Pan Damian Biskup wypowiedział się o zasadności tego zakupu. Członkowie Zarządu
przychylili się do propozycji Radnego i wyrazili zgodę na sfinansowanie zakupu w/w
urządzenia.
Poruszono temat dotyczący wystąpienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z wnioskiem o przyznanie nagród dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.
Pan Krzysztof Strzyż zaproponował, aby wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem
o przyznanie nagrody dla pana Krzysztofa Futymy dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku.
Pan Damian Biskup zawnioskował o wystąpienie o przyznanie nagrody Kuratora dla Pani
Elżbiety Kokoszki dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku. Członkowie Zarządu jednogłośnie
przyjęli przedstawione propozycje.
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Ad. 10. Wolne wnioski zapytania.

Pan Damian Biskup powrócił do wcześniej poruszanego tematu, a mianowicie
do uporządkowania spraw związanych z dojazdem do budynku powiatowego oraz lokalu
gastronomicznego przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku. Temat nie został rozstrzygnięty, będzie
kontynuowany na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.

Pani Maryla Kopiec Sekretarz Powiatu zwróciła się z wnioskiem o wycięcie dwóch
czereśni rosnących przy budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku. Zarząd wyraził zgodę
na powyższe.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak - Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny………………………….
2. Wacław Krawczyk …………........................
3. Damian Biskup …………………………….
4. Krzysztof Strzyż ……………………………
5. Alicja Wosik ……………………………….
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