Protokół Nr 177/18
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 30 kwietnia 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
• Roman Konieczny – Przewodniczący Zarządu Powiatu
• Wacław Krawczyk - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
• Andrzej Chrobak – Członek Zarządu
• Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu
• Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu
• Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
• Jan Wydrzyński – Naczelnik Wydziały Komunikacji i Transportu
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny. Pan Starosta
przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia:
1. Omówienie tematu dotyczącego złożenia oświadczeń w związku z zakwalifikowaniem
wniosków na realizację dwóch zadań (Czerteż - Strachocina i Pastwiska - Puławy)
złożonych przez Powiat do Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności
Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – zaopiniowanie dwóch
projektów uchwał
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na
realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
zleconych przez Powiat organizacjom pozarządowym w roku 2018 oraz przyjęcia
regulaminu pracy komisji.
3. Podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
transportu kolejowego.
4. Wolne wnioski i zapytania.

Porządek posiedzenia zarządu został przyjęty jednogłośnie.

zorganizowanie

Ad.1. W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej Zarząd Powiatu podjął decyzję o realizacji w 2018 roku następujących zadań:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska Puławy w km. od 0+700 do 1+980 w m.
Pastwiska”
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2205 Czerteż – Strachocina w km. od 5+285 do 6+464” .
Zgodę na powyższe wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Wobec powyższego pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. Zabezpiecza się łącznie środki
finansowe w wysokości 1.037.450 zł w tym 518.724 zł stanowi dotacja z rezerwy celowej
budżetu państwa, 518.724 zł jest to wkład własny powiatu w tym 100.000 zł stanowi pomoc
finansową udzielona przez Gminę Zarszyn. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. Zabezpiecza się łącznie środki finansowe
w wysokości 1.140.106 zł w tym 570.052 zł stanowi dotacja z rezerwy celowej budżetu
państwa, 570.054 zł jest to wkład własny powiatu w tym 120.000 zł stanowi pomoc finansową
udzielona przez Gminę Sanok. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Andrzej Chrobak zawnioskował o przyznanie środków finansowych na
przeprojektowanie ul. Traugutta w Sanoku w kierunku utworzenia miejsc parkingowych
szczególnie na odcinku od ul. Staszica do ul. Langiewicza w Sanoku.
W dyskusji w powyższym temacie uczestniczył pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Ad.2. Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 103/2018 w sprawie powołania komisji
konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego
z zakresu ratownictwa i ochrony ludności zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym
w roku 2018 oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad.3. Podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na
zorganizowanie transportu kolejowego.
Podczas omawiania przedmiotowego tematu obecny był pana Jan Wydrzyński Naczelnik
Wydziału Komunikacji i Transportu. W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na
zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 50.000 zł na zorganizowanie publicznego
transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na odcinku Sanok – Łupków. Zgodę wyrażono
jednogłośnie. Pani Skarbnik przygotuje stosowne dokumenty w powyższej sprawie.
Ad.4. Wolne wnioski i zapytania.
Wniosków i zapytań nie było.

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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