Protokół Nr 94/20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 09 września 2020 roku
W posiedzeniu udział wzięli:


Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu



Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu



Andrzej Chrobak - Członek Zarządu



Krzysztof Strzyż – Członek Zarządu



Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu



Grzegorz Kozak- dyrektor PCPR w Sanoku



Wojciech Naparła – dyrektor PZD w Sanoku



Wojciech Skiba – Naczelnik Wydziału Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych



Rajchel Ewelina – pracownik Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju



Grzegorz Panek – dyrektor SPZOZ w Sanoku

 Bożena Pietruszka – Pełnomocnik ds. zdrowia i Pomocy Społecznej


Renata Ryniak – Wydział Finansowy

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Stanisław Chęć. Starosta Powiatu
Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia;
1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Domu Dziecka im. św. Józefa w Sanoku
2. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) prośba dyrektora PZD w Sanoku o uwzględnienie w przyszłorocznym planie
budżetowym przebudowy odcinka drogi w m. Płowce
b) zapoznanie się z zestawieniem dróg i mostów do remontu
c) informacja dot. interwencji w sprawie utrzymania terenów zielonych w ciągu dróg
powiatowych
3. Podjęcie decyzji odnośnie zgłoszenia zadań do drugiego naboru Funduszu
Inwestycji Samorządowych.
4. Sprawy z zakresu promocji i kultury:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie trybu
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Sanockiego
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5. Sprawy z zakresu służby zdrowia
a) omówienie tematu dotyczącego konieczności wykonania remontów w SPZOZ w
Sanoku nakazanych decyzją PPIS w Sanoku
b) rozpatrzenie prośby dyrektora SPZOZ w Sanoku o udzielenie dotacji na część
wydatków związanych z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG
6. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2020 rok (961.684 zł – szkoły)
7. Wnioski i zapytania
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujący temat:
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2020 rok (zwrot dochodów).
Za przedstawionym porządkiem głosowało 4 członków Zarządu, przeciw-0, wstrzymało się-0.

Ad. 1
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 192/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w
Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka im. św. Józefa w Sanoku. Uchwałę podjęto 4
głosami „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Ad. 2
Po omówieniu prośby o uwzględnienie w przyszłorocznym planie budżetowym
przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2215R Sanoczek-Płowce-Stroże w m. Płowce,
Członkowie Zarządu Powiatu zdecydowali iż temat zostanie rozpatrzony przy projektowaniu
budżetu na rok 2021.
Członkowie Zarządu zapoznali się z zestawieniem dróg i mostów do remontu na terenie
powiatu sanockiego, przedstawionym przez dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem dotyczącym interwencji w sprawie utrzymania
terenów zielonych w ciągu dróg powiatowych (.m.in. ul. Białogórska, ul. Traugutta) w Sanoku.
Ad. 3
Członkowie Zarządu omówili temat dotyczący zgłoszenia zadań do drugiego naboru
Funduszu Inwestycji Samorządowych. Decyzja zostanie podjęta w terminie późniejszym.
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Ad. 4
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w
sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Sanockiego. Pozytywną opinię wyrażono przy 4
głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Ad. 5
Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją przedstawioną przez pana Grzegorza
Panka dyrektora SP ZOZ w Sanoku dotyczącą konieczności wykonania remontów w SP ZOZ
w Sanoku nakazanych decyzją PPIS w Sanoku.
Zapoznano się również z prośbą dyrektora SPZOZ w Sanoku o udzielnie dotacji na część
wydatków związanych z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG.

Ad. 6
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 193/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2020 rok. W uchwale tej zmniejsza się wydatki o kwotę 961.684 zł w
Dziale 801-oświata i wychowanie w rozdz. 80130 –szkoły zawodowe, i zwiększa się wydatki
o kwotę 961.684 zł w Dziale 801-oświata i wychowanie w rozdz. 80115- Technika. Za
powyższą uchwałą głosowało 4 członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.

Ad. 7
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (zwrot
dochodów). Za pozytywną opinią głosowało 4 członków Zarządu, głosów przeciw i
wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w sprawie reorganizacji cyklu pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi
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krajowej DK 84 Sanok-Krościenko z drogą wojewódzką Nr 892 relacji Zagórz-Komańcza w
miejscowości Zagórz.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Joanna Jankowska
Podpisy Członków Zarządu
1. Stanisław Chęć…………………………….......
2. Janusz Cecuła …………...................................
3. Damian Biskup ………………………………...
4. Andrzej Chrobak……………………………….
5. Krzysztof Strzyż……………………………….
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