Protokół Nr 110/20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 22 grudnia 2020 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
 Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego
 Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sanockiego
 Damian Biskup - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu Sanockiego
 Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu Sanockiego
 Michała Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Stanisław Chęć. Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia:
1. Sprawy zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) dokonanie wyboru zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
2. Podjęcie uchwał zarządu w sprawie:
a) przekazania sprzętu informatycznego (PUP)
b) przekazania środków trwałych do PZD w Sanoku
c) przekazania pozostałych środków trwałych do ZS Nr 2 w Sanoku
3. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok ( 37.615 zł )
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (10.000 zł)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (426.736 zł)
4. Wnioski i zapytania.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku dzisiejszego posiedzenia
wprowadzić następujące tematy:
- apel w sprawie budowy drogi ekspresowej S19
- dyskusja dotycząca przewozów autobusowych.
Zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw do dzisiejszego porządku posiedzenia wyraziło
5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zmieniony porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.

Ad.1. Sprawy zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
W związku z możliwością uzyskania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, Zarząd Powiatu polecił, aby Wydział Inwestycji i Zamówień
Publicznych przygotował wnioski o udzielenie dofinansowania na realizację następujących
zadań:
1. Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy
ulicy Jagiellońskiej 22 w Sanoku – zakończenie projektu.
2. Bieszczadzkie Centrum Zdrowia – restrukturyzacja i modernizacja SP ZOZ w Sanoku jako
odpowiedź na potrzeby zdrowotne i uwarunkowania ekonomiczne oraz konieczność integracji
systemu usług medycznych na poziomie regionalnym (ponadpowiatowym) – kontynuacja
projektu.
3. Rozbudowa obiektu szkoły II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku o halę sportową – Etap
I.
Zgodę na złożenie wniosków na w/w zadania wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad.2. Podjęcie uchwał zarządu.
Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 300/2020 w sprawie przekazania sprzętu informatycznego. Przekazuje się sprzęt
komputerowy stanowiący wyposażenie Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku do Starostwa
Powiatowego w Sanoku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku oraz do Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 301/2020 w sprawie przekazania środków trwałych do Powiatowego Zarządu
Dróg w Sanoku. Przekazuje się grunty Powiatu Sanockiego zajęte pod drogi publiczne jako
wyposażenie – drogi powiatowe, do Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku. Uchwałę podjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 302/2020 w sprawie przekazania środków trwałych do Zespołu Szkół Nr 2
w Sanoku. Przekazuje się środki trwałe uzyskane przez Powiat Sanocki w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego
w ZS Nr 2 w Sanoku” do Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 3.

Sprawy budżetowe.

Zarząd Powiatu podjął:
- Uchwałę Nr 303/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sanoku
przeznaczając kwotę w wysokości 7.615 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań
przez Starostwo Powiatowe w Sanoku oraz kwotę 30.000 zł na zakup środków związanych
z walką z Covid – 19. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
- Uchwałę Nr 304/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. W związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Sanok zwiększa się dochody
i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na „przebudowę drogi
powiatowej nr 2205R Czerteż – Strachocina w km od 0+011,57 do 5+285”. Uchwałę podjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwałę Nr 305/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. W związku z decyzjami Wojewody Podkarpackiego zwiększa się dochody i wydatki
Powiatu Sanockiego o łączną kwotę w wysokości 571.613 zł z przeznaczeniem na wydatki
związane z realizacją zadań:
„Remont drogi powiatowej nr 2046R Krzemienna – Raczkowa – Jurowce w km 12+773 do
12+963 w m. Raczkowa” – 257.223 zł
„Remont drogi powiatowej nr 2218R Raczkowa – Mrzygłód w km 0+000 do 0+400 w m.
Raczkowa” – 314.390 zł. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Powiat Sanocki nie otrzymał dofinansowania
na przewozy autobusowe na odcinku Sanok - Odrzechowa przez Pastwiska. Wszystkie
samorządy, które zgłosiły jedno lub dwa połączenia zostały wpisane na listę rezerwową. Pan
Starosta dodał, że Gmina Bukowsko, Sanok i Zarszyn zmierzają do podpisania umowy z SPGK
w Sanoku na przewozy autobusowe na linii Odrzechowa - Nadolany - Sanok w okresie od
1 lutego 2021 roku. Pani Skarbnik dodała, że koszt utrzymania linii (4 par kursów) wynosi ok.
24.000 zł miesięcznie
W związku z panującą sytuacją epidemiczna oraz nie uzyskaniem dofinansowania ustalono, że
w okresie do 1 stycznia 2021r do 31 stycznia 2021r., ilość kursów na linii Odrzechowa –Sanok
- Sanok - Odrzechowa zostanie ograniczona do dwóch dziennie, (kursy „pracownicze”) które
będą finansowane przez Powiat Sanocki. Powyższe ustalenia zostały przyjęte 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie pan Starosta przedstawił projekt pisma skierowanego do Ministerstwa
Infrastruktury w sprawie budowy nowego odcinka drogi krajowej łączącej Sanok z planowaną
droga ekspresową S19 utworzenia połączenia z budowana drogą S19, a obwodnicą Sanoka.
Następnie zaproponował, aby o

poparcie petycji zwrócić się do Powiatów Krośnieńskiego

Leskiego i Bieszczadzkiego.

Ad.4. Wnioski i zapytania.
Pan Damian Biskup zwrócił się z prośbą, aby na jedno z kolejnych posiedzeń zarządu
(w nowym roku) zaprosić panią Jowitę Nazarkiewicz oraz pana Wacława Żuchowskiego w celu
przedstawienia informacji o funkcjonowaniu Klastra Przemysłowego.
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Pani Skarbnik przedstawiła Wnioski Komisji Rady Powiatu do projektu budżetu Powiatu
Sanockiego na 2021 rok.
Wniosek Komisji Oświaty, Sportu i Rynku Pracy o zabezpieczenie w projekcie budżetu
Powiatu Sanockiego na 2021r kwoty 100.000 zł na opracowanie projektu budowy hali
sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku – wniosek został odrzucony, na
powyższy cel zostanie złożony wniosek do RFIL o dofinansowanie. Zadanie zostanie wpisane
do projektu budżetu Powiatu Sanockiego na 2021r.
Wniosek Komisji Promocji, Kultury i Turystyki o zwiększenie dotacji podmiotowej dla
Muzeum Historycznego w Sanoku o kwotę 105.000 zł na pokrycie dodatkowych etatów
i zwiększenia kosztów wynagrodzenia - Zarząd Powiatu podjął decyzję o wpisaniu do projektu
budżetu kwoty 50.000 zł na powyższy cel.
Komisja Transportu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
zawnioskowała o:
- uruchomienie całorocznych powiatowych przewozów kolejowych na linii Łupków-Sanok
wraz z zabezpieczeniem na ten cel w budżecie powiatu kwoty 50 tys. zł oraz o wystąpienie
przez

Zarząd

Powiatu

Sanockiego

do

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Podkarpackiego z wnioskiem o wsparcie finansowe tego zadania kwotą 1 mln zł, co
pozwoliłoby na organizację trzech par pociągów dziennie przez cały tydzień – wniosek przyjęty
- wprowadzenie do projektu budżetu Powiatu Sanockiego na 2021 rok w rozdziale 614 kwoty
10 tys. zł na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.
Przebudowa/remont drogi powiatowej Besko-Mymoń, łączącej drogę krajową z drogą
wojewódzką w kierunku zapory w Sieniawie, z uwzględnieniem deklarowanego przez gminę
Besko wkładu finansowego w wysokości 10 tys. zł. – przyjęty
- wprowadzenie do projektu budżetu Powiatu Sanockiego na 2021 rok zadania wykonania
dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Niebieszczany, z uwzględnieniem
deklarowanego przez Radę Sołecką miejscowości Niebieszczany wkładu w wysokości 70.000
zł – przyjęty
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Wniosek Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego o zapis
10.000 zł na wykonanie projektu technicznego chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej
Trepcza – Jurowce w m. Srogów Dolny i Srogów Górny - wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że Gmina Komańcza zadeklarowała
przekazanie kwoty 70.000 zł na remont chodnika w m. Łupków. Zarząd wyraził zgodę na
wprowadzenie w/w kwoty do projektu budżetu Powiatu na 2021r.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu:
1. Stanisław Chęć…………………………….......
2. Janusz Cecuła …………...................................
3. Damian Biskup ………………………………..
4. Andrzej Chrobak………………………………
5. Krzysztof Strzyż……………………………...
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