Protokół Nr 130/21
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 17 maja 2021 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
 Grzegorz Kozak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

 Bogusława Hniłka - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 Wojciech Naparła - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
 Michał 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 z zakresu pomocy społecznej:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie przyjęcia
„Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sanockim
na lata 2021 – 2030”
2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie decyzji co do dalszych działań związanych z nieruchomościami działki nr
136/5 i 138
3. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) informacja dyrektora PZD w Sanoku dotycząca zadań inwestycyjnych przy ul.
Okulickiego w Sanoku
b) rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Bukowsko o podjęcie działań w zakresie naprawy
poboczy w ciągu drogi Sanok – Bukowsko
c) rozpatrzenie pism (petycji) mieszkańców dot. poprawy nawierzchni w ciągu drogi
powiatowej nr 2049R Niebocko – Grabówka – Falejówka

4.

5.
6.

7.

8.

d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia opinii w sprawie ustalenia przebiegu
istniejących dróg wojewódzkich
Sprawy z zakresu inwestycji:
a) podjęcie decyzji w sprawie wprowadzenia do budżetu Powiatu Sanockiego
dodatkowych środków finansowych w wysokości 30.000 zł na obsługę nadzoru
inwestorskiego – zadanie „Remont drogi powiatowej Sanok – Dobra”
b) prośba o wprowadzenie do budżetu zadania pod nazwą: Opracowanie dokumentacji
projektowo kosztorysowej przebudowy klatki schodowej oraz III piętra budynku przy
ul. Sadowej 21 z przeznaczeniem na utworzenie filii ŚDS w Zagórzu w ramach zadania
„Rozwój sieci środków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
c) prośba o zmianę zadania na drodze powiatowej Mrzygłód – Tyrawa Wołoska
Sprawy z zakresu ochrony środowiska:
a) rozpatrzenie projektu apelu Rady Powiatu o zachowaniu bioróżnorodności
Sprawy z zakresu oświaty:
a) udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi ZS Nr 2 w Sanoku do podpisania porozumień
w ramach programu mLegitymacja szkolna
Sprawy z zakresu promocji i kultury:
a) rozpatrzenie prośby Jednostki Wojskowej Nr 4719 w Rzeszowie o udzielenie wsparcia
finansowego na zakup ryngrafów batalionowych na uhonorowanie żołnierzy
b) rozpatrzenie prośby TV Obiektyw o udział Powiatu Sanockiego w przygotowaniu
publikacji oraz rozważenie propozycji umieszczenia herbu Powiatu Sanockiego w
publikacji
Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r.
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r.(101.522 zł)
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r. (1.980 zł)
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r. (18.500 zł)
e) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r. (2.700.000 zł)
f) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r. (6.441 zł)
g) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie Wieloletniej
prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2021 – 2028
h) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021 rok (12.055 zł)
i) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021 rok ( 438 zł)
j) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021 rok (8.000 zł)
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k) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021 rok (1.123 zł)
l) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021 rok (2.000 zł)
m) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021 rok (10.000 zł)
9. Wnioski i zapytania.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące sprawy:
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2021r. (70.000 zł)
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
Budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021rok (143.241 zł)
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
Budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021rok (15.000 zł)
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywnie na rynku
pracy” w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20, współfinansowanym ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego regionalnego programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek
pracy, działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty
konkursowe
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego zmieniająca uchwałę
XXXII/327/2021 rady Powiatu Sanockiego z dnia 29 marca 2021r w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (VI)” -

projekt

pozakonkursowy.

Za wprowadzenie dodatkowych spraw głosowało 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty jednogłośnie.
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Ad.1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
poinformował, że zgodnie z sugestiami Radnego Powiatu Sanockiego zostały naniesione
poprawki w treści „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Sanockim na lata 2021 – 2030”. Głosowanie nad projektem uchwały zostało
przełożone.
Na posiedzenie zarządu dołączył pan Damian Biskup.
Ad.2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
omówiła temat dotyczący zamiany nieruchomości. Poinformowała, że działka nr 136/5
stanowi własność Powiatu Sanockiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego
Łukasiewicza w Sanoku. Z wnioskiem o zakup części działki nr 136/5 wystąpił właściciel
działki nr 138 pan Julian (…) . Wydział wystąpił do ZS Nr 5 o zgodę na wydzielenie działki
dla pana (…) oraz pod poszerzenie chodnika – szkoła zaopiniowała wniosek pozytywnie.
Wydział wystąpił również do Gminy Miasta Sanoka o wskazanie nieruchomości, która
mogłaby być przedmiotem zamiany, Burmistrz zaproponował, aby przedmiotem zamiany
była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka położona w Sanoku obręb
Posada przy ul. Stróżowskiej, oznaczona ewidencyjnie działką nr 2034/1 o pow. 0,0370 ha
(pod parking). Pani Naczelnik dodała, że prawo pierwokupu będzie miał pan (…) , ponieważ
jego poprzednicy prawni zostali wywłaszczeni pod budowę szkoły. Z działki stanowiącej
własność P. (…) należy również wydzielić część pod chodnik. Pan Starosta dodał, że pan
(…) deklarował, że udostępni część działki od strony drogi, a to powinno być uwzględnione
przy zakupie przez niego działki. Pani Naczelnik zapytała, czy przystępujemy do podziału i
będziemy procedować przetarg na zbycie części z działki 136/5, a w dalszej kolejności
zamianę z Gminą Miasta Sanoka. Pan Starosta dodał, że wracamy do sprawy i po spotkaniu z
właścicielem, który zasugerował, że jeśli będzie miał możliwość odkupienia działki, którą
jego rodzina przekazała na rzecz szkoły to od strony drogi – ul. Cegielniana wyrazi zgodę na
poszerzenie drogi. Pan Andrzej Chrobak zapytał, czy na działce, którą wskazuje Gmina
Miasta Sanoka jest możliwość utworzenia parkingu. Pani Naczelnik odpowiedziała, że może
wystąpić do Miasta w tej sprawie, bo nie wie jaki tam jest plan. Pan Starosta dodał, że jest to
miejsce pomiędzy ul. Kawczyńskiego, a ZS Nr 3 w Sanoku, stwierdził, że parking jest
potrzebny. Pan Andrzej Chrobak powiedział, że w piśmie od pana Burmistrza jest zapisane,
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że koszty „notarialne i sądowe, związane z proponowaną zamianą, które wyliczy notariusz,
rozliczone zostałyby po połowie. Inne koszty – związane z przygotowaniem nieruchomości
do zamiany, tj. koszt wyceny, koszt wykonania podziału działki nr 136/5 powinni ponieść w
całości właściciele nieruchomości. Pani Naczelnik powiedziała, czyli my ponosimy. Zdaniem
Pana Chrobaka interesem miasta jest wybudowanie w tym miejscu chodnika to jest droga
miejska, więc całe koszty powinny być dzielone po połowie. Pani Hniłka powiedziała, że
jeżeli zarząd przychyli się do zbycia na rzecz pana (…) to będziemy wydzielać część działki z
136/5 i jeżeli będziemy tą działkę zbywać to my pokrywamy koszty. Pan Starosta dodał, że są
trzy strony i dlatego Miasto zastrzega, że między nami będzie 50 na 50. Ale jest jeszcze
trzecia strona. Pan Damian Biskup zapytał w jakim zakresie będzie oddana działka 136/5
panu Borczykowi. Pan Starosta powiedział, że Pan (…) od pasa drogowego odda ok 2 - 3 m
natomiast od ul. Cegielnianej

do końca jego posesji otrzyma trawnik. Pani Naczelnik

powiedziała, że przez działkę przebiega kanalizacja sanitarna i woda oraz dodał, że w
kontrakcie zostaną zapisane wszystkie warunki. W pierwszej kolejności należy dokonać
podziału, następnie dokonać wyceny. Po omówieniu tematu Członkowie Zarządu pozytywnie
odnieśli się do zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Sanockim (część działki nr
136/5 - około 215 m2 oraz działki nr 865/6 o pow. 0,0208 ha), a Gminą Miasta Sanoka
(działka nr 2034/1 o pow. 0,0370 ha przy ul. Stróżowskiej w Sanoku) oraz do sprzedaży
części nieruchomości działki Nr 136/5 na rzecz następcy prawnego poprzedniego właściciela
Pana Juliana (…). Powyższa decyzja została przyjęta przez 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pan Damian Biskup zwracając się do Pani Naczelnik Bogusławy Hniłka uszczegółowił
pytanie dotyczące parkingu przy ul. Stróżowskiej w Sanoku.

Ad.3. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Sprawy z zakresu drogownictwa przedstawił pan Wojciech Naparła Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.
Pan Wojciech Naparła poinformował, że budowa chodnika oraz zatok autobusowych w ciągu
drogi powiatowej nr 2212R ul. Okulickiego w Sanoku przy współfinansowaniu Gminy Miasta
Sanoka jest możliwa do wykonania po dokładnym określeniu inwestora przedmiotowego
zadania oraz wysokości partycypacji w kosztach przez każdą ze stron.
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Przekazał również informację Burmistrza Miasta Sanoka odnośnie zatok autobusowych
Pan Andrzej Chrobak zapytał, co z pomyłką Burmistrza w kwestii przystanków, bo w piśmie
jest napisane zatoka autobusowa. Dyrektor wyjaśnił, że Powiat powierzył porozumieniem
Gminie Miasta Sanoka zarzadzanie przystankami autobusowymi, łącznie z wiatami i wszelką
infrastrukturą towarzyszącą przy tym zadaniu. Pan Chrobak zapytał również, czy przy
budowie bezpiecznych przejść dla pieszych przewidywane jest poszerzenie jezdni przy ul.
Okulickiego w Sanoku. Pan dyrektor odpowiedział, że budując wyniesione przejście
wyspowe dla pieszych poszerzamy jezdnię do 6 m i budujemy normatywny chodnik
2 metrowy, komunikowany będzie z istniejącym chodnikiem od strony

firmy Ciarko

w Sanoku. Na Okulickiego mamy dwie lokalizacje przejść dla pieszych. Kolejne przejście jest
planowane centralnie na wjeździe do firmy Ciarko.
Na posiedzenie zarządu dołączył pan Krzysztof Strzyż
Następnie dyrektor przedstawił prośbę Wójta Gminy Bukowsko dotyczącą podjęcia
działań w zakresie naprawy poboczy w ciągu drogi powiatowej

nr 2212R Sanok –

Bukowsko. Gmina zaznacza, że pobocza drogi na całej długości na terenie Gminy w 2019 r.
zostały naprawione poprzez uzupełnienie kruszywem przy udziale finansowym z budżetu
Gminy w kwocie 10.000 zł . Dyrektor wyjaśnił, że PZD na powyższy cel przeznaczył kwotę
pięć razy większą niż gmina. Potwierdza, że potrzeby są jeszcze o wiele większe ponieważ
droga jest nienormatywna przebudowana w poprzednich latach na szerokość 5 m. Dodał, że
tegoroczne potrzeby na utrzymanie odcinków dróg wynoszą 142.062 zł.
Pan Andrzej Chrobak dodał, że Wójt nadmieniał, że na tej drodze odbywał się transport ciężki
do budowy gazociągu. Zaproponował, aby wystąpić do wykonawcy gazociągu o pokrycie
kosztów zakupu materiałów do uzupełnienia poboczy.
Zarząd Powiatu ustalił, aby PZD w Sanoku wystąpił z pismem do Gaz – System o udzielenie
wsparcia finansowego na zakup materiałów do uzupełnienia poboczy w ciągu drogi
powiatowej Sanok – Bukowsko.
Następnie dyrektor powiedział, że wpłynęły kolejne pisma / petycje odnośnie remontu drogi
powiatowej nr 2049R Niebocko – Grabówka – Falejówka temat był już omawiany. Stan
techniczny drogi jest bardzo zły, droga jest ujęta w szkodach popowodziowych i jest
zweryfikowana. Przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych złożony został wniosek
do Wojewody Podkarpackiego w ramach Funduszu Solidarności o dofinansowanie na remont
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w/w drogi. Dyrektor z uwagi na fakt, że stan drogi się pogarsza zaproponował, aby opracować
dokumentację techniczną na remont tej drogi. Pan Starosta wyjaśnił, że wniosek został
złożony do Wojewody Podkarpackiego i obecnie czekamy na rozstrzygnięcie.

Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 71/2021 w sprawie wyrażenia opinii w
sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4. Sprawy z zakresu inwestycji.
Poniższe tematy omówił pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień
Publicznych
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego
dodatkowych środków finansowych w wysokości 30.000 zł na obsługę nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania „Remont drogi powiatowej nr 2235R Sanok –Dobra w
km 12+300 – 13+879 oraz w km 18+170 – 19+220. Zgodę na wprowadzenie dodatkowej
kwoty do budżetu Powiatu Sanockiego wyraziło 4 Członków Zarządu, 1 Członek Zarządu
wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Naczelnik wyjaśnił, że złożony został wniosek aplikacyjny o dofinansowanie do
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn. „Rozwój sieci środków wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi” ze środków z rezerwy celowej. Istnieje możliwość
zagospodarowania całego budynku

Domu Dziecka. Wystąpiła szansa uzyskania 100 %

środków z Urzędu Wojewódzkiego na utworzenie filii placówki dla osób z obciążeniami
psychicznymi. Wobec powyższego Naczelnik zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do
budżetu Powiatu Sanockiego zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowo
kosztorysowej przebudowy klatki schodowej oraz III piętra budynku przy ul. Sadowej 21 z
przeznaczeniem na utworzenie filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu w
ramach zadania „Rozwój sieci środków dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – kwota
15.000 zł. Członkowie Zarządu 5 głosami „za” wyrazili zgodę na wprowadzenie w/w zadania
do budżetu Powiatu Sanockiego.
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Pan Michał Cyran wyjaśnił, iż w związku z tym, że jest protokół strat
popowodziowych z ubiegłego roku mamy dwa odcinki dróg zweryfikowane pozytywnie.
Jeden to jest Sanok – Dobra drugi to jest Mrzygłód - Tyrawa Wołoska przed i za mostem.
Zdaniem Naczelnika korzystniej będzie przygotować dokumentacje na remont drogi
Mrzygłód - Tyrawa Wołoska i być przygotowanym do naboru wniosków w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych. Zdaniem Pana Damiana Biskupa lepiej jest wykonać pełną
dokumentację z przebudową. Pani Skarbnik dodała, że Powiat na Sanok – Dobra otrzymał
100% czyli 2.700.000 zł i dokładając 30.000 zł na nadzór inwestorski i zadanie będzie
wykonane. Uważa, aby unikać zadań gdzie dokładamy własne pieniądze. Naczelnik Cyran
wyjaśnił, że w przypadku zadania w Mrzygłodzie przebudowa od remontu będzie się różniła
tym, że w przypadku przebudowy może powstać tam część chodnika.
Wobec powyższego Naczelnik zwrócił się z prośbą o zmianę zadania pn.: opracowanie
dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. : Przebudowa drogi
powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 0+450 – 1+523 i 1+737-8+990,
umieszczonego w tegorocznym budżecie Powiatu (dział 600. Rozdział 60014) na zadanie pn.:
opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania: „Remont drogi
powiatowej nr 2235R Sanok – Dobra w km 12+300 - 13+879 oraz w km 18+170 – 19+220”
oraz opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania: „Remont drogi
powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska od km 0+445 do km 1+521, do km
1+521, od km 1+741 do km 2+755”.
Proponowana zmiana pozwoli na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do wykonania
zadania, które uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu

Solidarności UE oraz

umożliwi aplikowanie o środki z MSWIA przeznaczone na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych , które wystąpiły w ubiegłym roku, a w efekcie przyspieszy działania w zakresie
poprawy stanu technicznego odcinków dróg powiatowych, które wymagają pilnej interwencji.
Przewodniczący Zarządu poddał temat pod głosowanie. Za zmianą w/w zadania głosowało
4 Członków Zarządu, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie
było.
Pan Michał Cyran udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone na
poprzednim posiedzeniu Zarządu.
Poinformował, że wnioskowana dokumentacja na remont drogi w m. Załuż została
przekazana wnioskodawcom.
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Odnośnie przygotowania informacji dotyczącej dotychczasowych kroków w celu
realizacji inwestycji budowy sali gimnastycznej przy II LO w Sanoku, Naczelnik powiedział,
że po negatywnym rozstrzygnięciu naboru w ramach RFIL są dwa wyjścia. Wariant pierwszy
budowy obiektu został w ubiegłym roku zaakceptowany, mamy koncepcje i możemy
zabezpieczać środki na dokumentację lub podejść trochę ostrożniej, bo do tego potrzebne są
działki miejskie część w stronę parku i cześć placu harcerskiego. Naczelnik zaproponował
podział geodezyjny i na mapie do celów projektowych wstawić całe zagospodarowanie terenu
(to zaakceptowane), zrobić zestawienie powierzchni działek miejskich, które są konieczne do
przejęcia. Jeżeli to by się rozstrzygnęło na wakacjach to możemy projektować. Pan Andrzej
Chrobak powiedział, że w pierwszej kolejności należałoby stworzyć mapę do celów
projektowych. Pan Cyran dodał, że przekazanie gruntu jest to decyzja Rady. Pan Starosta
powiedział, że jeżeli będzie gotowa mapa to wówczas będziemy mogli zwrócić się do Gminy
Miasta Sanoka o przekazanie działki. Pan Cyran dodał, że hala nie zmieści się na działce
powiatu ponieważ od strony parku potrzebna jest ściana oporowa i wychodzimy z wejściem
głównym na Plac Harcerski. Najlepiej będzie jak geodeta w terenie z przedstawicielami
miasta wyznaczy punkty i wówczas wiemy ile działki potrzeba.
Pan Andrzej Chrobak zapytał, czy pan Starosta mógłby taką wizję lokalną uzgodnić
z przedstawicielami Miasta Sanoka.

Pan Starosta zapytał, czy zlecamy mapę do celów

projektowych.
Pan Biskup wyjaśnił że wspólnie z panem Robertem Zoszakiem zawnioskowali
o zabezpieczenie w budżecie 100.000 zł na dokumentację i pyta co się z tym tematem dzieje.
Pan Cyran wyjaśnił, że pisząc wniosek do RFIL żeby nie angażować środków własnych
wpisano, że to będzie dokumentacja chciano zrobić projekt plus budowa.

Pan Biskup

stwierdził, że możemy spotkać się z przedstawicielami miasta i uzgadniamy na miejscu,
a Burmistrz przekaże radnym. Mając zgodę „miasta” możemy zrobić dwuetapowo, czyli
pierwsza cześć to zabezpieczenie skarpy ze środków MSWiA. Pan Starosta stwierdził, że
zlecamy uruchomienie procedury opracowania mapy do celów projektowych. Pan Cyran
potwierdził i dodał, że następnie organizujemy spotkanie z Gminą Miasta Sanoka. Wszyscy
Członkowie Zarządu zaakceptowali powyższe.
Odnośnie projektowania remontu ul. II Pułku Strzelców Podhalańskich wystosowano prośbę
do PZD w Sanoku o opracowanie warunków technicznych – założeń projektowych.
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w miejscowości Tarnawa Górna Pan Cyran odpowiedział, że zadanie zostało zgłoszone
w styczniu, być może w tym roku otrzymamy pieniądze na projekt budowlany. Pan Strzyż
zapytał, czy otworzył się jakiś nabór. Pan Cyran powiedział, że jeszcze nie i czekamy.
Ad.5. Sprawy z zakresu ochrony środowiska.
Pan Krzysztof Strzyż poinformował, że w ubiegłym roku Unia Europejska podjęła
dyrektywę pn. „Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do
naszego życia”. Dyrektywa wiąże się z objęciem ochroną 30 % powierzchni lądowej
w tym 10% ochroną ścisłą, a co za tym idzie ograniczenia działalności gospodarczej, min.
przemysłu drzewnego, transportu. W związku z tym odbyła się konferencja zorganizowana
przez RDLP w Krośnie, żeby uświadomić samorządy co z tym się wiąże. Odbyły się
również konsultacje społeczne. Wyjaśnił, że temat ten nie dotyczy tylko lasów państwowych,
ale również szeroko rozumianego przemysłu drzewnego, transportu, itp. Ograniczenia mają
się koncentrować głównie na wschodniej i południowej stronie Polski. Część samorządów
podjęło lub podejmie uchwały sprzeciwiające się dyrektywie.
Pan Damian Biskup dodał, że na terenie Bieszczad funkcjonują 4 duże zakłady tartaczne, po
wprowadzeniu dyrektywy utrzyma się tylko jeden. Wiąże się to z utratą pracy przez
mieszkańców, ograniczeniu w turystyce i tym podobnym.
Wobec powyższego Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady
Powiatu Sanockiego w sprawie przyjęcia

Apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

w związku z pracami Komisji Europejskiej nad „Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności
2030. Przywracanie przyrody do naszego życia”. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.6. Sprawy z zakresu oświaty.
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku do
podpisania porozumień w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministerstwem
Cyfryzacji dla Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Sanoku oraz dla technikum Nr 2 w Sanoku.
Zgodę na udzielenie w/w pełnomocnictwa wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad.7. Sprawy z zakresu promocji i kultury.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę Jednostki Wojskowej Nr 4719
w Rzeszowie udzielając wsparcia finansowego w wysokości 1.230 zł na zakup ryngrafów
batalionowych na uhonorowanie żołnierzy batalionu za wysiłek i zaangażowanie w służbę
Niepodległej Rzeczpospolitej. Zgodę na powyższe udzieliło 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W związku z przypadającą w bieżącym roku 120 rocznicą urodzin i 40 rocznicą śmierci
kardynała Stefana Wyszyńskiego Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na dokonanie zlecenia
przez TV Obiektyw zamówienia „Umieszczenie herbu Powiatu Sanockiego w publikacji
zawierającej napisane przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego 65 lat temu

w Komańczy

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego”, przeznaczając na powyższy cel kwotę w wysokości
1230 zł. Zgodę na udzielenie dofinansowania wyraziło

5 Członków Zarządu, głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu powrócili do głosowania nad projektem uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Sanockim na lata 2021 – 2030”. Pozytywną opinię wyraziło
5 Członków Zarządu Powiatu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.8. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował następujące projekty uchwał:
- projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021r. Środki Finansowe pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska
zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska, mogą być wykorzystane tylko na cele
wskazane w tej ustawie, a w przypadku nie wydatkowania ich w danym roku budżetowym
wprowadzone są do kolejnego budżetu w tym samym dziale (Dz.900) tj. w kwocie 50.284
zł. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021r. Proponuje się wprowadzenie do budżetu niewykorzystanej kwoty
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w wysokości 101.522 zł w związku z projektem pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku”. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021r. Proponuje się dokonanie zwrotu dochodów, darowizn w kwocie
1.980 zł dla Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło
5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021r. W związku z pismem Ministra Rozwoju Pracy i technologii proponuje
się zwiększenie planu finansowego PUP w Sanoku o kwotę w

wysokości 18.500 zł.

Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021r. W związku z zatwierdzeniem przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych

i Administracji

wykazu przedsięwzięć o przekazanie środków

finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej proponuje się wprowadzenie do
budżetu Powiatu Sanockiego kwoty w wysokości 2.700.000 zł na zadanie pn. „Remont
drogi powiatowej nr 2235r Sanok – Dobra w km12+300 – 13+879 oraz w km 18+170 –
19+220. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021r. W związku z waloryzacją ekwiwalentu w uchwale budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2021r. proponuje się zabezpieczenie kwoty w wysokości 6.441 zł
na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Sanoku. Pozytywną
opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021r. Proponuje się wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego zadania
pod nazwą:

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy klatki

schodowej oraz III pietra budynku przy ul. Sadowej 21 z przeznaczeniem na utworzenie filii
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Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu w ramach zadania „Rozwój sieci
ośrodków dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021r. Proponuje się dokonanie zwrotu dochodów z tytułu zajęcia pasa
drogowego, ze sprzedaży składników majątkowych oraz kar i odszkodowań w łącznej
kwocie 143.241 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło
5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sanockiego na lata 2021 – 2028. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu podjął:
- Uchwałę Nr 72/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021
rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 12.055 jako dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej
„Progres” w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
- Uchwałę Nr 73/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021
rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sanoku o kwotę
w wysokości 438 zł. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
- Uchwałę Nr 74/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021
rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sanoku o kwotę
w wysokości 8.000 zł. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 75/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021
rok. W związku z decyzją Wojewody przyznaje się dotacje dla Domu Pomocy Społecznej
w Zagórzu w kwocie 1.013 zł oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Sanoku w kwocie 110
zł. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwałę Nr 76/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021
rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sanoku o kwotę
w wysokości 2.000 zł. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 77/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021
rok. W związku z umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta
Sanoka przeznacza się dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Zagórzu w wysokości 10.000
zł. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 78/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2021 rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatu Sanockiego przeznaczając
kwotę w wysokości 70.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla
zadania „ Remont drogi powiatowej nr 2235R Sanok – Dobra w km12+300 – 13+879 oraz
w km 18+170 – 19+220” – 35.000 zł oraz na

opracowanie dokumentacji projektowo

kosztorysowej dla zadania „Remont drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska
od km 0+445 do km 1+ 521 od

km 1+741 do km 2+755. Uchwałę podjęto

5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą
„Aktywnie na rynku pracy” w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20,
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa
VII Regionalny rynek pracy, działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku
pracy – projekty konkursowe. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego
zmieniającą uchwałę XXXII/327/2021 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 29 marca 2021r
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod
nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (VI)” -
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projekt pozakonkursowy. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.9. Wnioski i zapytania.
Wniosków i zapytań nie było.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
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1. Stanisław Chęć…………………………….......
2. Janusz Cecuła …………...................................
3. Damian Biskup ………………………………..
4. Andrzej Chrobak………………………………
5. Krzysztof Strzyż………………………………

15

