Protokół Nr 141/21
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 23 lipca 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
 Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu Sanockiego
 Wojciech Naparła - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
 Stanisław Lewicki - Radny Powiatu Sanockiego
 Grzegorz Panek - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku
 Anna Jurczak – Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku
 Michał Cyran - Naczelnik Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
 Renata Gromek – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku
 Alina Liput – nauczyciel w Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku
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 komunikacji i transportu:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXVI/369/2021 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 01 lipca 2021r. w sprawie
sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu,
zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
w publicznym transporcie zbiorowym w Powiecie Sanockim.
2. Sprawy z zakresu ochrony środowiska:
a) podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Sanocki do
projektu pn. „Program Ochrony rodzimej flory Powiatu Sanockiego przed gatunkami
inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb
Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie” – kontynuacja”

3. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) prośba o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 2.000 zł na wypłatę dotacji
wynikającej z porozumienia dot. budowy chodnika w m. Trepcza
b) podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na: zawarcie umowy z Gminą Komańcza
dotyczącej realizacji zadania „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R
Nowy Łupków przez wieś od km 0+740 do km 1+004 oraz od km 1+102 do 1+225” oraz
porozumienia mówiącego, że po wykonaniu zadania Gmina Komańcza przejmie drogę
Nowy Łupków przez wieś i zaliczy ją do drogi gminnej.
c) rozpatrzenie prośby Gminy Bukowsko o przeprowadzenie remontu drogi powiatowej
Pobiedno - Dudyńce
4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Sanockiego środków finansowych na
realizację zadań: Przebudowa drogi powiatowej Turze Pole – Zarszyn i Sanok – Liszna,
b) prośba o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Sanockiego środków finansowych na
realizację zadania „Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej
Zarszyn - Odrzechowa w m. Zarszyn
5. Sprawy z zakresu promocji i kultury:
a) rozpatrzenie prośby MGOKiS w Zagórzu o objęcie patronatem honorowym oraz
wsparcie finansowe organizacji „XXII Rykowisko Karpackie”
b) ustosunkowanie się do sytuacji, która powstała po decyzji Podkarpackiego Urzędu
Marszałkowskiego zwiększającej dotację dla Muzeum Historycznego w Sanoku
6. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku za rok 2020
b) rozpatrzenie wniosku dyrektora SPZOZ w Sanoku o udzielenie pożyczki dla SPZOZ
w Sanoku na spłatę zobowiązań
c) rozpatrzenie prośby dyrektora SPZOZ w Sanoku o wsparcie finansowe na wykonanie
śluzy oddzielającej na Oddziale Dziecięcym
d) rozpatrzenie prośby dyrektora SPZOZ w Sanoku o udzielenie przez powiat dotacji na
koszty niekwalifikowane konieczne do poniesienia przy realizacji umowy na zadanie
„Modernizacja Instalacji Tlenowych SPZOZ w Sanoku w związku z COVID – 19
7. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały z sprawie likwidacji środków trwałych w Starostwie Powiatowym
w Sanoku
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021 rok (4.500 zł)
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r (4.020.615 zł)
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r (3.969.446 zł)
e) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2021 - 2028
8. Wnioski i zapytania.
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Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
punkty:
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie wskazania
przedstawicieli podmiotu tworzącego Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku
do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na
stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego
SPZOZ w Sanoku
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r ( 331.241 zł SPZOZ)
- projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2021r (1.307.823 zł)

Za wprowadzeniem dodatkowych spraw głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Porządek posiedzenia przyjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

Ad.1. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
W związku z koniecznością wprowadzenia korekty w projekcie uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/369/2021 Rady Powiatu Sanockiego z dnia
01 lipca 2021r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu
osób i bagażu, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty
manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w Powiecie Sanockim, polegającej na
sprostowaniu zapisu: w projekcie wpisano „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”,
a powinno być „wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sanockiego”, Zarząd
Powiatu wnosi o wycofanie projektu uchwały przekazanej do Przewodniczącego Rady Powiatu
Sanockiego w dniu 20 lipca 2021r. pismem znak OR.0026.160.2021.

Po wprowadzeniu w/w korekty Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projektu
uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/369/2021 Rady
Powiatu Sanockiego z dnia 01 lipca 2021r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat
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dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy
i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym
w Powiecie Sanockim. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.2. Sprawy z zakresu ochrony środowiska.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie przez Powiat Sanocki do projektu pn.
„Program Ochrony Rodzimej Flory Powiatu Sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz
ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu
Biosfery Karpaty Wschodnie” – kontynuacja”. Zgodę na przystąpienie do w/w projektu
wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Sprawy z zakresu drogownictwa przedstawił Pan Wojciech Naparła Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.
W temacie dotyczącym zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 2.000 zł na
wypłatę dotacji wynikającej z § 6 ust.1 z porozumienia zawartego dnia 04.05.2020r. pomiędzy
Gmina Sanok, a Powiatem Sanockim w związku z zadaniem „Przebudowa Drogi powiatowej
Nr 2217R Jurowce – Trepcza w km 3+428 – 3+955 w miejscowości Trepcza polegającego na
budowie chodnika” pani Skarbnik poinformował, że tą sprawę omówiła z Dyrektorem PZD
w Sanoku, kwota 2.000 zł nie została rozliczona, ponieważ nie przedstawiono właściwych
dokumentów, kwotę 2.000 zł należy wprowadzić do budżetu. Dyrektor PZD w Sanoku dodał,
że zadanie zostało zrealizowane w innym zakresie niż podpisane porozumienie i podjęta
uchwała. Wobec powyższego temat został przesunięty do czasu wyjaśnienia.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku w związku z planowaną inwestycją
drogową pn. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś
w km od 0+740 do km 1+040 oraz od km 1+102 do km 1+225” przekazał w tej sprawie projekt
umowy oraz porozumienie mówiące, że po wykonaniu zadania Gmina Komańcza przejmie
drogę powiatową Nowy Łupków przez wieś i zaliczy ją do drogi gminnej. Dodał, że jeżeli jest
akceptacja to dobrze było by jeszcze dziś skontaktować się z Wójtem Gminy Komańcza
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i podpisać te dokumenty, ponieważ do końca przyszłego tygodnia musi rozstrzygnąć przetarg.
Pan Starosta powiedział, że wprowadzamy te zmiany, mamy korektę w umowie i mamy treść
porozumienia. Po omówieniu tematu przeprowadzono głosowanie. Za takim rozwiązaniem
głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie Pan Starosta przeszedł do

rozpatrzenia prośby Gminy Bukowsko

o przeprowadzenie remontu drogi powiatowej nr 2211R Pobiedno – Dudyńce. Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku poinformował, że stan faktyczny drogi jest w bardzo
złym stanie, podobnie jak Pisarowce – Markowce. Z „popowodziówki” wykonano odcinek
drogi ok 500 m, a pozostało jeszcze ok 2 km. Dyrektor odpowiedział, że stan prawny działek
Pobiedno – Dudyńce jest całkowicie uregulowany. Odcinek tej drogi nie był remontowany od
lat 80, w obrębie szkoły w Pobiednie znajduje się obiekt mostowy, który jest w złym stanie,
warto wziąć go pod uwagę. Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą prośbą i będzie
analizowała możliwość zgłoszenia w/w zadania do programu „Polski Ład”.

Ad.6. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Poniższe sprawy przedstawił Pan Grzegorz Panek dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
Dyrektor SPZOZ w Sanoku mając na względzie pokrycie przez Powiat Sanocki tylko
w części ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w Sanoku za rok 2019, poprosił o rozważenie
możliwości udzielenia przez Powiat Sanocki pożyczki w kwocie 7.246.107 zł, tj. w wysokości
kwoty brakującej do pokrycia straty finansowej za 2019 r. Zarząd Powiatu wspólnie z Panią
Skarbnik przeanalizował prośbę dyrektora i możliwości finansowe, jednakże Powiat Sanocki
nie jest w stanie zabezpieczyć środków finansowych na udzielenie pożyczki dla SPZOZ
w Sanoku. Powyższe stanowisko w głosowaniu zostało przyjęte 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Zarządu dodał, że program Polski Ład przewiduje wsparcia finansowe
dla szpitali.
Pani Skarbnik poinformowała, że dyrektor SPZOZ w Sanoku odnośnie

prośby

o udzielenie przez Powiat Sanocki dotacji w kwocie 341.091,90 zł na koszty niekwalifikowalne
konieczne do poniesienia przy realizacji umowy zawartej z Ministrem Zdrowia na zadanie
inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja Instalacji Tlenowych SPZOZ w Sanoku w związku
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z COVID – 19” z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zaproponował, aby przesunąć
środki, które są w budżecie kwotę 331.241 zł (z zadania „Modernizacja i rozwój e-usług
w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji medycznej (PSIM) w SPZOZ w Sanoku” na
zadanie „Modernizacja Instalacji Tlenowych SPZOZ w Sanoku w związku z COVID -19”).
Pani Skarbnik zaproponowała, aby środki, które są w budżecie przeznaczyć to zadanie, które
dyrektor będzie realizował. Obecny podczas dyskusji Dyrektor SPZOZ w Sanoku podtrzymał
swoja propozycję w przedmiotowej sprawie. Za powyższym rozwiązaniem głosowało
4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Kolejna sprawa to prośba Ordynatora Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Sanoku
o wsparcie finansowe na wykonanie śluzy oddzielającej część czerwoną oddziału tzw. Strefę
COVID – 19 + od pozostałej części oddziału. Szacowany koszt powyżej inwestycji to około
15.000 zł. Poinformowano dyrektora, iż Powiat Sanocki obecnie nie posiada środków
finansowych na przedmiotową inwestycję. Dyrektor stwierdził, że po rozstrzygnięciu
postępowania przetargowego sprawdzi możliwości finansowe w swoim budżecie na realizację
wnioskowanego zadania.
Pan Grzegorz Panek poinformował o brakach kadrowych wśród lekarzy oraz staraniach
jakie czyni w kierunku pozyskania do pracy lekarzy w SPZOZ, poddano pod dyskusję temat
szczepień przeciw wirusowi covid – 19. Dyrektor poinformował, że lekarze pracujący
w SPZOZ w Sanoku zaszczepieni są w 100% natomiast personel pielęgniarski w ok 70 %.
Dodał, że Szpital z Agencji Rezerw Strategicznych otrzymał maski ochronne.
Sprawozdanie finansowego Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
za rok 2020 omówiła Pani Anna Jurczak Księgowa Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego
SPZOZ w Sanoku. Poinformowała, miedzy innymi, że ubiegły rok zakończył się wynikiem
dodatnim. Pogotowie otrzymało dwie karetki. Pani Księgowa dodała, że wzrastają koszty
utrzymania w szczególności wzrastają koszty energii elektrycznej.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 129/2021 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku za
rok 2020. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu powrócił do wcześniej opiniowanego projektu Uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego Bieszczadzkie
Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku do składu komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.
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lecznictwa Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku. Wówczas Zarząd
zaproponował do składu komisji konkursowej miedzy innymi Panią Edytę Szałankiewicz.
W związku z pojawieniem się nowych okoliczności zaproponowano zmianę w składzie komisji
konkursowej polegająca na wpisaniu w zamian za osobę pani Edyty Szałankiewicz osobę pana
Igora Wójciaka. Powyższą zmianę przyjęto jednogłośnie.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady
Powiatu Sanockiego w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego Bieszczadzkie
Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku do składu komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.
lecznictwa Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku. Proponując
następujący skład komisji konkursowej: Igor Wójciak, Janusz Cecuła, Andrzej Chrobak,
Damian Biskup, Józef Kuna. Jako przewodniczącego komisji Konkursowej wskazano pana
Igora Wójciaka. Pozytywną opinię do projektu uchwały wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 7. Sprawy budżetowe.
Poniższe sprawy omówiła pani Edyta Szałankiewicz Skarbnik Powiatu.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 130/2021 w sprawie likwidacji środków trwałych
w Starostwie Powiatowym w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę Nr 131/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021 rok. Przeznaczono kwotę w wysokości 4.500 zł na opracowanie dokumentacji
projektowo kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych,
ciągów pieszych, parkingów oraz kanalizacji deszczowej na terenie ZS Nr 2 oraz RCRE przy
ul. Stróżowskiej 15w Sanoku, dz. Nr ewid.2221/7 obręb Posada”. Uchwałę podjęto 4 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r. W projekcie uchwały
proponuje się zabezpieczenie kwoty w wysokości

4.020.615 zł na inwestycje i zakupy

inwestycyjne : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2045R Turze Pole - Zarszyn w km od 5+165
do 5+785 oraz w km od 8+075 do 9+740,30”. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r. W projekcie uchwały proponuje się
zabezpieczenie kwoty w wysokości

3.969.446 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2222R Sanok – Liszna w km od 0+011 do 0+758 oraz
w km 1+550 do 2+900. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Wrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r. W projekcie uchwały proponuje się wprowadzenie
następujących zmian: zwiększenie dochodów Powiatu Sanockiego o kwotę 331.241 zł – dotacja
dla SPZOZ w Sanoku z przeznaczeniem na realizację projektu „ Modernizacja i rozwój e- usług
w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SPZOZ w Sanoku
i zwiększenie wydatków Powiatu Sanockiego o kwotę 331.241 zł – dotacja dla SPZOZ
w Sanoku z przeznaczeniem na realizację projektu „ Modernizacja Instalacji Tlenowej SPZOZ
w Sanoku w związku z COVID – 19”. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Dodatkowo Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projektu uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r. W związku
z przyznaniem dotacji Powiatowi Sanockiemu ze środków rezerwy subwencji ogólnej,
z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu wraz
z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2059R Zarszyn Odrzechowa w km 0+046
w miejscowości Zarszyn” zwiększa się plan wydatków na w/w zadanie inwestycyjne.
W budżecie Powiatu zaplanowane jest w/w zadanie w kwocie 736.000 zł zwiększenie uchwałą
1.307.823 zł daje zabezpieczenie planu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym tj.
2.043.823 zł. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Pozytywnie zaopiniowano projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2021 – 2028. Pozytywną opinię
wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący zarządu ogłosił przerwę.
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Ad.5. Sprawy z zakresu promocji i kultury.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Zagórzu wyrażając zgodę na objęcie honorowym patronatem „XXII Rykowiska
Karpackiego” równocześnie udzielono dofinasowania w wysokości 1.000 zł na organizację
przedmiotowej imprezy. Zgodę na powyższe wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu zapoznali się z pismami przesłanymi przez Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego skierowanymi do dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku
w sprawie zwiększenia planu dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej
w zakresie realizowanych zadań statutowych Muzeum Historycznego w Sanoku – pokrycie
kosztów podwyżki wynagrodzeń.

Ad.4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do prośby dotyczącej zabezpieczenia w budżecie
Powiatu Sanockiego środków finansowych na realizację zadań:
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2045R Turze Pole – Zarszyn w km od5+165 do 5+785 oraz
w km od 8+075 do 9+740,30
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2222R Sanok – Liszna w km 0+011 do 0+728 oraz w km
1+550 do 2+900. Zgodę na powyższe wyrażono jednogłośnie.

Wyrażono zgodę na zabezpieczenie w budżecie Powiatu Sanockiego środków
finansowych na realizację zadania „Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi
powiatowej nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa w km 0+046 w miejscowości Zarszyn. Zgodę
na powyższe wyrażono jednogłośnie.
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Ad.8. Wnioski i zapytania.
Zaproszone na posiedzenie Zarządu Powiatu pani Renata Gromek dyrektor Zespołu
Szkół Nr 1 w Sanoku oraz pani Alina Liput nauczyciel w Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku
przedstawiły bieżącą sytuację w szkole.
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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