Protokół Nr 143/21
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 29 lipca 2021 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
 Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego
 Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sanockiego
 Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu Sanockiego
 Michał Cyran - Naczelnik Wydział 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 inwestycji i zamówień publicznych:
a) wybór zadań do programu „Polski Ład”
b) informacja dotycząca wstępnych kosztów prac modernizacyjnych i koniecznych do
wykonania w budynku przy ul. Szopena 5 w Sanoku
2. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu opłat
za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
3. Sprawy z zakresu oświaty:
a) prośba dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku o zweryfikowanie i podniesienie kwoty dziennej
wyżywienia w internacie
b) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o zaakceptowanie stawek wyżywienia i
zakwaterowania w internacie
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz odnośnie wniosku złożonego przez
mieszkańców ul. Kruczej w Zagórzu w sprawie budowy chodnika
5. Wnioski i zapytania.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez 4 Członków Zarządu

Ad.1. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.

Zarząd Powiatu zaakceptował, wypracowaną przez dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg w Sanoku oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych propozycję
zadań inwestycyjnych możliwych do zgłoszenia w ramach programu „Polski Ład”, tj.:
Zadanie do 5 mln zł
- termomodernizacja bud „A” RCRE w Sanoku
- magazyny (budowa)
- archiwum z wyposażeniem
- plac dolny przy bud „A” RCRE
Zadanie do 30 mln zł
1. Długie - Pielnia od nakładki do ostatnich domów
2. Pisarowce - Markowce od DK z mostem, chodnik na łuku dogi w Markowcach
z nawierzchnią jezdni, wraz z budową odcinka chodnika w m Markowce za mostem w kierunku
Pobiedna 250 mb.
3. Sanok - Bukowsko chodniki od ul. Okulickiego w tym przebudowa istniejących, budowa
chodnika w m. Sanoczek, Markowce, Pobiedno, Wolica, Bukowsko oraz przebudowa mostu
w m. Bukowsko w km 13+044 na skrzyżowaniu z DW.
4. Prusiek - Wysoczany chodniki w: Prusieku do kościoła, Niebieszczany od szkoły do „Falowa
Górka” oraz od kościoła do przystanku posesja (….) (uwzględnić lokalizację zatok jeśli jest
pas drogowy) oraz odcinkiem drogowym w m. Mokre i Wysoczany na łącznej długości około
1300 m.
5. Poraż - Zagórz chodnik od zbiornika ppoż do skrzyżowania do kościoła oraz kontynuacja do
granicy miejscowości i odcinek na ul. Gubrynowicza do skrzyżowania z DW
6. Droga Pisarowce – Nowotaniec most drewniany w km 6+440 oraz most w m. Nadolany
w km 7+131 z odcinkiem chodnika o dług. ok. 1000m oraz chodnik o długości około 1000 m
w m. Pielnia w kierunku kościoła i cmentarza od mostu w Pielni.
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Zadania bez limitu (do 120 mln zł)
Zadanie 1 – kwota 10,5 mln zł
1.

Załuż - Lesko wraz z obiektem mostowym i chodnikiem do DK

Zadanie 2 – kwota 61 mln zł
- Sanok - Dobra od góry Dębniańskiej łącznie z osuwiskami do m. Dobra skrzyżowanie do
cerkwi, chodnik w m. Mrzygłód od skrzyżowania z drogą gminną na Wygon do kościoła.
(chodnik w m Hłomcza 150 m ścisłe centrum) (most w Mrzygłodzie ścisłe centrum)
- Siemuszowa - Rozpucie do mostu drewnianego
- Łodzina od skrzyżowania z Sanok - Dobra do końca pod warunkiem możliwości poszerzenia
drogi do 5,5 m
- Mrzygłód - Tyrawa Wołoska od skrzyżowania z Sanok - Dobra bez mostu na Sanie i mostu
z dojazdami na Tyrawce wraz z zabezpieczeniem koszami podmyć w Siemuszowej
i Hołuczkowie do DK
- Tyrawa Wołoska - Wańkowa odcinek do domu strażaka z chodnikiem ok 100m
Zadanie 3 - kwota 41,5 mln zł
- Jurowce - Trepcza chodnik w m. Srogów Dolny na odcinku o uregulowanym stanie prawnym
oraz w m Trepcza oraz drewniany obiekt mostowy w m Trepcza km 3+955
- Czerteż - Strachocina chodnik od kościoła do skrzyżowania z Długie - Pakoszówka wraz
z przebudową skrzyżowania
- Humniska - Strachocina od skrzyżowania z Długie - Pakoszówka do zakrętu 90 stopni na
drogę w stronę magazynów gazu
- Długie - Pakoszówka od skrzyżowania z DW z chodnikami od skrzyżowanie z Czerteż Strachocina do kapliczki skrzyżowanie z drogą gminną
- Jaćmierz - Bażanówka wraz z parkingiem pod cmentarzem
- Besko - Mymoń z chodnikiem
- Tarnawa - Kalnica od początku osuwiska w ciasnym miejscu do m. Średnie Wielkie wraz
z mostem w Łukowem
- Most w m. Turzańsk w km 0+500 oraz odcinki drogi 1400m
- Most drewniany w m Tarnawa Górna w km 0+150 wraz z nawierzchnią drogi na długości
100 m droga Tarnawa Górna – Hoczew
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Zadanie 5 - Kwota 12 mln zł
- Sanok: ulice Stróżowska, Mickiewicza, II Pułku Strzelców Podhalańskich,
- Płowce - Stróże oraz chodnik na ul. Konopnickiej do wiaduktu
W oparciu o powyższe należy złożyć wnioski do programu „Polski Ład”. Zgodę na powyższe
wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Członkowie Zarządu zapoznali się z przekazanymi przez Dyrektora Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Sanoku wstępnymi, szacunkowymi kosztami prac
modernizacyjnych i koniecznych do przeprowadzenia działań związanych z reorganizacją
przydziału i sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku usytuowanym przy ul. Szopena 5
w Sanoku. Temat będzie jeszcze omawiany przez Członków Zarządu Powiatu Sanockiego.

Ad.2. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku przedstawił informację
i uzasadnienie do projektu uchwały Zarządu w sprawie umorzenia należności pieniężnych
z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Zarząd Powiatu poprosił o przedłożenie
wniosku wraz z opinią radcy prawnego w przedmiotowej sprawie. Wówczas Zarząd Powiatu
wyrazi swoje stanowisko. Powyższe ustalenia zostały przyjęte jednogłośnie przez wszystkich
Członków Zarządu Powiatu.
Ad.3. Sprawy z zakresu oświaty.
Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 5
w Sanoku wyrażając zgodę na podniesienie kwoty dziennej stawki wyżywienia w internacie
z 12 na 14 zł.
Pozytywnie rozpatrzono prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku akceptując
zaproponowane ( pismo znak ZS2.071.14.695.2021 z dnia 20.07.2021) przez dyrektora w/w
szkoły wysokość opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie, a także termin i sposób

ich

wnoszenia od dnia 1 września 2021 zł.
Stawka wyżywienia dziennego w internacie ZS Nr 5 i ZS Nr 2 w Sanoku została ujednolicona
i jest to kwota w wysokości 14 zł.
Zgodę na powyższe ustalenia wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było.
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Ad.4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz odnośnie wniosku złożonego przez
mieszkańców ul. Kruczej w Zagórzu w sprawie budowy chodnika.

Odnośnie odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz w sprawie wniosku złożonego
przez mieszkańców ul. Kruczej w Zagórzu w sprawie budowy chodnika, pan Krzysztof Strzyż
poinformował, iż po zapoznaniu się z dokumentacją i rozpoznaniem sprawy na miejscu
przychyla się do stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz wyrażonego w piśmie znak
OSO.152.10.2021 z dnia 23.07.2021r. Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu odpowiedzi
postanowił, aby przedmiotową odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy w Zagórzu przekazać do
Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego.

Ad.5. Wnioski i zapytania.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że ogłoszony został nabór wniosków do
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wszystkie samorządy Województwa do
rozdysponowania są środki w wysokości 162 mln. Dodał, że obowiązuje nas uchwała Rady
Powiatu dotycząca złożenia wniosku o remont drogi w m. Załuż i zaproponował, aby to zadanie
zgłosić do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pan Andrzej Chrobak zaproponował, aby do
w/w programu złożyć wniosek o dofinansowanie remontu ul. Konarskiego w Sanoku.
W związku z powyższymi propozycjami Członkowie Zarządu pozytywnie odnieśli się
do prośby o wprowadzenie do budżetu Powiatu kwoty w wysokości 10.846 zł na
przeprojektowanie dokumentacji technicznych realizacji zadań – „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 2227R Załuż – Lesko w km od 0+015 do 0+087 i od 0+090 do 2+654 w m.
Załuż z wykonaniem opaski brzegowej”, „Remont drogi powiatowej nr 2238R ul. Konarskiego
w km od 0+241,00-1+094,30”.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r. W projekcie uchwały zabezpiecza się
kwotę w wysokości 10.846 zł na przeprojektowanie dokumentacji technicznych realizacji
zadań – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż – Lesko w km od 0+015 do 0+087
i od 0+090 do 2+654 w m. Załuż z wykonaniem opaski brzegowej”, „Remont drogi powiatowej
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nr 2238R ul. Konarskiego w km od 0+241,00-1+094,30”. Pozytywną opinię wyraziło
4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

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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