Protokół Nr 156/21
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 20 października 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
 Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu
 Bogusława Hniłka - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 Agata Dróbko – Głowacz - pracownik Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
 Grzegorz Kozak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
 Agnieszka Kornecka - Mitadis - Naczelnik Wydziału Oświaty
 Bożena Pietruszka - Pełnomocnik do spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej
 Grzegorz Panek - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
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 geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) rozpatrzenie propozycji Burmistrza Miasta Sanoka dotyczącej zamiany nieruchomości
położonej w Sanoku
b) rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Besko o wyrażenie zgody na przyjęcie części
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego działka nr 551
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Sanockiego
w drodze darowizny

2. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) podjęcie decyzji w sprawie ustalenia miejsca postoju taksówek w ciągu drogi powiatowej
ul. Traugutta w Sanoku
b) zajecie stanowiska w sprawie postepowania o zamówienie publiczne dot. „Remontu
przepustu w m. Strachocina…”
3. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas sesji Rady Powiatu Sanockiego
4. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/328/2021
Rady Powiatu Sanockiego z dnia 29 marca 2021 w sprawie określenia zadań i wysokości
środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2021roku
5. Sprawy z zakresu promocji i kultury:
a) rozpatrzenie prośby kierownika BWA w Sanoku o zarezerwowanie w przyszłorocznym
budżecie środków na imprezę - „Noc z teatrem”
6. Sprawy z zakresu oświaty:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora I LO w Sanoku o zatwierdzenie Aneksu Nr 2 do Arkusza
organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022
7. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia programu
Naprawczego SPZOZ w Sanoku na lata 2022-2024
8. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2021r (309.465 zł)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2021r (482.090 zł)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2021r (8.580 zł)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2021r (63.000 zł)
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2021r (10.000 zł)
f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2021r (9.363 zł)
g) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2021r (54.012 zł)
h) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2021r (15.464,46 zł)
i) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2021r (2.028.022 zł)
j) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2021- 2028
9. Wnioski i zapytania.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić dodatkowo
następujące tematy:
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1. Podjęcie decyzji w sprawie przekazania na rzecz Powiatu Sanockiego części nieruchomości
działka nr 28/6 położonej w Sanoku stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka
2. Rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Besko o podjęcie działań związanych z wydzieleniem
fragmentu pasa drogi powiatowej wzdłuż ul. Hrabeńskiej w Besku
3. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie podstawowym na realizację zadania pn.:
Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212R Sanok - Bukowsko, polegająca na budowie
chodnika w m-ci Sanoczek w km 2+513 - 2+600.
Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2046R Krzemienna - Raczkowa - Jurowce
w km 18+292 - 18+348.
4. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie podstawowym na realizację zadań:
Zadanie 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229 R Prusiek - Niebieszczany – Wysoczany
w km 5+615 - 5+725 w m. Niebieszczany.”
Zadanie 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006 R Haczów - Besko w km 11+225 w m.
Besko”
Zadanie 3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2250 R ul. Słowackiego w Sanoku w km
0+427,50 - 0+498,50”
Zadanie 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2234 R ul. Stróżowska w Sanoku w km 0+008 0+172”
Zadanie 5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212 R Sanok - Bukowsko w km 6+690,60 6+795,70 w m. Pobiedno.”
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi tematami został przyjęty 5 głosami „za” głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Przewodniczący Zarządu rozpoczął od propozycji Burmistrza Miasta Sanoka dotyczącej
zamiany nieruchomości położonej w Sanoku obręb Dąbrówka, stanowiącej własność Gminy
Miasta Sanoka, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 46/5 o pow. 0,9929 ha na nieruchomość
położoną w Sanoku obręb Wójtowstwo, stanowiącą własność Powiatu Sanockiego, oznaczoną
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ewidencyjnie działkami nr 773/9, 773/11, 773/12, 773/15, 773/17, 773/18, 773/19, 773/20,
773/21, 773/22, 773/23, 773/24, 773/25, 773/26, 773/27, 773/28, 773/29, o łącznej powierzchni
5,7319 ha. Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami poinformowała, że po tym wniosku wpłynęło pismo BPR w Sanoku
o przekazanie działki pod budowę siedziby BPR. Gmina Miasta Sanoka zaproponowała
zamianę za tą działkę, działek położonych na terenie dawnego lotniska. Wpłynęło również
pismo BPR o wyrażenie zgody, aby przejąć proponowaną działkę.
Pani Naczelnik zasugerowała, aby przekazać na rzecz Gminy Miasta Sanoka działkę nr 773/33
o pow. 0,0826 ha, która leży w ciągu ulicy Międzybrodzkiej w Sanoku. Ulica Międzybrodzka
jest drogą wewnętrzną zlokalizowaną pomiędzy ul. Biała Góra, a granicą Miasta Sanoka
i prowadzi do miejscowości Międzybrodzie. Pan Starosta zapytał o powierzchnię działek. Pani
Naczelnik poinformowała, że Powiat posiada działkę o powierzchni 5,7319 ha, a Miasto Sanok
posiada działkę o powierzchni niecałego hektara. Dodała, że działki nie mają wyceny, a Gmina
Miasta Sanoka chce działkę o równorzędnej wartości. Tym samym zaproponowała, aby
wycenić działkę żeby zobaczyć jaki jest majątek. Pani Naczelnik zapytała, czy przystępujemy
do wyceny i odpowiadamy Burmistrzowi Miasta Sanoka, że wyrażamy zgodę. Wszyscy obecni
Członkowie Zarządu (5) pozytywnie opowiedzieli się za dokonaniem wyceny w/w działek oraz
ich przekazaniem. Pan Damian Biskup zapytał, czy Miasto Sanok przejmie działki łącznie z
drogą, która jest na naszej działce. Pani Naczelnik odpowiedziała, że zaproponuje również tą
drogę. Pan Starosta odpowiedział, że jeżeli tam jest kilkanaście działek to nie będziemy
zostawiać kilka arów. Odnośnie wyceny działki pod budowę siedziby Bieszczadzkiego
Pogotowia Ratunkowego pani Naczelnik zaproponowała, aby Powiat wycenił swoje
nieruchomości, a Gmina Miasta Sanoka swoje. Pani Naczelnik dodała, że Powiat wycenia
działki wydzielone pod poszerzenie chodnika przy ul. Cegielnianej w Sanoku. Ustalono, aby
zlecić wycenę działek pod zamianę. Powyższe ustalenia zostały przyjęte 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę Wójta Gminy Besko wyrażając zgodę na
przejęcie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego, w trwałym
Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku położonej w Besku działka nr 551,
stanowiącej drogę powiatowa, na której zlokalizowana jest część budynku o nr ewid. 1149.
Ponadto Gmina zobowiązała się pokryć koszty związane z geodezyjnym podziałem
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nieruchomości, jej wyceną oraz zawarciem aktu notarialnego. Zgodę na powyższe wyraziło
5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie Przewodniczący Zarządu poinformował, że Wójt Gminy Besko zwrócił się
z prośbą o podjęcie działań związanych z wydzieleniem fragmentu pasa drogi powiatowej
2007R, relacji Milcza – Besko na odcinku około 700 mb, który stanowi ciek wodny
odprowadzający wody opadowe z drogi powiatowej oraz z terenu obejmującego zabudowę
mieszkalną zlokalizowaną wzdłuż ul. Hrabeńskiej w Besku. Do dyskusji poproszono Panią
Agatę Dróbko – Głowacz pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku, która
powiedziała, że zasadnym jest, aby Wody Polskie to przejęły. Pani Naczelnik Hniłka dodała,
że wskazanym było by, aby Powiat wystąpił do Wód Polskich o przejecie w/w fragmentu pasa
drogi. Wobec powyższego ustalono, aby wystąpić do Wód Polskich o przejęcie fragmentu pasa
drogi powiatowej 2007R, relacji Milcza – Besko na odcinku około 700 mb, który stanowi ciek
wodny i prowadzić dalsze rozmowy w tym zakresie. Powyższe zostało przyjęte 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Odnośnie nieruchomości w Srogowie Dolnym, Pan Starosta zaproponował, aby Wydział
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przygotował mapę poglądową z wykazaniem
długości i szerokości części nieruchomości, które będą zajęte pod budowę chodnika
w Srogowie. Pan Biskup dodał, że jest wniosek z komisji, aby zorganizować spotkanie z Gminą
Sanok i ustalić mapę drogową. Pan Starosta odpowiedział, że w związku z tym wnioskiem
odbyło się spotkanie z Wójtem gm. Sanok oraz sołtysami Srogowa. Pan Starosta zaproponował,
aby przygotować poglądową mapę z zaznaczeniem przejęcia części nieruchomości pod budowę
chodnika. Pani Naczelnik powiedziała, że takie mapy przygotuje.
Następnie Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 205/2021 w sprawie nabycia
nieruchomości na rzecz Powiatu Sanockiego w drodze darowizny. Uchwalono nabycie na rzecz
Powiatu Sanockiego, w drodze darowizny, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Sanok,
położoną w gminie Sanok obręb Srogów Dolny, oznaczoną ewidencyjne jako działki nr 44/2
o pow. 0,0034 ha, nr 58/2 o pow. o,0066 ha, nr 2251/1 o pow. 0,0008 ha, nr 227/4 pow. 0,0007
ha, nr 227/6 o pow. 0,0015 ha, 226/5 o pow. 0,0002 ha. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Odnośnie planowanej rozbudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku o salę
sportową zdaniem pani Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy
wystąpić do Gminy Miasta Sanoka o przekazanie części nieruchomości tj. 1090m2 oznaczonej
jako działka nr 28/6 położnej w Sanoku obr. Śródmieście w formie darowizny. Pan Damian
Biskup zapytał, czy można wystąpić w formie koligacji przekazania nieruchomości łącznie
z tymi nad Sanem. Pani Naczelnik odpowiedziała, że tak proponowała. Pan Starosta dodał, że
w związku z tym, że procedujemy przekazanie działek należy wszystko umieścić w jednym
piśmie, ująć cztery tematy działek całościowo.
Pan Damian Biskup dodał, że Powiat Sanocki posiada działkę przy ul. Robotniczej (trójkąt),
a Gmina Miasta Sanoka ogłosiła, że będzie tam przeprowadzona droga, zapytał, czy były
w tym temacie jakieś uzgodnienia z Powiatem. Pani Bogusława Hniłka powiedziała, że to
sprawdzi.
Ad.2. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Zarząd Powiatu przyjął zaproponowaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
koncepcję projektu zmiany organizacji ruchu w ciągu ulicy Traugutta w Sanoku poprzez
ustalenie miejsca postoju taksówek z wykorzystaniem zatoki postojowej obok budynku
Traugutta 17 w Sanoku. Zgodę na powyższe wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawa dotycząca zajęcia stanowiska w sprawie postępowania o zamówienie publiczne
dot. „Remontu przepustu w m. Strachocina…” została przełożona na jedno z kolejnych
posiedzeń zarządu.

Ad.3. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas sesji Rady Powiatu Sanockiego.
Członkowie Zarządu zapoznali się z zapytaniami i wnioskami zgłoszonymi podczas sesji
Rady Powiatu Sanockiego w dniu 29 września 2021r. Na wszystkie wnioski i zapytania
Radnych zostaną udzielone odpowiedzi (odpowiedzi zostały przeanalizowane podczas
posiedzenia zarządu). Stanowisko takie zostało przyjęte jednogłośnie przez wszystkich
Członków Zarządu.
Ad.4. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
przedstawił poniższy projekt uchwały Rady Powiatu.
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Po zapoznaniu się ze szczegółami Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projektu
uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/328/2021 Rady Powiatu
Sanockiego z dnia 29 marca 2021 w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON
przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania
osób niepełnosprawnych w 2021 roku. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. W głosowaniu udziału nie brał pan Andrzej
Chrobak.
Pan Damian Biskup zwracając się do dyrektora zapytał o wysokości kwoty jaka
przeznaczana jest na rozpoczęcie działalności przez osoby niepełnosprawne. Pan Grzegorz
Kozak odpowiedział, że jest kwota w wysokości 20.000 zł. pan Biskup zapytał, czy ta kwotę
można podnieść. Dyrektor poinformował, że wysokość kwoty można podnieś, jednak w tej
chwili jest duże zapotrzebowanie na sprzęt rehabilitacyjny, pieluchomajtki. Pan Damian Biskup
zasugerował, aby kwotę 20.000 zł zwiększyć do kwoty 24.000 zł tak jak jest w Urzędzie Pracy.
Dyrektor wyjaśnił, że jest to kwestia zaopiniowania przez Powiatową Społeczną Radę Osób
Niepełnosprawnych i wprowadzenie Zarządzeniem Starosty. Pan Biskup poprosił
o rozpatrzenie tej propozycji.
Pan Janusz Cecuła Wicestarosta opuścił posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.5. Sprawy z zakresu promocji i kultury:
Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę kierownika Biura Wystaw
Artystycznych w Sanoku wyrażając zgodę na zarezerwowanie w przyszłorocznym budżecie
Powiatu Sanockiego kwoty w wysokości 3.000 zł na realizację cyklicznej imprezy teatralnej
- „Noc z teatrem”. Zgodę wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.6. Sprawy z zakresu oświaty.
Pani Agnieszka – Kornecka Mitadis Naczelnik Wydziału Oświaty przedstawiła prośbę
dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku o zatwierdzenie Aneksu Nr 2 do Arkusza
organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022. W związku z potrzebą omówienia tematu bardziej
szczegółowo, temat został przełożony na kolejne posiedzenie zarządu.
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Przewodniczący Zarządu poinformował, że wpłynęło pismo z prośbą o przywrócenie
terminu na złożenie wniosku o przyznanie stypendium naukowego przez ucznia szkoły
ponadpodstawowej – temat będzie analizowany.

Ad.7. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Poniższe sprawy przedstawił pan Grzegorz Panek dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku wraz z Panią Bożeną Pietruszką Pełnomocnikiem ds.
Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Dyrektor przedstawił bieżącą sytuację szpitala, poinformował między innymi, że na chwilę
obecną w szpitalu przebywa 40 pacjentów zakażonych koronawirusem. Od piątku Oddział
Pulmonologiczny będzie uruchomiony jako oddział kowidowy.
Ponadto poinformował, że pielęgniarki wystosowały pismo o wzrost wynagrodzeń. Dyrektor
wyliczył, że przy żądaniach pielęgniarek potrzeba ok 2,5 ml zł na miesiąc na wynagrodzenia.
Dodał, że będzie uczestniczył w konferencji organizowanej przez Ministra Zdrowia
i Wojewodę, na której będą przedstawione Wojewódzkie Plany Transformacji.
Poinformował również, że są braki w personelu lekarskim szczególnie w medycynie
ratunkowej.
Posiedzenie zarządu opuścił pan Krzysztof Strzyż
Następnie dyrektor omówił program naprawczy SPZOZ w Sanoku.
Po przedyskutowaniu tematu Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku na lata 2022-2024. Pozytywną opinię wyraziło
2 Członków Zarządu, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.

Ad. 8. Sprawy budżetowe.
Poniższe sprawy przedstawiła Pani Edyta Szałankiewicz Skarbnik Powiatu.
Zarząd Powiatu podjął :
- Uchwałę Nr 206/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r.
W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiat Sanockiego o kwotę
309.465 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Starostwie
Powiatowym w Sanoku. Uchwałę

podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwałę Nr 207/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r.
W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiat Sanockiego o kwotę
482.090 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku. Uchwałę

podjęto 3 głosami „za”, głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 208/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r.
W związku z decyzją Wojewody zmniejsza się dochody i wydatki Powiat Sanockiego o kwotę
8.580 zł – zadania wynikające z ustawy z dnia 7.09.2007r. Karta Polaka – Powiatowe Centrum
Rodzinie w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
- Uchwałę Nr 209/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r.
W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększa się
dochody i wydatki Powiatu Sanockiego przeznaczając: 35.000 zł na wydatki związane
z realizacją statutowych zadań w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sanoku,
14.000 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku,
14.000 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku
(na realizację programu „Aktywna tablica”). Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 210/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r.
W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiat Sanockiego o kwotę
10.000 zł na wydatki związane z cyfryzacją procesu inwestycyjno – budowlanego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 211/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021r.
Dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku przesuwając kwotę
w wysokości 9.363 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki związane
z realizacją statutowych zadań w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku -„Zagraniczna mobilność
zawodowa – europejski wymiar praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku”.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie Członkowie Zarządu zaopiniowali :
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021r. Proponuje się zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 54.012 zł na
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realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku projektu „Aktywnie na rynku pracy”.
Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021r. proponuje się dokonanie zwrotu wypracowanych przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Zagórzu dochodów w wysokości 15.464,46 zł z przeznaczeniem na naprawę
zniszczeń. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2021r. Proponuje się zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane w związku ze zwiększoną ilością oddziałów oraz dużą liczba godzin
ponadwymiarowych nauczycieli – 1.810.000 zł. Proponuje się zwiększenie w kwocie 228.341
zł – dotacja dla niepublicznych szkół, 32.000 zł wypłata stypendiów dla uzdolnionych uczniów
Powiatu Sanockiego. Wydatki w kwocie 1.262.319 zł zostały zmniejszone, dotyczą
oszczędności w planach Starostwa Powiatowego w Sanoku. CDN, ZS nr 2 oraz SOSW
w Sanoku. Proponuje się zwiększenie w budżecie Powiatu Sanockiego kwotę 808.022 zł jako
udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych oraz 25% udziału w dochodach
Skarbu Państwa. Pozytywną opinię wyraziło 3 członków zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2021- 2028. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Na posiedzenie Zarządu poproszono Pana Michała Cyrana Naczelnika Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych.
Dodatkowo Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 212/2021 w sprawie powołania komisji
do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym na realizację zadania pn.:
Zadanie 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212R Sanok – Bukowsko, polegająca na budowie
chodnika w m-ci Sanoczek w km 2+513 - 2+600.
Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2046R Krzemienna – Raczkowa – Jurowce
w km 18+292 - 18+348. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Podjęto Uchwałę Nr 213/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie podstawowym na realizację zadań:
Zadanie 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229 R Prusiek - Niebieszczany - Wysoczany
w km 5+615 - 5+725 w m. Niebieszczany.”
Zadanie 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006 R Haczów - Besko w km 11+225 w m.
Besko”
Zadanie 3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2250 R ul. Słowackiego w Sanoku w km
0+427,50 - 0+498,50”
Zadanie 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2234 R ul. Stróżowska w Sanoku w km 0+008 0+172”
Zadanie 5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212 R Sanok – Bukowsko w km 6+690,60 6+795,70 w m. Pobiedno.” Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było

Ad.9. Wnioski i zapytania.
Pan Andrzej Chrobak zapytał na jakim etapie jest budowa skrzydła SOSW przy budynku
przy ul. Jagiellońskiej w Sanoku. Pan Cyran odpowiedział, że trwa projektowanie
i czekamy, żeby Gmina Miasta Sanoka ostatecznie sfinalizowała zmianę MPZ na naszej działce
Pan Damian Biskup poprosił, aby wydział promocji przygotował miesięczny raport o promocji
powiatu na Facebook.
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………………………………

11

