Protokół Nr 167 /22
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 12 stycznia 2022 roku
W posiedzeniu udział wzięli:


Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu



Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu



Damian Biskup - Członek Zarządu



Andrzej Chrobak - Członek Zarządu



Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu



Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu



Grzegorz Kozak – dyrektor PCPR w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Stanisław Chęć. Starosta Powiatu
Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia;
1.Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia dróg z terenu
Gminy Besko do kategorii dróg gminnych
2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) zajęcie stanowiska w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania
„Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych Powiatu Sanockiego”
3.Sprawy z zakresu pomocy społecznej :
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie określenia zadań i wysokości środków
PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudniania osób niepełnosprawnych w I kwartale 2022 roku
4.Sprawy z zakresu promocji:
a) Informacja na temat uczestniczenia w Związku Powiatowo-Gminnym.
5. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) pismo informacyjne MOZ OZZPiP w związku z toczącym się pomiędzy SPZOZ w Sanoku
a MOZ OZZPIP sporem zbiorowym.
6.Wnioski i zapytania.

Za porządkiem obrad głosowało 4 członków Zarządu, przeciw-0, wstrzymało się-0.
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Ad.1
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 1/2022 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie
zaliczenia dróg z terenu Gminy Besko do kategorii dróg gminnych. Za powyższą uchwałą
głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Ad. 2
Członkowie Zarządu po omówieniu pisma dotyczącego przyznania dofinansowania
na realizację zadania „Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych Powiatu
Sanockiego”, zdecydowali o ogłoszeniu przetargu w powyższej sprawie. Za powyższą
decyzją głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw-0, wstrzymało się-0.

Ad. 3
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego
w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
w I kwartale 2022 roku. Za pozytywną opinią głosowało 4 Członków Zarządu, głosów
przeciw i wstrzymujących się nie było.
Ad. 4
Pan Starosta Stanisław Chęć

poinformował o możliwości uczestnictwa w Związku

Powiatowo-Gminnym „Zagłębie Ambitnej Turystyki”. Jednak z uwagi na fakt, że sąsiednie
powiaty wycofały się, a statut Związku jest napisany typowo pod gminy, Powiat Sanocki na
razie nie będzie przystępował do w/w Związku. Pan Starosta powiedział, że

można

ewentualnie pomyśleć o powołaniu Związku Powiatowo –Gminnego Powiatu Sanockiego.

Ad. 5
Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem informacyjnym Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
przy SP ZOZ w Sanoku, w związku z toczącym się pomiędzy SPZOZ w Sanoku a MOZ
OZZPiP sporem zbiorowym.
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Ad. 6
Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem znak: GN.II.6621.7.15.202 w sprawie
przebiegu granic i zmiany powierzchni działki w m. Morochów.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Joanna Jankowska
Podpisy Członków Zarządu
1. Stanisław Chęć
2. Janusz Cecuła
3. Damian Biskup
4. Andrzej Chrobak
5.
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