Protokół Nr 176/22
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 7 marca 2022 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
 Maryla Kopiec- Sekretarz Powiatu Sanockiego
 Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu
 Wojciech Naparła – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku
 Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
 Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
 Dorota Franczak - Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
 Bożena Pietruszka – Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
 Iwona Niezgoda – pracownik Starostwa Powiatowego w Sanoku
 Rajchel Ewelina – pracownik Wydziału Promocji i Kultury
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 drogownictwa:
a) rozpatrzenie prośby LPR dot. wyłączenia z ograniczeń wjazdu przez most na Białą Górę
cystern dowożących paliwo dla Pogotowia
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania środka trwałego rębaka do gałęzi
SKORPION 120S do CIS w Sanoku
c) zapoznanie się i podjęcie decyzji odnośnie ekspertyzy technicznej mostu przez rzekę San
w m. Sanok w ciągu ul. Biała Góra oraz z koncepcją remontu i przebudowy w/w mostu
2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) rozpatrzenie pisma dyrektora PZD w Sanoku w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych na zadanie „Wymiana oznakowania pionowego na przejściu dla pieszych
w ciągu drogi powiatowej ul. J Pawła II w Sanoku…”

3. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami:
a) rozpatrzenie wniosku o sprzedaż części nieruchomości działki nr 1128/61 w m. Stróże
Małe
b) rozpatrzenie prośby prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie o przedłużenie umowy użyczenia
4. Sprawy z zakresu służby zdrowia i pomocy społecznej:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego CIS
w Sanoku
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2022 na terenie Powiatu
Sanockiego
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXVI/282/2017 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie nadania
Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Sanoku
5. Sprawy z zakresu promocji i kultury:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań
publicznych z zakresu kultury, sportu oraz turystyki zleconych przez powiat
organizacjom pozarządowym w 2022 roku
6. Sprawy z zakresu oświaty
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań
publicznych z zakresu oświaty zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym
w 2022r
7. Sprawy budżetowe:
a) rozpatrzenie prośby Komendanta KPP w Sanoku o zabezpieczenie środków finansowych
na zakup radiowozu
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2022 rok. (20.000 zł)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2022 rok. (17.160zł)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2022rok. (100.000 zł)
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2022rok. (46.489 zł)
f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2022rok. (100.000 zł)
8. Wnioski i zapytania.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić dodatkowe
sprawy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości
środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2022r.
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2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę własną nr
XLVIII/479/2013 z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka im
Św. Józefa w Sanoku.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022 rok (2.048.000 zł).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022 rok (zmiany klasyfikacji budżetowej zadania
remont drogi powiatowej Sanok – Dobra)
5. Rozpatrzenie prośby dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku
o wyrażenie zgody na likwidację środka trwałego.
6. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na realizację zadań:
- Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km od
2+761,40 do 7+100,00 wraz z obiektem mostowym przez rz. Kalniczkę w km 3+700,65
- Zadanie 2. 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.
Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie dodatkowych spraw do
porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.1. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Poniższe sprawy przedstawił pan Wojciech Naparła dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg w Sanoku
Pan dyrektor poinformował, że w ślad za wykonanym przeglądem okresowym obiektu
mostowego, zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej mostu przez rzekę San w miejscowości
Sanok w ciągu ulicy Biała Góra, która wskazuje kierunek działania jeśli chodzi o utrzymanie
obiektu mostowego i przejezdności. W wyniku opracowanej ekspertyzy PZD posiada wiedzę
co może zrobić, aby utrzymać w przejezdności obiekt mostowy. Są trzy koncepcje. Jedna
z nich jest koncepcją doraźną, która została wykonana, czyli przełożone zostały panele na
moście, wygrodzony został obiekt mostowy, wprowadzono ograniczenie tonażowe oraz
ograniczenie prędkości przejazdu pojazdów. Jeżeli chodzi o wymianę paneli, (które
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poprzekładano) z uszkodzonych na nowe jest to już duży koszt – jest to zadanie inwestycyjne
i należy zabezpieczyć środki w budżecie,

czy to wymiana paneli, remont obiektu, czy

przebudowa. Według przedłożonej dokumentacji remont nie obejmuje sieci instalacji urządzeń
obcych, czyli gazociągu, wodociągu, energetycznego zasilania osiedla, ciśnieniowej kanalizacji
sanitarnej, które nie są po naszej stronie, ale są umieszczone legalnie na obiekcie. Takie
dokumenty są w posiadaniu PZD Sanoku. Pan Starosta dodał, że aby robić cokolwiek dalej
należy porozmawiać z właścicielami mediów jakie mają plany. Pan dyrektor Naparła dodał, że
jeżeli chodzi o wymianę uszkodzonych paneli na nowe, lub wszystkich paneli na obiekcie na
nowe, to można to robić sukcesywnie przy utrzymaniu ruchu kołowego i pieszego. Natomiast
wykonanie prac wskazanych przez autora projektu, czyli wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego, remont kapitalny obiektu mostowego jest to całkowite wyłączenie z ruchu
kołowego i pieszego. Pojawia się problem bo nie ma innego dojazdu do osiedla. Pan Biskup
zaproponował dojazd przez ulicę Gajową. Według dyrektora należy sprawdzić, czy ta droga
może być dopuszczona do ruchu publicznego, czy po tej drodze mogą poruszać się autobusy
komunikacji miejskiej, karetki, samochody strażackie, cysterny z paliwem do Pogotowia
Lotniczego.
Pan Wojciech Naparła dodał, że ważnym jest aby ustalić, które zadanie realizujemy, remont
mostu i utrzymanie tego co było, czy przebudowa. Członkowie Zarządu zaproponowali
przebudowę mostu najbardziej kompletną.
Następnie na prośbę dyrektora PZD w Sanoku Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wymianę
kilku uszkodzonych paneli (koszt jednego panela ok. 10.000 zł) na moście przez rzekę San
w ciągu ul. Biała Góra w Sanoku. Zgodę na powyższe udzieliło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Kolejna sprawa to pismo Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie dotyczące
wprowadzonego na moście na rzece San w ciągu ulicy Biała Góra w Sanoku ograniczenia
wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 ton, Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe zwróciło się z prośbą o zastosowanie wyłączenia dla samochodów – cystern
dowożących paliwo. Dyrektor PZD w Sanoku zasugerował, aby zwrócić się do inspektora
mostowego o wydanie opinii dotyczącej możliwości przejazdu w/w samochodem przez most.
Po przedstawionej opinii zostanie podjęta decyzja co do możliwości przejazdu cysterny
z paliwem. Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji dyrektora.
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Następnie Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 68/2022 w sprawie przekazania środka
trwałego Rębaka do gałęzi Skorpion 120S do Centrum Integracji Społecznej w Sanoku.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku poinformował, że przeprowadził
procedurę w trybie zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy dla zadania p.n.
„Wymiana oznakowania pionowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr
2232R ul. J Pawła II w Sanoku w km 0+607 na znaki aktywne wraz z oświetleniem oraz montaż
poręczy ochronnych od km 0+535 do km 0+605 strona prawa”. Najniższa oferta to kwota ok.
50.000 zł, zabezpieczona jest kwota 30.000 zł (15.000 zł - PZD w Sanoku i 15.000 Gmina
Miasta Sanoka) brakuje 20.000zł. Zarząd Powiatu zdecydował, aby kontynuować zadanie
z nową wyceną, jeżeli Gmina Miasta Sanoka dołoży się w 50 % to zadanie należy kontynuować.
Wobec powyższego należy zwrócić się do Gminy Miasta Sanoka o współfinansowanie w/w
zadania (brakującej kwoty). Za powyższym rozwiązaniem głosowało 4 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty 2.048.000 zł w tym: 2.000.000
zł – roboty budowlane, 22.000 zł – nadzór inwestorski, 26.000 zł dokumentacja proj. –
kosztorysowa wraz z KIP z przeznaczeniem na realizację remontu odcinka o długości 2,1 km
drogi powiatowej w m. Tyrawa Solna. Powyższą prośbę poparł dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg, mówiąc że na chwilę obecną droga jest nieprzejezdna, remontowana jest doraźnie masą
na zimno. Degradacja drogi postępuje. Po przedyskutowaniu tematu zgodę na zabezpieczenie
powyższej kwoty wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
W dalszej części posiedzenia Pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sanoku poinformował, że otrzymał informację z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o podziale środków finansowych. Powiat Sanocki
otrzymał środki w wysokości 3.386.935 zł na zadania związane z rehabilitacją zawodową osób
niepełnosprawnych. Podział kwoty został uzgodniony z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób
Niepełnosprawnych. Po wyjaśnieniach 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
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osób niepełnosprawnych w 2022r. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu głosów,
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami.
Poniższe sprawy omówiła pani Dorota Franczak Naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami.
Pani Naczelnik przedstawiła prośbę prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie o przedłużenie umowy użyczenia części nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Śródmieście,
oznaczonej ewidencyjnie działką nr 89/1 zabudowaną czterokondygnacyjnym budynkiem
administracyjnym – z przeznaczeniem na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenia.
Temat nie został rozstrzygnięty, będzie analizowany.
Po wyjaśnieniach pani Doroty Franczak Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek
pana Wiesława Czopor o sprzedaż część nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu
Sanockiego, w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku, położonej w Sanoku
obręb Posada, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 1128/61, która stanowi drogę powiatową nr
2215R Sanoczek – Płowce – Stróże Małe. Negatywną opinię w sprawie sprzedaży
nieruchomości wyraziło 4 Członków Zarządu, innych głosów nie było.
Pan Damian Biskup zapytał, czy pobierane są opłaty za infrastrukturę (woda, kanalizacja)
położoną w pasie drogowym wzdłuż ulicy Stróżowskiej w Sanoku.
Pani Dorota Franczak poinformowała, że wpłynęło pismo Prezesa Regionalnej Izby
Gospodarczej w Sanoku o udzielenie informacji dotyczącej obecnego stanu zagospodarowania
zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Sanockiego położonej w Sanoku
obręb Olchowce, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 58/94 przy ul. Korczaka. Pani Naczelnik
zasugerowała, że przygotuję informacje o stanie zagospodarowania.

Ad.4. Sprawy z zakresu służby zdrowia i pomocy społecznej.
Poniższe sprawy przedstawiła pani Bożena Pietruszka pełnomocnik ds. Zdrowia
i Pomocy Społecznej oraz pani Iwona Niezgoda pracownik Starostwa.
Po omówieniu tematu Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 69/2022 w sprawie uchwalenia
regulaminu organizacyjnego Centrum Integracji Społecznej w Sanoku. Uchwałę podjęto
3 głosami „za”, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
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Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu o zmianie
uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2022 na
terenie Powiatu Sanockiego. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXVI/282/2017 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie
nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający
uchwałę własną nr XLVIII/479/2013 z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie nadania statutu
Domowi Dziecka im Św. Józefa w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.5. Sprawy z zakresu promocji i kultury.
Poniższy temat przedstawiła pani Ewelina Rajchel pracownik Wydziału Promocji
i Kultury.
Pani Ewelina Rajchel poinformowała, że łącznie wpłynęło 14 ofert, z zakresu kultury 4 oferty,
z zakresu sportu 9, z zakresy turystyki jedna oferta. Jedna z ofert nie spełniła kryteriów
formalnych. Następnie omówiła każdą z ofert i propozycję kwoty dofinansowania.
Po szczegółowym omówieniu ofert Członkowie Zarządu podjęli

Uchwałę Nr 70/2022

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury,
sportu oraz turystyki zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym w 2022 roku.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za” głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W głosowaniu udziału nie brał Pan Damian Biskup.
Ad.6. Sprawy z zakresu oświaty.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 71/2022 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji
na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty zleconych przez powiat organizacjom
pozarządowym w 2022r. Uchwałę podjęto 4 głosami „za” głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Ad.7. Sprawy budżetowe.
Poniższe sprawy omówiła pani Skarbnik Edyta Szałankiewicz.
Pani Skarbnik przedstawiła prośbę Komendanta Powiatowej Policji w Sanoku o przekazanie
środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup nowego
radiowozu oznakowanego dla Wydziału Prewencji KPP w Sanoku. Oczekiwana kwota
wsparcia to 60.000 zł. Członkowie Zarządu 4 głosami „za” wyrazili zgodę na udzielenia
wsparcia finansowego na zakup w/w samochodu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 72/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022
rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 20.000 zł na wydatki związane z kryzysem
uchodźczym. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
- Uchwałę Nr 73/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022
rok. W związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego zwiększa się dochody i wydatki Powiatu
Sanockiego o kwotę 17.160 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 7.09.2007r Karta Polaka
(w PCPR w Sanoku). Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
- Uchwałę Nr 74/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022
rok. W związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego zwiększa się dochody i wydatki Powiatu
Sanockiego o kwotę 100.000 zł, jest to dotacja dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego
SPZOZ w Sanoku na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie RP
zwiększonej liczby cudzoziemców. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 75/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022
rok. W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 zwiększa
się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 46.489 zł. Jest to dotacja dla Domu Pomocy
Społecznej w Sanoku – 21.256 zł oraz dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Zagórzu –
25.233 zł. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
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- Uchwałę Nr 76/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022
rok. W związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego zwiększa się dochody i wydatki Powiatu
Sanockiego o kwotę 100.000 zł, jest to dotacja dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego
SPZOZ w Sanoku na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie RP
zwiększonej liczby cudzoziemców zgodnie z poleceniami Wojewody Podkarpackiego.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022 rok. W projekcie uchwały proponuje się
zabezpieczenie kwoty w wysokości 2.048.000 zł na wydatki związane z realizacją 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” Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022 rok.
W projekcie uchwały proponuje się wprowadzenie zmiany klasyfikacji budżetowej zadania
remont drogi powiatowej Sanok – Dobra, finansowanego z Funduszu Solidarności Unii
Europejskiej. Było 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Ma być 60078 – Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju
Edukacji w Sanoku wyrażając zgodę na likwidację środka trwałego- trenażera do nauki napraw
i obsługi samochodów, wykonanego na bazie samochodu osobowego Polonez. Zgodę wyraziło
4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ponadto Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 77/2022 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na realizację
zadań:
- Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km od 2+761,40 do
7+100,00 wraz z obiektem mostowym przez rz. Kalniczkę w km 3+700,65
- Zadanie 2. 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. Uchwałę podjęto 4 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 8. Wnioski i zapytania.
Pan Damian Biskup poinformował, że firma Sanok Rubber Company S.A.
zaproponowała pomoc finansową na zakup środków potrzebnych w ramach zadań związanych
z zarządzaniem kryzysowym.
Pan Andrzej Chrobak złożył wniosek, aby w związku ze zgłaszanymi przypadkami
agresywnych zachowań ze strony osób przyjezdnych wzmocnić patrole policji na terenie
miasta Sanoka.
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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