Protokół Nr 179/22
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 31 marca 2022 roku
W posiedzeniu udział wzięli:


Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu



Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu



Damian Biskup - Członek Zarządu



Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu



Maryla Kopiec- Sekretarz Powiatu



Wojciech Naparła –dyrektor PZD w Sanoku



Grzegorz Kozak – Dyrektor PCPR w Sanoku



Dorota Franczak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami



Renata Ryniak –Główna księgowa Starostwa Powiatowego 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 gospodarki nieruchomościami:
a) prośba o wyrażenie zgody na budowę kabla światłowodowego po ścianie
budynku zlokalizowanego na nieruchomości (obręb Śródmieście dz. nr
578)
2.Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) zapoznanie z odpowiedzią
dot. poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego na skrzyżowaniu ul. Dmowskiego w Sanoku z ul. Jana Pawła
II w Sanoku
b) zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek z dnia 9 marca 2022r.
( ul. Stróżowska w Sanoku)
c) prośba dyrektora PZD w Sanoku o prolongowanie umowy użyczenia
nr 2/2019 dot. użyczenia nieruchomości położonej w Sanoku obr.
Olchowce oznaczonej jako działka nr 58/48 i 58/97.
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia
Gminie Miasta Sanoka zadania zarządzania drogami powiatowymi
3. Sprawy budżetowe:
a) zatwierdzenie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021r.
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za rok 2021.
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4.Wnioski i zapytania
Dodatkowo wprowadzono następujące punkty:
1. Podjęcie uchwały Zarządu zmieniająca uchwałę Nr 88/2020 Zarządu
Powiatu w Sanoku z dnia 20 maja 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku.
2. Prośba o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu Sanockiego w
wysokości 65 190,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu
funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury
drogowej Powiatu Sanockiego –Etap II.”
3. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 97/2022
Zarządu Powiatu Sanockiego z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022 rok
Za zmienionym porządkiem obrad głosowało 4 członków Zarządu, przeciw-0,
wstrzymało się-0.
Ad. 1
Członkowie Zarządu po omówieniu pisma firmy Orange Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie wyrazili zgodę na budowę kabla światłowodowego po
ścianie budynku zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej współwłasność
Powiatu Sanockiego położonej w Sanoku obręb Śródmieście (przy ul. Piłsudskiego
10), oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 578. Zgodę wyrażono przy 4 głosach
„za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Ad. 2
Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią od Marszałka Województwa
Podkarpackiego

dotyczącą

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na

skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 ul. Dmowskiego w Sanoku z drogą
powiatową nr 2232R ul. Jana Pawła II w Sanoku. Zgodnie z tą informacją nie
przewiduje się prowadzenia działań projektowo-inwestycyjnych na przedmiotowym
skrzyżowaniu.
Członkowie Zarządu zapoznali się również z informacją, iż po zrealizowaniu
inwestycji „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną
obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28”, dla odcinka drogi wojewódzkiej
Nr 886 od ronda im. Z. Beksińskiego (poprzez ul. Dmowskiego, Staszica i Królowej
Bony) do

skrzyżowania z drogą krajową Nr 28, będzie miał zastosowanie

art.10 ust. 5e ustawy o drogach publicznych tzn.

odcinek drogi wojewódzkiej

zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do
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użytkowania, zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii
drogi powiatowej. Pan Wojciech Naparła wyjaśnił, że w związku z tym trzeba
będzie przejąć majątek, który nie do końca jest „sprawny”, gdyż podczas dużych
opadów deszczu część ulicy Dmowskiego i Królowej Bony jest zalana. Kanalizacja
burzowa nie funkcjonuje. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza
też często ulega awarii. Sam koszt utrzymania tego odcinka w tym standardzie jak
dla tego charakteru tych ulic, jest to duże wyzwanie finansowe. W związku z
powyższym, Zarząd Powiatu zdecydował iż należy przeanalizować możliwości
zaliczenia dróg powiatowych, które nie spełniają kategorii drogi powiatowej do
kategorii dróg gminnych i zleca panu dyrektorowi przygotowanie wykazu takich
dróg.
Członkowie

Zarządu

zapoznali

się

z

odpowiedzią

dyrektora

PZD

w Sanoku na wniosek z dnia 9 marca 2022r. dot. pobierania opłat za infrastrukturę
(woda, kanalizacja itp.) położonej w pasie drogowym wzdłuż ulicy Stróżowskiej w
Sanoku.
Zarząd Powiatu wraził zgodę na prolongowanie Umowy Użyczenia nr 2/2019
z dnia 09 kwietnia 2019r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym
przez Starostę Sanockiego a Powiatem Sanockim reprezentowanym przez dyrektora
PZD w Sanoku do dnia 09 kwietnia 2022r. na użyczenie nieruchomości położonej
w Sanoku, obręb Olchowce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/48 i
58/97. Za powyższą decyzją głosowało 4 członków Zarządu, przeciw-0, wstrzymało
się-0.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie powierzenia Gminie Miasta Sanoka zadania zarządzania drogami
powiatowymi. Pozytywną opinię wyrażono przy 4 głosach „za”, głosów przeciw i
wstrzymujących się nie było.
Ad. 3
Członkowie Zarządu zatwierdzili bilans z

wykonania budżetu Powiatu

Sanockiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r. Za zatwierdzeniem bilansu
głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 99/2022 w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za rok 2021. Za powyższą uchwałą
głosowało 4 członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
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Dodatkowo Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 100/2022 zmieniającą uchwałę
nr 88/2020 Zarządu Powiatu w Sanoku z dnia 20 maja 2020r., w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Sanoku. Za powyższą uchwałą głosowało 4 członków Zarządu, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na zabezpieczenie środków w budżecie
Powiatu Sanockiego w wysokości 65 190,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie
programu

funkcjonalno-użytkowego

dla

zadania

inwestycyjnego

„Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Sanockiego –Etap II”.

pn.:
Zgodę

wyraziło 4 członków Zarządu, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 101/2022 w sprawie zmiany uchwały
Nr 97/2022 Zarządu Powiatu Sanockiego z dnia 24 marca 2022r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022r. Za powyższą uchwałą
głosowało 4 członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Ad. 4
Pan Damian Biskup zwrócił się o umieszczenie lepszego oznakowania wokół
przejścia dla pieszych przy ZS Nr 3 w Sanoku na ul. Stróżowskiej.

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