Protokół Nr 31/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 14 lipca 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Jolanta Weremińska – Naczelnik Wydziału Oświaty

•

Michał Cyran Naczelnik – Wydziału Inwestycji i Dróg

•

Wojciech Skiba – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

•

Monika Starejki – Kierownik Biura do spraw Pozyskiwania Środków Pomocowych

•

Ewelina Rajchel – pracownik Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju

•

Bożena Pietruszka – Pełnomocnik do spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej

•

Maryla Kopiec – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Pan
Starosta przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który przedstawia
się następująco:

1. Sprawy z zakresu oświaty:
a) prośba dyrektora ZS Nr 4 w Sanoku o utrzymanie dotychczasowego stanowiska
wicedyrektora
b) prośba dyrektora CDN w Sanoku o zwiększenie planu finansowego
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. A.
Jasińska – Lichtenberg)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Barbara
Sikora)
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Krzysztof
Wójcik)

f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Łukasz
Pawłowski)
g) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Sabina
Pelc – Szuryn)
h) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Aneta
Suska)
2. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) prośba o zlecenie sprawdzenia możliwości połączenia szlakiem drogowym
ul. Konarskiego z ul. Robotniczą
3. Sprawy z zakresu komunikacji:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały własnej nr
XXXII/370/2012 z dnia 28 12.2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Zarszyn zadania
zarzadzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki
komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych
Gminy Zarszyn
4. Sprawy z zakresu ochrony środowiska:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki
na wykonanie zadania pn.: „Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego na wybranych terenach
powiatu sanockiego” – zamówienie uzupełniające.
5. Sprawy z zakresu pozyskiwania środków pomocowych:
a) pismo kierownika Biura PP o powołanie zespołu do współpracy z wykonawcą Strategii –
podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania Zespołu do obsługi technicznej zadania
pn. „Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Sanockiego 2016 – 2022”
6. Sprawy z zakresu promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba prezesa Fundacji Beksińskiego i dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku
o pomoc w organizacji koncertu „ Soundwalker na Sanockim Zamku”
b) prośba Państwowej Szkoły muzycznej w Sanoku o wsparcie finansowe wyjazdu
artystycznego dla zespołu Creatiwe Quintet
c) prośba Grupy Rekonstrukcji Historycznej San o dofinansowanie do zorganizowania
rocznicy „Powstania Warszawskiego”
7. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) omówienie możliwości wprowadzenia opieki nocnej i świątecznej w SPZOZ w Sanoku
b) informacja związków zawodowych o przeprowadzonym referendum strajkowym
w SPZOZ w Sanoku
c) informacja o zwiększeniu kontraktu z NFZ w zakresie świadczeń w SOR
d) informacja o nakazie pilnego remontu prosektorium szpitalnego
8. Sprawy organizacyjne:
a) omówienie zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego oraz w
programie oszczędnościowym w administracji i obsłudze administracyjnej szkół.
b) informacja Naczelnika na temat wprowadzenia rejestratorów czasu pracy w Starostwie
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania czterech zestawów komputerowych do
ŚDS w Zagórzu
9. Sprawy budżetowe:
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a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2015 rok (190.192 zł przebudowa drogi Międzybrodzie - Dębna)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2015 rok (48.750 zł PCPR)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2015 rok (60.000 zł)
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu sanockiego na 2015 rok (107.503 zł CIS)
10. Wolne wnioski i zapytania.
Zaproponowany porządek posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 3 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.1 Sprawy z zakresu oświaty.
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na utrzymanie dotychczasowego stanowiska
wicedyrektora w Zespole Szkół Nr 4 w Sanoku. Powyższe stanowisko przyjęto 3 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Członkowie zarządu rozpatrzyli pismo dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w
Sanoku dotyczące przyznania środków finansowych na wydatki związane z wynagrodzeniami
i pochodnymi. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków na w/w cel na okres
kolejnych 3 miesięcy 2015 roku.

Członkowie zarządu podjęli:
- Uchwałę Nr 148/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Powołano
komisję w celu

przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego

dla nauczyciela

kontraktowego pani Agnieszki Jasińskiej – Lichtenberg pedagoga w Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 149/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Powołano
komisję w celu

przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego

dla nauczyciela

kontraktowego pani Barbary Sikory nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w oddziałach dla
dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

3

z autyzmem oraz zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SOSW
w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
- Uchwałę Nr 150/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Powołano
komisję w celu

przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego

dla nauczyciela

kontraktowego pana Krzysztofa Wójcika nauczyciela w zakresie usprawniania motoryki,
integracji sensorycznej oraz dogoterapii w oddziałach dla dzieci z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim ora umiarkowanym lub znacznym oraz z autyzmem w SOSW w Sanoku.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 151/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Powołano
komisję w celu

przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego

dla nauczyciela

kontraktowego pana Łukasza Pawłowskiego nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole
Szkół Nr 3 w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
- Uchwałę Nr 152/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Powołano
komisję w celu

przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego

dla nauczyciela

kontraktowego pani Sabiny Pelc - Szuryn nauczyciela przedmiotów hotelarskich w Zespole
szkół Nr 1 w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
- Uchwałę Nr 153/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Powołano
komisję w celu

przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego

kontraktowego pani Anety Suska

nauczyciela pedagoga

dla nauczyciela

- socjoterapeuty, pedagoga –

psychoterapeuty w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sanoku. Uchwałę podjęto 3
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 154/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Powołano
komisję w celu

przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego

dla nauczyciela

kontraktowego pani Doroty Kosiba - Juda nauczyciela pedagoga w Poradni Psychologiczno –
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Pedagogicznej w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.2. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Członkowie Zarządu przychylili się do prośby pana Michała Cyrana

Naczelnika

Wydziału Inwestycji i Dróg zlecając Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami sprawdzenie możliwości połączenia szlakiem drogowym ul. Konarskiego
z ul. Robotniczą w Sanoku wraz z udzieleniem informacji dotyczącej własności działek, rodzaju
użytku oraz orientacyjnych szerokości. Pan Michał Cyran uzasadniając powiedział, że
powyższe dane potrzebne są do zweryfikowania możliwości urządzenia nawierzchni drogi,
spełnienia wymaganych parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach
publicznych.

Ad. 3 Sprawy z zakresu komunikacji.
Zarząd Powiatu wyraził pozytywną

opinię do projektu uchwały Rady Powiatu

w sprawie w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXII/370/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie powierzenia Gminie Zarszyn zadania zarzadzania publicznymi drogami
powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg
powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Zarszyn. Pozytywną opinię wyrażono
3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.4. Sprawy z zakresu ochrony środowiska.
Pan Wojciech Skiba Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
poinformował, że w obecnym roku pojawiły się nowe powierzchnie zajęte przez roślinę
Barszcz Sosnowskiego, powierzchnie te nie były ujęte w ubiegłorocznym przetargu. Chcąc
zwalczać tą roślinę należy przeprowadzić zamówienie uzupełniające. W związku z tym
potrzebna jest komisja w celu wyboru wykonawcy.
W związku z powyższym Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 155/2015 w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie zadania pn.: „Zwalczanie
Barszczu Sosnowskiego na wybranych terenach Powiatu sanockiego” – zamówienie
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uzupełniające. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Ponadto zaproponowano, aby Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa rozważył możliwość zwrócenia się do Wojewody Podkarpackiego w celu
ogłoszenia „stanu zagrożenia”.

Ad.5. Sprawy z zakresu pozyskiwania środków pomocowych.
Pani Monika Starejki Kierownik Biura ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych
poinformowała, iż firma wykonująca Strategię Rozwoju Powiatu sanockiego na lata 2015 –
2022 jest na etapie opracowania części diagnostycznej. Firma ta poprosiła o wyznaczenie
terminu spotkania z władzami Powiatu.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 156/2015 w sprawie w sprawie powołania zespołu do obsługi
technicznej zadania pn.: „Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Sanockiego 2016 – 2022”.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6. Sprawy z zakresu promocji, kultury i rozwoju.
Pani Ewelina Rajchel inspektor w Wydziale Promocji, Kultury i Rozwoju
poinformowała, iż Prezes Fundacji Beksińskiego i dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku,
którzy zwracali się z prośbą o pomoc w organizacji koncertu „ Soundwalker na Sanockim
Zamku”, oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej San, zwracająca się
zorganizowania rocznicy „Powstania Warszawskiego

o dofinansowanie

wnieśli o wycofanie złożonych

uprzednio wniosków.
W dalszej kolejności pozytywnie rozpatrzono prośbę Państwowej Szkoły Muzycznej
w Sanoku o wsparcie finansowe wyjazdu artystycznego dla zespołu Creatiwe Quintet. Na
powyższy cel przeznaczono kwotę w wysokości 1.500 zł. Zgodę na powyższe wyraziło 3
członków zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu potwierdzili przeznaczenie kwoty w wysokości 2.000 zł (środki
zabezpieczone w budżecie Powiatu sanockiego na 2015 rok) na dofinansowanie organizacji
imprezy pn. „Rykowisko Galicyjskie.”
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Ad. 7. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Zarząd Powiatu zobowiązał dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Sanoku do podjęcia działań zmierzających do zapewnienia opieki nocnej
i świątecznej w budynku SPZOZ w Sanoku. Powyższą decyzję przyjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pani Bożena Pietruszka Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawiła
pismo Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy SPZOZ w Sanoku informujące o wynikach
przeprowadzonego referendum strajkowego.
Dyrektor SPZOZ w Sanoku zawiadomił, że od dnia 1 lipca 2015 roku zwiększeniu uległ
kontrakt z NFZ w zakresie świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Poinformował również, że otrzymał nakaz pilnego remontu prosektorium szpitalnego z uwagi
na bardzo zły stan techniczno – sanitarny budynku.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizowanie spotkania dyrektora SPZOZ w Sanoku
z Zarządem Powiatu.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie
z dyrektorem szpitala, personelem Wydziału Ginekologii i Wydziału Położnictwa oraz
Przewodniczącym Rady Powiatu odnośnie omówienia spraw dotyczący połączenia
i przeniesienia w/w oddziałów.

Ad.8. Sprawy organizacyjne.
Przewodniczący zarządu poinformował, że został opracowany audyt personalny
w starostwa.
Zarząd Powiatu polecił, aby uprzednio powołany zespół do utworzenia „Zespołu Obsługi
Administracyjnej Szkół” zaproponował na kolejne posiedzenie zarządu konkretne rozwiązania
w zakresie powołania jednostki

do spraw scentralizowanej

obsługi administracyjno -

ekonomicznej jednostek powiatu, (ilość etatów, rodzaj stanowisk, utworzyć nazwę zespołu)
oraz przygotował propozycję regulaminu i statutu.
Następnie Członkowie Zarządu wspólnie z Panią Marylą Kopiec Naczelnikiem Wydziału
Organizacyjnego podjęli dyskusję w temacie dotyczącym zakupu systemu rejestracji czasu
pracy.
7

Po omówieniu tematu podjęto decyzję o rozpoczęciu procedury przetargowej na zakupu
systemu rejestracji czasu pracy. Ustalono, iż ma być to system podstawowy, który będzie
umożliwiał rejestrację i wydruki (rejestracja wyjść prywatnych i służbowych, schematy czasu
pracy i kalendarze, rejestracje absencji, raporty czasu pracy za dowolny okres). Procedurę
powinien przeprowadzić Wydział Inwestycji i Dróg.

Pani Naczelnik Maryla Kopiec przedstawiła stanowisko firmy „Galileo Komputery”
obecnego dostawcy usług internetowych do Starostwa, w temacie renegocjacji warunków
umowy o świadczenie usług internetowych. Właściciel firmy zaproponował spotkanie w celu
omówienia tematu. Członkowie zarządu zawnioskowali, aby Radca prawny, który opiniował
przedmiotową umowę przeanalizował ponownie jej zapisy.
Pani Naczelnik zaproponowała, aby wystąpić do lokalnych dostawców usług internetowych
z takim zapytaniem ofertowym jakie wystosowano przed zawarciem obecnej umowy na
dostawę usług internetowych, w celu porównania obecnych cen na rynku za takie same usługi.
Przychylono się do propozycji pani Naczelnik.
Następnie Zarząd Powiatu polecił, aby Sekretarz Powiatu ustalił, czy Powiat Sanocki
wydał pozwolenie na wykonanie sieci światłowodowej do budynków Starostwa Powiatowego
w Sanoku przy ul. Rynek 1 i Kościuszki 36.
W dalszej kolejności podjęto Uchwałę Nr 157/2015 w sprawie przekazania czterech
zestawów komputerowych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu. Uchwałę
podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 9. Sprawy budżetowe:
Członkowie Zarządu podjęli:
- Uchwałę Nr 158/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu sanockiego na 2015
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
o kwotę 190.192 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej Sanok – Dobra nr
2235R w miejscowości Międzybrodzie i Dębna”. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 159/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu sanockiego na 2015
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
o kwotę 48.750 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 160/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu sanockiego na 2015
rok. W uchwale dokonuje się zmian w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Sanoku przenosząc kwotę w wysokości 60.000 zł z „wynagrodzeń i składek
od nich naliczanych do „wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań”. Uchwałę
podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu sanockiego na 2015 rok. W związku z realizacją projektu pt. „CIS szansą
na lepsze życie” zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 107.503 zł – jest
to dotacja na zadania bieżące Centrum Integracji Społecznej w Sanoku. Pozytywną opinię
wyraziło 3 członków zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż pan Kazimierz Dwornik dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku zwrócił się o rozwiązanie umowy o pracę na mocy
porozumienia stron w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Zarząd Powiatu wyraził
zgodę na rozwiązanie z Panem Kazimierzem Dwornikiem umowy o prace na mocy
porozumienia stron, pod warunkiem wykorzystania w pełni urlopu wypoczynkowego, z uwagi
na brak możliwości wypłaty ekwiwalentu urlopowego.
Następnie pan Starosta przedstawił prośbę Pana Jana Paszkiewicza dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku o odwołanie ze stanowiska dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, ze względu na powołanie jego osoby na stanowisko
prezesa Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Sanoku, z równoczesną
prośbą o udzielenie urlopu na czas pełnienia funkcji prezesa SPGM w Sanoku.
Po zapoznaniu się z w/w prośbą Członek Zarządu wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii
prawnej w powyższym temacie.
Równocześnie poprosił o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
- czy dopuszczalne jest działanie zaproponowane przez Pana Jana Paszkiewicza?
- jakie będą konsekwencje dla Powiatu Sanockiego w przypadku rozwiązania umowy o prace
pana Paszkiewicza z Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej w Sanoku.
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Przewodniczący Zarządu poinformował, iż uzyskał informację, że w szkołach średnich
w miesiącu październiku i grudniu dokonano podwyżki w administracji i obsłudze szkół o 10%.
Ze sprawozdań, które złożyły szkoły wynika, że jest to kwota ok. 400.000 zł rocznie.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu upoważnił:
- panią Jolantę Weremińską – naczelnika Wydziału Oświaty
- panią Elżbietę Jasińską - pracownika Wydziału Oświaty
- panią Lidię Białas – pracownika Wydziału Finansowo Księgowego
do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w jednostkach oświatowych (w pierwszej kolejności
SOSW w Sanoku). Zgodę na powyższe wyraziło 3 członków zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak - Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny………………………….
2. Wacław Krawczyk …………........................
3. Damian Biskup …………………………….
4. Krzysztof Strzyż ……………………………
5. Alicja Wosik ………………………………
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