Protokół Nr 48/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 20 października 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

•

Bożena Pietruszka – Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społeczna

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Rajchel Ewelina – Pracownik Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju

•

Maciej Drwięga – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sanoku

•

Jolanta Weremińska – Naczelnik Wydziału Oświaty

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

•

Waldemar Och – Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Pan
Starosta przedstawił porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który przedstawia się
następująco:

1. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały zarząd w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SPZOZ
w Sanoku
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Statucie SPZOZ
w Sanoku
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie hipoteki na nieruchomości Powiatu Sanockiego
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

d) informacja o:
- wysokości nadwykonań w leczeniu szpitalnym
- danych finansowych dotyczących działań oszczędnościowych podjętych przez SPZOZ
w Sanoku w zakresie kosztów leczenia
- alokacji Poradni Alergologicznej
- utworzeniu pracowni USG w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego
w Sanoku
- nowym sprzęcie medycznym w Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku
Sprawy z zakresu geodezji:
a) informacja Spółdzielni Mieszkaniowej „Autosan” w Sanoku dot. działek przy
ul. Robotniczej w Sanoku
b) informacja dotycząca przejęcia nieruchomości Powiatu Sanockiego od Stowarzyszenia
Przyjaciół Heleny Kosiny w Sanoku
Sprawy z zakresu promocji i sportu:
a) zaakceptowanie wysokości środków finansowych na poszczególne zadania w związku
z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
Sprawy z zakresu oświaty:
a) prośba dyrektora PPP w Sanoku o wyrażenie zgody na utrzymanie w strukturze jednostki
2 pełnych etatów administracyjnych
b) podjęcie decyzji w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej
c) zapoznanie się ze sprawozdaniem z pracy CDN w Sanoku
d) dane z uprzednio przeprowadzonych ankiet w szkołach
e) prośba dyrektora ZS Nr 4 w Sanoku o zwiększenie planu finansowego
Sprawy różne:
a) prośba Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Sanoku o wsparcie finansowe na
działalność koła.
Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu sanockiego
na 2015 rok (511 zł DPS w Zagórzu)
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2015 rok ( 22.400 zł I LO)
Sprawy kadrowe:
a) wybór osoby na stanowisko dyrektora PCOJO Powiatu Sanockiego
Sprawy dodatkowe:
a) informacja dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
dzielnicy „Olchowce”
b) prośba Fundacji „Stworzyć Nadzieję Ubogim” Jarosławiu o wynajęcie lokalu na biuro
c) prośba dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku o udostepnienie samochodu
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu
korzystania z mieszkania chronionego przeznaczonego dla usamodzielnianych
wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy oraz zakład
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dla nieletnich oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu
chronionym w Sanoku.
e) prośba o zabezpieczenie środków na realizacje w roku 2016 dwóch zadań
f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2015 rok (12.533 zł -Starostwo)
g) podjęcie uchwały zarządu w sprawie umorzenia należności Skarbu Państwa z tytułu
opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
h) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2015 rok (46.721 zł - pomoc społeczna)
i) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2015 rok (1.663 zł – PCPR)
j) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2015 rok (35.000 zł - SOSW)
k) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2015 rok
l) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zakresu przedmiotowego
działania komisji stałych Rady Powiatu Sanockiego
m) podjęcie decyzji w sprawie rozbudowy sieci teleinformatycznej w Starostwie
n) prośba o wyrażenie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków na naprawę dachu
w ZS nr 4 i 5 w Sanoku
o) sprawa dotycząca stanu instalacji elektrycznej w budynku szkoły i sali gimnastycznej
przy ul. Sadowej w Sanoku
p) wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki
9. Wolne wnioski i zapytania

Ad. 1 . Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Pani Bożena Pietruszka Pełnomocnik do Spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej
w pierwszej kolejności przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Powiatu Sanockiego. Po wysłuchaniu
wyjaśnień Członkowie Zarządu 5 głosami „za” wyrazili pozytywną opinię do w/w projektu
uchwały Rady Powiatu.
Następnie Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów

przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 239/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Społecznej Rady SPZOZ w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami przekazanymi przez dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku o:
- wysokości nadwykonań w leczeniu szpitalnym za okres styczeń – wrzesień 2015r.
- danych finansowych dotyczących działań oszczędnościowych podjętych przez SPZOZ
w Sanoku w zakresie kosztów: leczenia szpitalnego, żywienia dojelitowego pacjentów,
dezynfekcji i zakupu nici chirurgicznych za okres styczeń – wrzesień 2015r
- alokacji Poradni Alergologicznej
- utworzeniu Pracowni USG w przychodni Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego w Sanoku
- nowym sprzęcie medycznym zainstalowanym w Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku.
Pan Damian Biskup poprosił o sprawozdanie z działań dotyczących kontraktacji opieki
nocnej i świątecznej.
Pani Alicja Wosik poinformowała, że Starosta Bieszczadzki wyraził chęć podjęcia
rozmów dotyczących współpracy pomiędzy Powiatami w sprawie szpitala.
Ad.2. Sprawy z zakresu geodezji.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
poinformowała, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Autosan w Sanoku nie jest zainteresowana
nabyciem części działek nr 2070/1 i nr 2070/3 położonych w Sanoku przy ul. Robotniczej.
Decyzja dotycząca udostepnienia w/w działki osobie fizycznej zostanie podjęta po wyborze
Rady Dzielnicy „Autosan” w Sanoku.
Pani Bogusława Hniłka poinformowała, że nie doszło do skutku formalne przejęcie od
Stowarzyszenia Przyjaciół Heleny Kosiny w Sanoku, nieruchomości Powiatu Sanockiego,
położonej w Sanoku obręb Olchowce, działki nr 58/158 i 58/159 oraz działka nr 58/154
zabudowanej murowanym budynkiem byłego magazynu. W związku z powyższym ponowiono
wezwanie do wydania przez Stowarzyszenie w/w nieruchomości.
Następnie Pani Naczelnik powiedział, że według informacji uzyskanej od osoby
prowadzącej sprawy dotyczące zmiany części miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w dzielnicy „Olchowce” w rejonie dawnej jednostki wojskowej,
planowane przeznaczenie działki 58/153 stanowiącej własność Powiatu nie ulegnie zmianie.
Po omówieniu tematu Zarząd Powiatu upoważnił panią Bogusławę Hniłkę do wystąpienia do
Urzędu Miasta w Sanoku celem złożenia propozycji zmian opracowania miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego w obszarze działki nr 58/153, na budownictwo
jednorodzinne z dopuszczeniem usług.
Ad. 3. Sprawy z zakresu promocji i sportu.
Pani Ewelina Rajchel pracownik Wydziału Promocji Kultury i Rozwoju przedstawiła
propozycję zabezpieczenia środków finansowych na zadania związane z realizacją programu
współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.
Wobec powyższego ustalono, aby zabezpieczyć środki finansowe w następującej wysokości:
- ochrona i promocja zdrowia – 3.000 zł
- kultura fizyczna i sport – 10.000 zł
- kultura i sztuka – 25.000 zł
- turystyka i promocja – 5.000 zł
- ratownictwo i ochrona ludności – 3.000 zł
- edukacja -1.500 zł
Powyższe ustalenia przyjęto 4 głosami „za”, 1 członek zarządu wstrzymał się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Pozytywną opinię
wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 4. Sprawy z zakresu oświaty.
Obecny na posiedzeniu Zarządu pan Maciej Drwięga dyrektor Poradni Psychologiczno
- Pedagogicznej w Sanoku zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na utrzymanie w strukturze
jednostki 2 pełnych etatów administracyjnych. Dyrektor uzasadniając prośbę poinformował
miedzy innymi, że prośba nie jest próbą ratowania etatów dla pracowników administracyjnych,
lecz wynika z realnych potrzeb związanych z wielością zadań realizowanych przez placówkę,
specyfiką jej funkcjonowania oraz rozległością obsługiwanego przez nią terenu. Decyzja w tej
sprawie zostanie podjęta na jednym z kolejnych posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Poruszony został również temat dotyczący przeniesienia PPP w Sanoku z pomieszczeń
przy ul. Kościuszki do budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku.
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Następnie pani Jolanta Weremińska Naczelnik Wydziału Oświaty poinformowała, że
złożono 3 wnioski o udzielenie pomocy zdrowotnej w 2015 roku. Polecono, aby Pani Jolanta
Weremińska wspólnie z panem Wicestarostą przygotowała na kolejne posiedzenie Zarządu
Powiatu propozycję przyznania pomocy zdrowotnej.
Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z pracy Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Sanoku za 2014/2015r.
Następnie przeanalizowano dane z uprzednio przeprowadzonych ankiet w klasach I szkół
ponadgimnazjalnych Powiatu Sanockiego.
Ad. 5. Sprawy różne.
Prośba Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Sanoku o wsparcie finansowe na
działalność koła została rozpatrzona negatywnie ze względu na brak możliwości prawnych.
Głosowanie w w/w sprawie przebiegało następująco: „za” przyznaniem dofinansowania
głosował 1 Członek Zarządu, przeciw głosowało 3, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.
Ad. 6. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 240/2015 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. W związku z decyzją Wojewody przeznacza się
kwotę w wysokości 511 zł na zadania bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Sanoku.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. Na podstawie decyzji Ministra
Finansów zwiększającej subwencję oświatową zwiększa się dochody i wydatki Powiatu
Sanockiego o kwotę 22.400 zł z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej (usuwanie
skutków pożaru) w I LO w Sanoku. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Damian Biskup zapytał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
jak wyglądała procedura pogwarancyjna sali gimnastycznej w I LO w Sanoku. Dodatkowo
polecono, aby Naczelnik na kolejne posiedzenie zarządu przygotował się do rozmowy w tym
temacie.
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Ad.7. Sprawy kadrowe.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że na wolne kierownicze stanowisko
urzędnicze dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu
Sanockiego w Sanoku wpłynęły dwie kandydatury spełniające wymogi formalne. Następnie
Zarząd Powiatu dokonał przesłuchania kandydatów na stanowisko dyrektora Powiatowego
Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego.
Ad.8. Sprawy dodatkowe.
Prośba Fundacji „Stworzyć Nadzieję Ubogim” w Jarosławiu o wynajęcie lokalu na biuro
została przekazana do załatwienia przez Wydział Organizacyjny.
Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę Dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Sanoku wyrażając zgodę na udostepnienie samochodu – Bus na wyjazd
pracowników na 18. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Zgodę na powyższe wyraziło
4 Członków Zarządu, Pan Damian Biskup został wyłączony z głosowania.
Pan Grzegorz Kozak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania
z

mieszkania

chronionego

przeznaczonego

dla

usamodzielnianych

wychowanków

opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy oraz zakład dla nieletnich oraz
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sanoku.
Członkowie Zarządu 5 głosami „za”, wyrazili pozytywną opinię do w/w projektu uchwały Rady
Powiatu.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie
Powiatu Sanockiego na realizację w roku 2016 dwóch zadań pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej ul. Podgórze w Sanoku” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212R Sanok –
Bukowsko w km. od 6+180 do 6+673 oraz od 12+000 do 13+090” planowanych do zgłoszenia
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 –
2019. Zgodę na powyższe wyraziło 5 członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
W dalszej kolejności Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
- Uchwała Nr 241/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
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o kwotę w wysokości 12.533 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 242/2015 w sprawie umorzenia należności Skarbu Państwa z tytułu opłaty za
wieczyste użytkowanie gruntów. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 243/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu o kwotę 46.721
zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zespół do spraw orzekania
o niepełnosprawności, oraz przeznacza się kwotę w wysokości 40.000 zł na wydatki związane
z realizacją statutowych zadań w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zagórzu. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 244/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu o kwotę 1.663
zł na zadania bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Zagórzu. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 245/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
w Sanoku, przenosząc kwotę w wysokości 35.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w Sanoku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. W projekcie uchwały
dokonuje się zwrotu dochodów odprowadzonych przez szkoły i placówki oświatowe.
Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Następnie pan Waldemar Och Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego przedstawił
projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zakresu przedmiotowego działania komisji stałych
Rady Powiatu Sanockiego. Członkowie Zarządu 4 głosami „za”, wyrazili pozytywną opinię
do w/w projektu uchwały Rady Powiatu, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.
W związku z przedłożoną przez Informatyka Starostwa Powiatowego informacją,
dotyczącą potrzeby rozbudowy sieci teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Sanoku
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oraz zaopatrzenia budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w infrastrukturę teleinformatyczną,
proszono o przygotowanie wstępnej kalkulacji kosztów wykonania w/w prac.
Zarząd

Powiatu

wyraził

zgodę

na

zabezpieczenie

środków

finansowych

z przeznaczeniem na naprawę dachu na budynku sali gimnastycznej i budynku zaplecza sali
gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 4 i 5 przy ul. Sadowej w Sanoku.
Pan Starosta przedstawił informację Dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku o stanie
instalacji elektrycznej w budynku szkoły i sali gimnastycznej przy ul. Sadowej 21. Członkowie
Zarządu polecili, aby sprawę przekazać do Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.
Następnie Przewodniczący Zarządu poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury
i Turystyki Rady Powiatu Sanockiego złożyła wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego w odpowiedzi do wnioskodawców wyjaśnił, że
wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady winien złożyć Zarząd Powiatu lub co najmniej ¼
ustawowego składu rady, oraz spełniać wymogi określone w ustawie o samorządzie
powiatowym. Wobec powyższego wniosek został oddalony.
Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. Zmniejsza się wydatki w PCPR w Sanoku
o łączną kwotę 176.000 zł przeznaczając na zabezpieczenie niezbędnych wydatków w I LO,
ZS Nr 2, Nr 4, RCRE, CDN, oraz na zwiększenie dotacji na wydatki majątkowe dla SPZOZ
(49.683 zł), zwiększenie planu wydatków bieżących części subwencji oświatowej ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego (42.311 zł). Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. Projekt uchwały ma na celu
zabezpieczenie planu finansowego na wynagrodzenia z pochodnymi w Zespole Szkół Nr 2
w Sanoku oraz remont dachu w Zespole Szkół nr 4 w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 5
Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący zarządu ogłosił kilkuminutowa przerwę.
Po przerwie Członkowie Zarządu przeprowadzili dyskusję na temat kandydatów, którzy
zgłosili się do konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek
Organizacyjnych Powiatu Sanockiego. W wyniku dyskusji wybrano panią Krystynę Chrząszcz
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na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu
Sanockiego. Powyższą decyzję przyjęto jednogłośnie.
W związku z powyższym podjęto Uchwałę Nr 246/2015 w sprawie: zatrudnienia Pani
Krystyny Chrząszcz na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek
Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Na koniec Zarząd Powiatu rozpatrzył pisma skierowane przez Naczelnika Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego
łącznej kwoty w wysokości 231.283,18 zł na realizację zadań pn.:
-„Przebudowa drogi powiatowej nr 2007R Milcza – Besko polegająca na budowie chodnika
w m. Besko w km. od 4+874 do km 4+961”
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R w m. Tarnawa Górna polegająca na budowie
chodnika”.
Wyrażono zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego kwoty 180.669,63
zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212 Sanok – Bukowsko polegająca
na budowie chodnika o długości 200 m w miejscowości Sanoczek w km 2+600 – 2+800.
Montaż finansowy w/w zadania wygląda następująco: 150.000 zł to pomoc finansowa od
PGNiG, 25.000 zł stanowi pomoc finansową od Gminy Sanok, natomiast 5.669 zł to wkład
własny Powiatu Sanockiego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie w/w kwoty do
budżetu Powiatu Sanockiego.
Wobec powyższego podjęto Uchwałę Nr 247/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2015 rok. W związku z udzieleniem pomocy finansowej z Gminy
Sanok zwiększa się dochody Powiatu Sanockiego o kwotę 25.000 zł, w tabeli nr 2 uchwały
budżetowej zmniejsza się wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 189.113 zł i zwiększa się
wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 214.113 zł z przeznaczeniem na:
-„Przebudowę drogi powiatowej Sanok – Bukowsko polegającej na budowie chodnika
w m. Sanoczek”
- „Przebudowę drogi powiatowej Milcza – Besko polegającej na budowie chodnika
w m. Besko”
- „Przebudowę drogi powiatowej w m. Tarnawa Górna polegającej na budowie chodnika”
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Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania.

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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