Protokół Nr 202/18
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 30 października 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
• Roman Konieczny – Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego
• Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
• Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
• Alicja Wosik - Majewska - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
• Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu Sanockiego
• Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu Sanockiego
• Ewelina Florian – Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych
Powiatu Sanockiego w Sanoku
• Bogusława Hniłka - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
• Zofia Kijowska – Naczelnik Wydziału oświaty, Promocji, kultury i Rozwoju
• Michał Cyran - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
• Jan Wydrzyński - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny. Przewodniczący
Zarządu Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia.

1. Podjęcie decyzji w sprawie zatrudnienia dyrektora PCOJOPS w Sanoku
2. Rozpatrzenie wniosku Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia
11.10.2018r.
3. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren działek położonych
na terenie Powiatu Sanockiego przez Firmę INTERQ
4. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) wniosek z PKBRD o zabezpieczenie środków finansowych na przebudowę mostu
w Łukowem
b) wniosek z PKBRD o zabezpieczenie środków finansowych na zaprojektowanie przejścia
dla pieszych przy ul. Sanockiej w Trepczy
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c) wniosek z PKBRD o zabezpieczenie środków finansowych na celem poprawy
bezpieczeństwa użytkowników drogi Haczów – Besko
d) rozpatrzenie wniosku Radnego Powiatu Sanockiego pana Jerzego Zuby o zabezpieczenie
w budżecie Powiatu Sanockiego kwoty 50.000 zł na uruchomienie przewozów kolejowych
na linii Sanok – Komańcza.
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi położonej
na terenie Gminy Besko, do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
f) omówienie tematu dotyczącego obsady i systemu pracy w Wydziale Komunikacji
i Transportu
g) podjęcie decyzji w sprawie pisma z prokuratury Rejonowej w Sanoku w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i kosztów z tym związanych
5. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba Burmistrza Miasta Sanoka o podjęcie działań umożliwiających realizację budowy
nowego mostu przez rzekę San
b) prośba Burmistrza Gminy Rymanów o zabezpieczenie w budżecie Powiatu na 2019 rok
środków finansowych na dokończenie remontu drogi powiatowej Pastwiska – Puławy
c) prośba Rady Sołeckiej m. Olchowa o ujęcie w planach inwestycyjnych na 2019 rok
środków finansowych na remont drogi Tarnawa - Hoczew w m. Olchowa
d) rozpatrzenie prośby Kierownika CIS w Sanoku w sprawie przyłączenia sieci gazowej do
budynku CIS
6. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Sanoka o wyrażenie zgody na zlecenie
opracowania projektu wraz z kosztorysem na remont pomieszczenia higieniczno –
sanitarnego w budynku przy ul. Rynek 1 w Sanoku
7. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia programu
współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019 rok
b) prośba dyrektora II LO w Sanoku o dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego
c) prośba Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku o opracowanie zasad
udostępniania obiektów sportowych
d) prośba dyrektora PSM w Sanoku o wsparcie finansowe wybitnie uzdolnionych
wychowanków szkoły
8. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady dotyczącej poręczenia kredytu dla SPZOZ
w Sanoku
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych – pomocy
dydaktycznych do ZS Nr 1 w Sanoku
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych – pomocy
dydaktycznych do ZS Nr 2 w Sanoku
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych – pomocy
dydaktycznych do ZS Nr 3 w Sanoku
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych – pomocy
dydaktycznych do ZS Nr 5 w Sanoku
f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok (13.541 zł – pomoc społeczna)
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g) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok. (2.500 zł - Starostwo)
h) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok. (2.170 zł - Starostwo)
i) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok. (165.000 zł - PZD)
j) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok. (22.195 zł - Starostwo)
9. Wnioski i zapytania.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić następujące
punkty:
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie użyczenia części nieruchomości Powiatu Sanockiego,
położonej w Sanoku obręb Śródmieście
- przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok ( 255.342 zł – zad. z zakresu geodezji)
Pani Skarbnik poprosiła o wprowadzenie do porządku posiedzenia następujących uchwał:
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2018 rok (66.864 zł)
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2018 rok (120.000zł)
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi tematami został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1. Podjęcie decyzji w sprawie zatrudnienia dyrektora PCOJOPS w Sanoku.
Na posiedzenie zarządu zaproszono panią Ewelinę Florian. Przewodniczący Zarządu
poinformował, iż w wyniku postępowania konkursowego na dyrektora Powiatowego Centrum
Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego została wybrana kandydatura Pani
Eweliny Florian. Wobec powyższego podjęto Uchwałę Nr 247/2018 w sprawie zatrudnienia
dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego
w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
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Ad. 2. Rozpatrzenie wniosku Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 11.10.2018r.
Członkowie Zarządu zapoznali się z wnioskiem komisji, aby do proponowanych zadań
projektów dróg kompleksowo doprojektować chodniki w miejscach, gdzie te chodniki są
niezbędne. Zarząd Powiatu powyższy wniosek rozpatrzy podczas projektowania budżetu
Powiatu na 2019 rok.
Ad.3. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Podczas omawiania spraw z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami na
posiedzeniu zarządu obecna była pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału.
Członkowie Zarządu po omówieniu tematu wyrazili zgodę na udostepnienie firmie
INTERQ Sp. z o.o. w Sanoku terenu działek położonych w Sanoku, obręb Posada nr 725/26,
725/34, 899/2, 829/4 zajętych pod obiekty szpitala przy ul. 800 – lecia 26 i działek nr 1577/3,
1577/5, 1577/9, 1577/10 zajętych pod obiekty Specjalistycznej Przychodni Zdrowia przy ul.
Lipińskiego 10 w Sanoku. Zgodę wyrażono jednogłośnie.

Pan Andrzej Chrobak poprosił o udzielenie informacji z jakich sieci teleinformatycznej
korzysta szpital w Sanoku (czy jest to firma INTERQ Sp. z o.o. w Sanoku).

Do obrad Zarządu Powiatu dołączyła pani Alicja Wosik – Majewska

Dodatkowo Zarząd podjął Uchwałę Nr 248/2018 w sprawie użyczenia części
nieruchomości Powiatu Sanockiego położonej w Sanoku obręb Śródmieście. Oddaje się
w użyczenie na czas nieoznaczony dla Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku cześć
nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Śródmieście, oznaczonej
ewidencyjnie działkami nr 1106/1 i nr 1107 zabudowanymi budynkiem garażowym
i czterokondygnacyjnym budynkiem użytkowym, obejmującym pomieszczenie na paterze
budynku użytkowego o powierzchni użytkowej 55,02 m2 celem zaadoptowania dla potrzeb
Koła modelarstwa Lotniczego. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 4. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Wniosek Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o zabezpieczenie
środków finansowych na przebudowę mostu w Łukowem został przełożony do rozpatrzenia na
jedno z kolejnych posiedzeń zarządu. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników drogi
w m. Łukowe zdecydowano o pozostawieniu progów zwalniających przy moście w ciągu w/w
odcinka drogi.

Następnie Pan Jan Wydrzyński Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
przedstawił kolejny wniosek złożony podczas obrad Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego o zabezpieczenie środków finansowych na zaprojektowanie przejścia dla
pieszych przy ul. Sanockiej w Trepczy. Zdaniem Naczelnika najlepszym rozwiązaniem jest
zaprojektowanie bezpiecznego przejścia. Sugerowano, aby na istniejącej drodze w kierunku od
skrzyżowania na Srogów Dolny i Międzybródź wykonać fragment chodnika na łuku drogi od
kościoła w Trepczy do Srogowa. Zarząd przychylił się do propozycji Naczelnika Wydziału,
temat będzie omawiany podczas projektowania budżetu Powiatu Sanockiego na 2019 rok.

Wniosek

PKBRD

o

zabezpieczenie

środków

finansowych

celem

poprawy

bezpieczeństwa użytkowników drogi Haczów – Besko, również zostanie omówiony podczas
projektowania budżetu na Powiatu Sanockiego na 2019 rok.

Wniosek Radnego Powiatu Sanockiego pana Jerzego Zuby o zabezpieczenie w budżecie
Powiatu Sanockiego kwoty 50.000 zł na uruchomienie przewozów kolejowych na linii Sanok
– Komańcza, został uznany jako bezzasadny ponieważ na odcinku linii 107 wykonywany jest
remont trakcji kolejowej. Pani Skarbnik dodała, aby Powiat Sanocki mógł przeznaczyć środki
na w/w cel w pierwszej kolejności musimy uzyskać zgodę Urzędu Marszałkowskiego.
Następnie Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 249/2018 w sprawie zaopiniowania
propozycji zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Besko, do kategorii dróg gminnych
oraz ustalenia jej przebiegu. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zarządu poddał pod dyskusję temat dotyczący zwiększenia zatrudnienia
o 1 etat w Wydziale Komunikacji i Transportu. Dodatkowo osoba taka zajmowała by się
obsługą petentów. W przypadku nieobecności jednego z pracowników zastępowałaby tę osobę.
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Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie zatrudnienia w Wydziale
Komunikacji i Transportu o 1 etat.
Zarząd Powiatu zapoznał się pismem z prokuratury Rejonowej w Sanoku dotyczącym
uchwały Rady Powiatu Sanockiego Nr XLVI/347/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za
usunięcie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu kosztów z tym związanych,
w którym prokurator wnosi o zmianę przepisów w/w uchwały. Zarząd Powiatu polecił, aby
Naczelnik Wydziału w porozumieniu z Radcą Prawnym Starostwa ustalił zasadność zmiany
przepisów w/w uchwały i przedstawił na posiedzenie Zarządu.

Ad.5. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Prośba Burmistrza Miasta Sanoka o podjęcie działań umożliwiających realizację budowy
nowego mostu przez rzekę San oraz prośba Burmistrza Gminy Rymanów o zabezpieczenie
w budżecie Powiatu na 2019 rok środków finansowych na dokończenie remontu drogi
powiatowej Pastwiska – Puławy zostanie omówiona na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu
Powiatu
Następnie omówiono prośbę Rady Sołeckiej m. Olchowa o ujęcie w planach
inwestycyjnych na 2019 rok środków finansowych na remont drogi Tarnawa - Hoczew w m.
Olchowa. Przewodniczący Zarządu poinformował, iż wystosowano pismo do Burmistrza
Miasta i Gminy Zagórz z zapytaniem o możliwość 50 % udziału w realizacji w/w zadania. Po
uzyskaniu odpowiedzi Zarząd Powiatu podejmie decyzję w tej sprawie.
Zarząd Powiatu rozpatrzył prośbę Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Sanoku
o wykonanie projektu i podłączenia budynku CIS w Sanoku do sieci gazowej. Zarząd Powiatu
wyraził zgodę, aby w/w zadanie zostało wpisane do projektu budżetu Powiatu Sanockiego na
2019 rok.

Ad .6. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Sanoka o wyrażenie zgody na zlecenie
opracowania projektu wraz z kosztorysem na remont pomieszczenia higieniczno –
sanitarnego w budynku przy ul. Rynek 1 w Sanoku.
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Pani Maryla Kopiec przedstawiła prośbę Burmistrza Miasta Sanoka. Urząd Miasta
Sanoka w wystosowanym piśmie poinformował, iż planowane jest przeprowadzenie remontu
pomieszczenia higieniczno – sanitarnego, mieszczącego się na parterze budynku B, który jest
wspólnie użytkowany przez pracowników Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego, wobec
powyższego prosi o wyrażenie zgody na zlecenie opracowania projektu wraz z kosztorysem
robót i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń. Po omówieniu tematu Zarząd Powiatu wyraził
zgodę na powyższe.

Ad.7. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
Członkowie Zarządu Powiatu pozytywnie zaopiniowali projekt Uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019
rok. Pozytywną opinię, wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Omówiona została prośba Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku
o

opracowanie zasad udostępniania obiektów sportowych znajdujących się w zasobach

Powiatu z uwzględnieniem zasad ewentualnej odpłatności i współfinansowania

przez

Starostwo. Zarząd Powiatu polecił, aby Pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury
i Rozwoju przedstawiła na posiedzenie zarządu propozycję dotyczącą możliwości
udostępniania obiektów sportowych.

Zapoznano się z prośbą dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku o dofinansowanie
zakupu sprzętu sportowego. Zarząd Powiatu 3 głosami „za” i 1 głosem przeciw postanowił
o przełożeniu przedmiotowej sprawy na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu.

Rozpatrzenie prośby dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku o wsparcie finansowe
wybitnie uzdolnionych wychowanków szkoły zostało przełożone 3 głosami „za” i 1 głosem
przeciw na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.
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Ad.8. Sprawy budżetowe.
Temat dotyczący projektu uchwały Rady w sprawie poręczenia kredytu dla SPZOZ
w Sanoku przedstawiła Pani Skarbnik.
Pani Skarbnik poinformowała, iż przeprowadziła rozmowę z przedstawicielem Banku
Gospodarki Krajowej w obecności dyrektora SPZOZ w Sanoku. Bank zaproponował udzielenie
pożyczki dla SPZOZ w Sanoku w kwocie 20.000.000 zł bądź 25.000.000zł. Kwota 25.000.000
zł zabezpieczyłaby dalsze funkcjonowanie szpitala. Z przedstawionego przez Dyrektora pisma
wynika, iż część środków zostałaby przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych
przez szpital oraz na spłatę zobowiązań wymagalnych. Natomiast środki, które by pozostały
zostałyby przeznaczone na II etap modernizacji bloku operacyjnego. Pani Skarbnik dodała, iż
Powiat jako organ nadzorujący poręczałby taki kredyt. W niektórych ościennych powiatach,
udzielono takiego poręczenia szpitalom. Przy zaciągnięciu kredytu w wysokości 20.000.000 zł
w ratach na 20 lat do spłaty byłaby kwota w wysokości ok 29.000.000 zł. W przypadku
zaciągnięcia kredytu w wysokości 25.000.000 zł na 20 lat jego odsetki do spłaty wynosiły by
11.000.000 zł.
Pani Skarbnik dodała, że w takiej sytuacji byłby problem z przygotowaniem Wieloletniej
Prognozy Finansowej. Powiat z roku na rok musi wypracowywać oszczędności, czyli wydatki
bieżące muszą obniżać się z roku na rok. Najlepszym rozwiązaniem byłoby przeznaczenie
nieruchomości Powiatu Sanockiego pod zastaw kredytu. Kredyt, który zostałby przydzielony
dla SPZOZ pomniejszono by o zastaw nieruchomości, ta różnica zostałaby ujęta w WPF. Pod
zastaw nie można przeznaczyć budynków SPZOZ i budynków zajmowanych przez jednostki
oświatowe. Pozostałe budynki Powiatu mogą zostać przeznaczone pod zastaw. Zarząd Powiatu
po przeanalizowaniu propozycji Pani Skarbnik wyraził zgodę na zlecenie wykonania wyceny
nieruchomości Powiatu Sanockiego tj. budynek przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku, budynek
przy ul. Szopena 5 (siedziba PCPR i PPP), budynek przy ul. Kościuszki 36, 1/3 budynku przy
ul. Rynek 1, budynek przy ul. Zamkowej 3 (Archiwum Zakładowe), budynki przy
ul. Rymanowskiej 20 A (PUP), nieruchomości przy ul. Witkiewicza 8 (PZD)

oraz

nieruchomości zajmowane przez RIG w Sanoku.
W dalszej kolejności Członkowie Zarządu podęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 250/2018 w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych – pomocy
dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwała Nr 251/2018 w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych – pomocy
dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

- Uchwała Nr 252/2018 w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych – pomocy
dydaktycznych do Zespołu Szkół ZS Nr 3 w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

- Uchwała Nr 253/2018 w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych – pomocy
dydaktycznych do Zespołu Szkół ZS Nr 5 w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

- Uchwała Nr 254 /2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok (13.541 zł – pomoc społeczna). W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody
i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę 10.541zł jest to dotacja dla Domu Pomocy Społecznej
przy

ul.

Królowej

Jadwigi

w

Sanoku,

kwotę

w

wysokości

3.000

zł

z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika
socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną
w środowisku w 2018, oraz kwotę 89.538 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

- Uchwała Nr 255/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 2.500 zł na wydatki związane z realizacją statutowych
zadań przez Starostwo Powiatowe w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

- Uchwała Nr 256 /2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 2.170 zł na wydatki związane z nadzorem nad
gospodarką leśną oraz łączną kwotę w wysokości 90.500 zł na rodziny zastępcze. Uchwałę
podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwała Nr 257 /2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok. Kwotę w wysokości 165.000 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją
statutowych zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

- Uchwała Nr 258/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
o kwotę 22.195, 18 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Starostwie
Powiatowym w Sanoku, kwotę 17.105,10 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją
statutowych zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzu, kwotę 2.867,90 zł na
wydatki

związane

z

realizacją

statutowych

zadań

przez

Zespół

Orzekania

o Niepełnosprawności, kwotę 4.650 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku.

Uchwałę podjęto

3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Sprawy dodatkowe
Podjęto Uchwałę Nr 259/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2018 rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki
Powiatu Sanockiego o kwotę 255.342 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu
geodezji i kartografii. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.

Następnie Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Na podstawie umowy
finansowej dla projektu pt. „Nauczyciele I LO w Sanoku rozwijają kompetencje twórcze,
cyfrowe i językowe” w ramach programu ERASMUS+ proponuje się zabezpieczenie kwoty
w wysokości 66.864 zł na realizację programu”. Nauczyciele I LO w Sanoku rozwijają
kompetencje twórcze, cyfrowe i językowe” przez I LO w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło
4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. Zabezpiecza się kwotę
w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla SPZOZ w Sanoku

10

z przeznaczeniem na „Modernizację kuchni i pralni SPZOZ w Sanoku”. Pozytywną opinię
wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W następnej kolejności Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją o stanie realizacji
zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 w poszczególnych szkołach i jednostkach.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty w wysokości 2.000 zł na promocję
Powiatu (przygotowanie informacji do prasy o działalności powiatu).

Ad. 9. Wnioski i zapytania.
Pan Andrzej Chrobak ponowił wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli. Pani Skarbnik poinformowała, że nie posiada wolnych środków na przyznanie
dodatku motywacyjnego. Dodała również, że

ostatnio rada podejmowała uchwałę

o zwiększenie planów finansowych dla szkół.
Ponadto pan Andrzej Chrobak zapytał o zadania do budżetu Powiatu Sanockiego na 2019 rok.
Pani Skarbnik poinformowała, że zarząd otrzyma taką informację.
Pani Skarbnik zaproponowała, aby powrócić do tematu dotyczącego wykonania remontu
budynku garażu przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku. Po wspólnym omówieniu tematu z panem
Michałem Cyranem Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie remontu garażu przy
ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku zabezpieczając kwotę w wysokości 11.000 zł brutto. Zgodę na
powyższe wyraziło 3 Członków Zarządu, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, 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. Andrzej Chrobak ………………………………
4. Krzysztof Strzyż ……………………………….
5. Alicja Wosik ………………………………….
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