Protokół Nr 26/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 9 czerwca 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

•

Marian Kunc

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Marta Muszyńska – dyrektor Centrum doskonalenia Nauczycieli w Sanoku

•

Wacław Żuchowski – dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku

•

Jolanta Weremińska – Naczelnik Wydziału Oświaty

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg

•

Wojciech Skiba – Naczelni Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

•

Zbigniew Daszyk – zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku

•

Piotr Mazur – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju

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 geodezji:
a) prośba dyrektora SPZOZ w Sanoku o wyrażenie zgody na wycięcie drzew
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny wywoławczej (58/158)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny wywoławczej (59/159)

d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny wywoławczej (nieruchomość
po policji)
2. Sprawy z zakresu oświaty:
a) informacja dot. możliwości utworzenia zespołu obsługi administracyjnej szkół i placówek
b) zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez p. M. Kuzickiego
c) informacja dyrektora Bursy Szkolnej w Sanoku o kontroli PWIS w Rzeszowie
d) prośba dyrektora I LO w Sanoku o przyznanie środków finansowych na wykonanie zaleceń
pokontrolnych
e) prośba dyrektora ZS Nr 4 w Sanoku o przyznanie środków finansowych na zapłatę
rachunku za dozór techniczny
f) prośba o wyrażenie zgody na przesuniecie kwoty w rozdziale 80146
g) sprawa dot. utworzenia „Bieszczadzkiego klastra edukacyjnego”
3. Sprawy z zakresu pozyskiwania środków pomocowych:
a) zestawienie potrzeb inwestycyjnych oraz bieżących poszczególnych jednostek Powiatu
Sanockiego (materiały przekazane na poprzedni zarząd)
4. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) prośba Wójta Gminy Sanok oraz Sołectwa Wujskie o wykonanie remontu końcowego
odcinka drogi w m. Wujskie
b) prośba Radnego Rady Miasta Sanoka o wprowadzenie dodatkowego pasa ruchu na
wyjeździe z ul. Stróżowskiej w ul. Lipińskiego w Sanoku
c) zajecie stanowiska w sprawie zamontowania progu zwalniającego, odnowienia przejścia
dla pieszych oraz wykonania brakującej części chodnika przy ul. Daszyńskiego w Sanoku
5. Sprawy z zakresu ochrony środowiska:
a) zaopiniowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Zagórz”
6. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) informacja dotycząca wyniku finansowego SPZOZ
b) informacja o przeniesieniu Poradni Diabetologicznej
c) informacja o uruchomieniu SDM PRM w Sanoku dla Powiatu Bieszczadzkiego
7. Sprawy różne:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia dyrektora PUP w Sanoku do zawarcia
umowy partnerskiej
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia współpracy
partnerskiej z Miejskim Centrum Zatrudnienia z Boryslava (Ukraina)
8. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2015 rok (76.700 zł pomoc finansowa )
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2015 rok (22.878 zł Starostwo)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2015 rok (2.280 zł PZD)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2015 rok (720 zł PCPR)
e) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2015 rok (7.697 zł ŚDS)
f) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2015 rok (12.220 zł PCPR)
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g) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2015 rok (194.871 zł PCPR)
h) zaopiniowanie projektu uchwały rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu sanockiego na 2015 rok (55.000 zł PZD)
9. Wolne wnioski i zapytania.

Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku wyrażając zgodę na wycięcie 26 sztuk drzew iglastych
oraz 7 sztuk drzew liściastych rosnących na terenie działek nr 1577/9, 1577/5, 1577/3 obok
Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego

w Sanoku oraz na wycięcie 2 drzew

liściastych rosnących na terenie działki nr 824/4 obok SPZOZ w Sanoku. Zgodę na powyższe
wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
- Uchwała Nr 113/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny wywoławczej. Wyrażono zgodę na
ogłoszenie III przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku
obręb Olchowce działka nr 58/158 o pow. 0,1500 ha. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 114/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny wywoławczej. Wyrażono zgodę na
ogłoszenie III przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku
obręb Olchowce działka nr 58/159 o pow. 0,1605 ha. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 115/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny wywoławczej. Wyrażono zgodę na
ogłoszenie V przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Powiatu Sanockiego,
położonej w Sanoku obręb Śródmieście działki nr 487 i nr 486/5 o łącznej powierzchni 0,1906
ha. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Powiatu
Sanockiego i ustalenia ceny wywoławczej (nieruchomość po policji) należy umieścić w prasie
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o zasięgu ogólnopolskim – Dziennik Gazeta Prawna.
Dodatkowo pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami poinformowała, iż Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka
w Sanoku nie jest zainteresowana, przedłużeniem bezpłatnego używania nieruchomości
położonej w Sanoku obręb Śródmieście, działka nr 62/11 o pow. 0,4481 ha, na której urządzone
jest boisko sportowe.
Ad. 2. Sprawy z zakresu oświaty.
Pani Marta Muszyńska dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku
przedstawiła możliwości i sposób utworzenia klastra edukacyjno –przemysłowego. Główną
ideą funkcjonowania klastra jest połączenie potencjału intelektualnego, naukowego wszystkich
podmiotów instytucji, firm, przedsiębiorstw, które mają związek z edukacją zawodową, lub
mogłyby rozpocząć taką działalność. Klaster łączyłby potencjał w/w podmiotów
na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb gospodarki i lokalnego
rynku pracy. Ułatwi prognozowanie zapotrzebowania rynku pracy na konkretne umiejętności
i zawody oraz zwiększy dostępność do praktycznej nauki zawodu. Dzięki jego powstaniu
możliwe będzie lepsze skoordynowanie działań szkół i firm, poprzez nawiązanie współpracy
w zakresie powstawania klas patronackich na potrzeby przedsiębiorstw.
Klaster jako sieć współpracy i samokształcenia mógłby funkcjonować w formie organizacyjno
– prawnej jako konsorcjum.
Organem nadzorującym, zarządzającym byłoby Zgromadzenie Przedstawicieli i Rada Klastra.
Pani Alicja Wosik dziękując pani Marcie Muszyńskiej za przygotowanie w/w informacji
dodała, że są dwie kwestie, które się nakładają, a mianowicie konieczność rozwoju istniejących
podstref przemysłowych w Sanoku i Zagórzu. Z drugiej strony konieczność rozwoju
szkolnictwa zawodowego i całego klastra przemysłowo - edukacyjnego. Podmiotem wiodącym
powinni być przedsiębiorcy. Pani Alicja Wosik poinformował, że rozmawiała z sanockimi,
przedsiębiorcami, i w kwestii tworzenia klastra wyrazili wolę współpracy. W związku z tym do
tworzenia klastra, oprócz podmiotów oświatowych należy zaprosić również przedsiębiorców.
Następnie członkowie zarządu wspólnie z Dyrektorem Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i dyrektorem RCRE w Sanoku podjęli dyskusję w temacie utworzenia klastra.
Po szczegółowym omówieniu tematu Zarząd Powiatu wyraził wolę utworzenia Klastra
Przemysłowo - Edukacyjnego z siedzibą w Sanoku. Ponadto upoważniono Starostę oraz
Wicestarostę do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Klastra Przemysłowo Edukacyjnego z siedzibą w Sanoku.
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Pani Jolanta Weremińska Naczelnik Wydziału Oświaty poinformowała, że na podstawie
przepisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansach publicznych istnieje możliwość
utworzenia Zespołu Obsługi Administracyjnej Szkół i Placówek. W związku z tym Zarząd
Powiatu polecił Naczelnikowi Wydziału Oświaty przygotowanie szczegółowych informacji
w tym zakresie (przejęcie teczek osobowych pracowników, księgowość, określenie etatu
sekretarki w szkole, jakie będzie minimum obsługi księgowej,

jakie wynikną z tego

oszczędności kadrowe.)
Zapoznano się z powiadomieniem Rady Pedagogicznej ZS Nr 2 w Sanoku o popełnieniu
przestępstwa przez Mariana Kuzickiego dyr. ZS Nr 2 w Sanoku. Pan Starosta poinformował,
że wystosowano pismo do dyrektora Kuzickiego o ustosunkowanie się do zarzucanych mu
czynów. Pan Marian Kuzicki odniósł się do każdego z zarzutów.
Zapoznano się również z informacją dyrektora Bursy Szkolnej w Sanoku
o przeprowadzonej

kontroli przez Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Sanitarny

w Rzeszowie. Pani Naczelnik Wydziału Oświaty poinformowała, że dyrektor Bursy Szkolnej
we własnym zakresie wykona zalecenia pokontrolne.
Odnośnie prośby dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku o przeznaczenie
środków na wykonanie decyzji pokontrolnych PWIS zdecydowano, aby dyrektor szkoły
określił i wykonał najpotrzebniejsze (konieczne) prace.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przyznanie środków finansowych w wysokości
1.000 zł w celu zapłaty za wykonanie przeglądu technicznego zbiorników ciśnieniowych
wchodzących w skład instalacji solarnej w Zespole Szkół Nr 4 w Sanoku.
Wyrażono zgodę na dokonanie jednorazowej zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół
Nr 5 w Sanoku polegająca na przeniesieniu wydatków w kwocie 270 zł z delegacji na zakup
usług pozostałych.

Ad. 3. Sprawy z zakresu pozyskiwania środków pomocowych.
Zarząd Powiatu zapoznał się z zestawieniem potrzeb inwestycyjnych oraz bieżących
w poszczególnych jednostkach Powiatu sanockiego w związku z powyższym poproszono
o wyszczególnienie niezbędnych (koniecznych) zadań do realizacji.
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Ad. 4. Sprawy z zakresu inwestycji.
Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Wójta Gminy Sanok oraz Sołectwa Wujskie
o wykonanie remontu końcowego odcinka drogi powiatowej w m. Wujskie. Proszono
naczelnika Wydziału Inwestycji i Dróg o przeprowadzenie rozmowy z Wójtem Gminy Sanok
i uszczegółowienie możliwości przeznaczenia środków między innymi z funduszu sołectwa
Wujskie na wykonanie powyższego remontu.
Omówiono prośbę Pana Macieja Drwięgi Radnego Miasta Sanoka o wprowadzenie
dodatkowego pasa ruchu na wyjeździe z ul. Stróżowskiej w ulicę Lipińskiego 2 w Sanoku.
W związku z powyższym poproszono o przygotowanie informacji na temat wysokości
kosztów wykonania dokumentacji projektowej.
Zapoznano się z pismem w sprawie zamontowania progu zwalniającego, odnowienia
przejścia dla pieszych oraz wykonania brakującej części chodnika przy ul. Daszyńskiego
w rejonie Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy „Nafta – Med” w Sanoku
- proszę o przygotowanie propozycji.
Zaproponowano, aby utwardzić destruktem pobocze przy ul. Daszyńskiego (w pobliżu
Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Nafta- Med.” i I LO w Sanoku).
W związku z wnioskiem Członka Zarządu Pana Damiana Biskup polecono, aby
Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku rozeznał sprawę dotyczącą uzupełnienia masą bitumiczną
chodnika przy ul. Stróżowskiej w Sanoku (przy wjeździe do Szkoły Podstawowej Nr 3)
w dwóch miejscach, w których obecnie ułożone są płyty oraz uzupełnienie nierówności
w pozostałej części chodnika.
Dodatkowo Pan Michał Cyran poinformował, że w tym tygodniu planowane jest
podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę
chodnika przy ulicy Kościelnej w Sanoku.

Ad. 5. Sprawy z zakresu ochrony środowiska.
Pan Wojciech Skiba Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
przedstawił przedłożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz projekt „Program Ochrony
Środowiska dla Miasta i Gminy Zagórz”. Po zapoznaniu się ze szczegółami Członkowie
Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Miasta
i Gminy Zagórz” pod warunkiem usunięcia stwierdzonych błędów, omyłek i nieścisłości.
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Ad. 7. Sprawy różne.
Pan Zbigniew Daszyk zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku omówił
założenia do projektu współpracy pomiędzy PUP w Sanoku, a Miejskim Centrum Zarządzania
w Boryslavie.
Następnie Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 116/2015 w sprawie upoważnienia
dyrektora PUP w Sanoku do zawarcia umowy partnerskiej z Miejskim Centrum zarządzania
w Boryslavie na Ukrainie w ramach wzajemnej współpracy obu urzędów. Uchwałę podjęto 5
glosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia
współpracy partnerskiej z Miejskim Centrum Zatrudnienia z Boryslava (Ukraina). Pozytywną
opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Wicestarosta poprosił o przygotowanie informacji na temat preferowanych przez
przedsiębiorców zawodów oraz zawodów nadwyżkowych i deficytowych.
Ad. 6. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przekazaną przez dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Społecznej w Sanoku o wyniku finansowym SPZOZ,
o przeniesieniu Poradni Diabetologicznej oraz o uruchomieniu SDM PRM w Sanoku dla
Powiatu Bieszczadzkiego.
Ponadto polecono, aby dyrektor SPZOZ w Sanoku udzielił informacji na temat:
- kształtowania się zatrudnienia lekarzy na etatach i kontraktach w ostatnich 2 latach
oraz jakie są tego skutki,
- czy szpital otrzymał zwrot środków finansowych i w jakiej kwocie z pakietu onkologicznego.

Ad. 8. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 117/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. W związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Dydnia 50.000 zł oraz Gminę
Sanok 26.700 zł, oraz zabezpieczeniem 14.207 zł. Powyższe środki przeznacza się na realizację
zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej Sanok – Dobra. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwała Nr 118/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. W uchwale dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sanoku
w kwocie 22.878 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przyznano dodatkowe środki finansowe na zapłatę faktury wystawionej przez firmę
SANBUD w Sanoku za usługę transportu destruktu asfaltowego na trasie Sanok - Wysoczany
w kwocie 2.280 zł.
- Uchwała Nr 119/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. Przeznacza się 2.280 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

- Uchwała Nr 120/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. Przeznacza się 720 zł na programy finansowane z udziałem środków Unii. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu zaopiniował następujące projekty uchwał Rady Powiatu:
- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2015 rok. Dokonuje się zwrotu dochodów wysokości 7.697 zł z tytułu odszkodowania za
szkody w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórz. Pozytywną opinię
wyraziło 5 członków zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2015 rok. W związku z podpisaniem aneksu do umowy realizowanej przez PCPR w Sanoku
zabezpiecza się kwotę w wysokości 12.220 zł na z przeznaczeniem na wynagrodzenia
i pochodne oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Pozytywną opinię
wyraziło 5 członków zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2015 rok. W związku z realizacją projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie
Sanockim” zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 194.871 zł dla PCPR w Sanoku.
Pozytywną opinię wyraziło 5 członków zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
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- projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu sanockiego
na 2015 rok. Zabezpiecza się kwotę w wysokości 55.000 zł na z przeznaczeniem na bieżące
utrzymanie dróg. Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego. Pozytywną opinię wyraziło
5 członków zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wypłatę nagród dla pracowników Powiatowego
Zarządu Dróg w Sanoku (z posiadanego planu finansowego) z okazji „Dnia Drogowca”
w kwocie po 300 zł na jednego pracownika.

Pan Marian Kunc Sekretarz Powiatu poinformował, ze wpłynęło pismo od Komisji
Oświaty, Kultury i Turystyki, o przedstawienie informacji w sprawie wyników kontroli Urzędu
Kontroli Skarbowej dot. naliczania subwencji oświatowej za 2011 rok. Zarząd Powiatu wyraził
zgodę na udostepnienie protokołów.

Członkowie Zarządu po wysłuchaniu wyjaśnień Pana Piotra Mazura Naczelnika
Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju, pozytywnie rozpatrzyli prośbę Fundacji Czas Nadziei
przyznając kwotę

w wysokości 2.000 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji

„Wielkiego Pikniku Rodzinnego – Motoserce 2015”. Zgodę wyraziło 3 członków zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. W głosowaniu udziału nie brał Pan Damian
Biskup
Dodatkowo Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 121/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej. Powołuje się komisję
konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 122/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej. Powołuje się komisję
konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora ZS Nr 4 w Sanoku. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 123/2015 w sprawie rozwiązania stosunku pracy w trybie wypowiedzenia z Panią
Halina Konopką pełniącą funkcje dyrektora ZS Nr 4 w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Pan Damian Bisku zwracając się do pana Sekretarza zapytał, czy wystosował pismo do
dostawcy usług internetowych o urynkowienie cen za dostawę usług internetowych.

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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