Protokół Nr 140/17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 16 sierpnia 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Andrzej Chrobak

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu

•

Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu

•

Henryk Przybycień – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

•

Bogusława Hniłka – naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Piotr Mazur – pracownik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju

•

Michał Cyran – naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

•

Wojciech Naparła – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

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. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) omówienie wniosku firmy Carint o wyznaczenie działki w lokalizacji szpitala celem
zbudowania pawilonu
2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonych w Nowosielcach gm. Zarszyn (dz.
nr.586/15)
b) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonych w Nowosielcach gm. Zarszyn
(dz.nr.586/16)
c) omówienie sprawy dotyczącej sprzedaży nieruchomości w Nowosielcach

3. Sprawy dotyczące pomocy społecznej:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXVIII/287/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w roku
2017
4. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) omówienie tematu dotyczącego oceny bieżącego funkcjonowania MDK w Sanoku
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sanockiego
c) przyjęcie planu pracy CDN w Sanoku na rok szkolny 2017/2018
d) prośba KPP w Sanoku o zakup elementów odblaskowych w związku z akcją „Bezpieczna
droga do szkoły”
e) prośba MGOKiS w Zagórzu o wsparcie finansowe „XIX Rykowiska Karpackiego”.
5. Omówienie wniosków z XLII sesji Rady Powiatu Sanockiego
6. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) podjęcie decyzji w sprawie możliwości zgłoszenia zadań do realizacji w ramach
„Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 –
2019”
b) rozważenie możliwości zgłoszenia drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska – Puławy
o dofinansowanie do programu pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”
c) prośba Wójta Gminy Sanok o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków
finansowych na budowę chodnika w m. Srogów Górny
d) prośba Wójta Gminy Tyrawa Wołoska i Wójta Gminy Besko
o zwiększenie środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg
e) prośba dyrektora PZD i PPP w Sanoku o wyrażenie zgody na poszerzenie i wykonanie
z płyt drogowych parkingu obok budynku przy ul. Szopena 5 w Sanoku
f) omówienie tematu dotyczącego rekompensaty za przejazd drogami powiatowymi przez
firmę Stalprofil S.A
7. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu o wykonanie instalacji
klimatyzacyjnej w pokojach zajmowanych przez wydział RK i IN
8. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2017 rok (1.096zł - DPS w Zagórzu)
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2017 rok (4.000zł - dotacja dla Gminy Sanok)
9. Wolne wnioski i zapytania.
Dodatkowo Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące sprawy:
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Powiatu
Sanockiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej (dz.
nr 58/54).
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- podjęcie uchwały zarządu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Powiatu
Sanockiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
(dz. nr 58/55)
- omówienie pisma w sprawie dokończenia remontu drogi powiatowej Pisarowce – Markowce
- „Podgaj”
- podjęcie uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa pomocy
dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe, w ramach projektu pn.: „Podniesienie
atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” dofinansowanego ze
środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020
- podjęcie uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Zakup i dostawa pomocy
dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe, w ramach projektu pn.:
„Modernizacja

infrastruktury

szkolnictwa

zawodowego

Powiatu

Sanockiego”,

współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, oś priorytetowa
VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania
6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ
- rozpatrzenie prośby Pana Damiana Biskupa o przyznanie dofinansowania z przeznaczeniem
na wydanie albumu zespołu Soul
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (89.066 zł – licea)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (3.198 zł - PCOJO)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (6.613,66 zł – kwalifikacja wojskowa)
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2017 rok (27.189 zł - ZS Nr 5)
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Ad. 1. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Obecny na posiedzeniu Zarządu pan Henryk Przybycień dyrektor Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku przedstawił prośbę G.V.M. Carint Sp. z o.o.
w Krakowie o pomoc w wyznaczeniu działki w lokalizacji szpitala celem zbudowania trwałego
pawilonu, połączonego funkcjonalnie ze szpitalem. Dyrektor wyjaśnił, że firma wnioskuje
o wydzielenie działki położonej przy łączniku pomiędzy głównym budynkiem szpitala,
a budynkiem administracyjnym, w którym jest neurologia i stacja dializ. Jest to jedyna działka,
która miałaby połączenie komunikacyjne ze szpitalem.
Zarząd Powiatu upoważnił dyrektora do podjęcia rozmów z firmą G.V.M. Carint Sp.
z o.o. w Krakowie precyzujących ich oczekiwania (czy ten budynek byłby ściśle określony dla
potrzeb Carintu, czy byłoby to na własność, czy była by to dzierżawa, czy byłaby możliwość
zagospodarowania przez SPZOZ np. piętra w budynku).

Ad.2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
poinformowała, iż odnośnie nieruchomości w Nowosielcach wpłynęły pisma z propozycją ich
zakupu. Po omówieniu tematu Zarząd Powiatu zlecił wykonanie wyceny nieruchomości działki
nr 586/15 zabudowanej budynkiem gospodarczym, działki nr 586/16 oraz działek nr 586/12
i nr 586/17, a następnie przeznaczenie do sprzedaży.
Wobec powyższego uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonych w Nowosielcach gm. Zarszyn (dz. nr 586/15
i 586/16 ) stały się bezzasadne.
Dodatkowo Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 144/2017 w sprawie przeznaczenia
do

sprzedaży

nieruchomości

Powiatu

Sanockiego

w

drodze

przetargu

ustnego

nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej. Przeznaczono do sprzedaży nieruchomość
Powiatu Sanockiego położoną w Sanoku obręb Olchowce działka nr 58/54 o pow. 0,1357 ha.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 145/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
nieruchomości Powiatu Sanockiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia
ceny wywoławczej. Przeznaczono do sprzedaży nieruchomość Powiatu Sanockiego położoną
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w Sanoku obręb Olchowce zabudowaną działkę nr 58/55 o pow. 0,1605 ha. Uchwałę podjęto 4
głosami „za”, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Pani Bogusława Hniłka poinformowała, iż wpłynęło zawiadomienie Wojewody
Podkarpackiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.
„Budowa obwodnicy m. Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka z niezbędną
infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”. Jeżeli właściciel
nieruchomości objętej decyzją wyda tę nieruchomość niezwłocznie, jednak nie później niż 30
dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, której nadano rygor natychmiastowej
wykonalności, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości
nieruchomości.

Powiat

Sanocki

pozostaje

właścicielem

działek

zajętych

pod

ul. L. Okulickiego, ul. M. Konopnickiej oraz jest samoistnym posiadaczem działek zajętych
pod ul. Stróżowską. Wobec powyższego Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie w/w
nieruchomości. Deklarację taką należy złożyć do zarządcy drogi – Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Zgodę na powyższe wyrażono jednogłośnie.

Ad. 3. Sprawy dotyczące pomocy społecznej.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/287/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w roku 2017. Podstawą do wprowadzenia zmian jest decyzja PFRON.
Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

Ad. 4. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju
Przewodniczący Zarządu, za zgodą obecnych Członków Zarządu przełożył na jedno
z kolejnych posiedzeń zarządu trzy pierwsze tematy, tj:
- omówienie tematu dotyczącego oceny bieżącego funkcjonowania MDK w Sanoku
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sanockiego.
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- zaopiniowanie planu pracy CDN w Sanoku na rok szkolny 2017/2018
W dalszej części zapoznano się z pismem skierowanym przez Komendę Powiatową
Policji w Sanoku, informującym o planach przeprowadzenia akcji z zakresu bezpieczeństwa w
ruchu drogowym pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”, która będzie skierowana do
uczniów szkół podstawowych. W związku z powyższym poproszono

o zakup

i przekazanie na rzecz komendy elementów odblaskowych w postaci zawieszek, opasek,
breloków, itp. Zarząd Powiatu z uwagi na trudną sytuację finansową nie ma możliwości
realizacji w/w prośby. Ponadto nadzór nad szkołami podstawowymi należy do zadań gmin.

Zarząd Powiatu wspólnie z panem Piotrem Mazurem pracownikiem Wydziału Oświaty,
Promocji, Kultury i Rozwoju omówił prośbę Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Zagórzu oraz Okręgu Krośnieńskiego Polskiego Związku Łowieckiego o wsparcie
uroczystości pn. „Rykowisko Karpackie”. Po rozważeniu wszelkich możliwości na powyższy
cel udzielono wsparcia finansowego w wysokości 1.000 zł. Zgodę na powyższe udzielono 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 5. Omówienie wniosków z XLII sesji Rady Powiatu Sanockiego.
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Pana Damiana Biskupa złożonym na XLII
sesji Rady Powiatu Sanockiego w dniu 19 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia środków
finansowych na wykonanie projektu parkingu obok Przychodni Zdrowia przy ul. Lipińskiego
w Sanoku.
Odnośnie wniosku złożonego przez Pana Waldemara Ocha w sprawie wymiany lustra na
skrzyżowaniu ul. Konopnickiej z ul. 1000 – lecia w Sanoku Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
dokona zakupu oraz wymiany lustra w w/w miejscu zgodnie z wnioskiem.

Ad.6. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 Pan Michał Cyran Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych przedstawił następujące propozycje zadań
możliwych do zgłoszenia do dofinansowania:
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- Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż – Strachocina w km. 5+285 do 6+464
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2235R ul. Traugutta w Sanoku, w km od 0+160, 00 do
0+982,30 na dz. ewid. Nr 79/4, 79/5, 79/6, 291/4
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska – Puławy w km od 1+110 do 2+100 w m.
Pastwiska
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km. od 0+041 do 1+352, od
1+433 do 1+556, od 1+ 589 do 2+800
Po wstępnym omówieniu tematu Zarząd Powiatu polecił, aby Naczelnik Wydziału Inwestycji
i

Zamówień

Publicznych

przygotował

wystąpienie

do

poszczególnych

Gmin

o współfinansowanie wkładu własnego do zaproponowanych zadań.
Jednocześnie zaznaczono, że Powiat Sanocki nie będzie finansował żadnego zadania, które
wykraczałoby poza położenie nawierzchni na jezdni.
Należy również wystąpić do Nadleśnictw Rymanów, Lesko oraz Brzozów

z prośbą

o udzielenie dofinansowania na inwestycje drogowe.
Pani Alicja Wosik nadmieniła o konieczności wyremontowania odcinka drogi do
miejscowości Liszna, pomiędzy dwoma już wyremontowanymi odcinkami, obok urządzonych
składów drewna. Radna uważa, iż remont przedmiotowej drogi powinien zostać dofinansowany
przez Lasy Państwowe.
Członkowie Zarządu zapoznali się z prośbą Wójta Gminy Sanok o zabezpieczenie
w przyszłorocznym budżecie środków finansowych na zadanie pn. „Przebudowa dróg
polegających na budowie chodnika w m. Srogów Górny”. Zarząd Powiatu do tematu powróci
podczas projektowania budżetu na 2018 rok.
Pani Alicja Wosik zwracając się do obecnego na posiedzeniu Pana Wojciecha Naparły
dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku zapytała o wysypany na drodze do Lisznej
żwir i ustawiony w tych miejscach znak informacyjny. Pan dyrektor wyjaśnił, że w ciągu tej
drogi została uzupełniona nawierzchnia jezdni poprzez posypanie „grysem” i skropienie
emulsją asfaltową. Dyrektor dodał, że w tej chwili jest to jedyny sposób na utrzymanie
przejezdności na tych odcinkach drogi. Członkowie Zarządu poprosili dyrektora PZD
w Sanoku o wyliczenie kosztów remontu zniszczonych odcinków drogi do m. Liszna.
Zarząd Powiatu wspólnie z panem Wojciechem Naparłą omówił prośbę Wójta Gminy
Tyrawa Wołoska oraz Wójta Gminy Besko o zwiększenie środków finansowych na zimowe
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utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018. Zdecydowano, iż Powiat może zwiększyć
środki finansowe na w/w cel w kwocie po 5.000 zł dla każdej z w/w gmin. Jeżeli gminy nie
przyjmą proponowanej kwoty wówczas PZD w Sanoku ogłosi przetarg na zimowe utrzymanie
dróg na terenie w/w gmin. Zarząd Powiatu upoważnił pana Wojciecha Naparłę dyrektora PZD
w Sanoku do kontaktu w przedmiotowej sprawie z wójtami Gminy Tyrawa Wołoska i Besko.
Następnie Członkowie Zarządu po wyjaśnieniach dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku wyrazili zgodę na poszerzenie i wykonanie z płyt drogowych będących na stanie
jednostki parkingu przy budynku przy ul. Szopena 5 w Sanoku, celem ustawienia garaży na
samochody służbowe w związku z przeniesieniem PZD oraz PPP w Sanoku.
Pan Wojciech Naparła wyjaśnił, iż firma Stalprofil S.A jest jedną z firm, która pracuje przy
budowie gazociągu na zlecenie PGNiG i w ramach rekompensaty za przejazd drogą Grabówka
- Falejówka, proponują w ramach zadośćuczynienia za poniesione straty 200m3 kruszywa
(klińca). Zarząd polecił, aby dyrektor PZD w Sanoku dokonał oceny i wyliczeń rzeczywistych
kosztów naprawy jakie powstały w wyniku przejazdu samochodów ciężarowych przez w/w
odcinek drogi.
Pan Krzysztof Strzyż zwrócił się z wnioskiem o uzupełnienie poboczy w ciągu drogi
powiatowej Tarnawa – Huzele na „Gruszce”. Poprosił również o wykoszenie rowów
w miejscach newralgicznych w ciągu dróg powiatowych.
Ad. 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu o wykonanie instalacji
klimatyzacyjnej w pokojach zajmowanych przez wydział RK i IN.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby wykonanie instalacji klimatyzacyjnej
w pokojach zajmowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu oraz przez Wydział
Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz w pomieszczeniach w siedzibie Starostwa przy ul.
Kościuszki 36 omówić podczas projektowania budżetu Powiatu Sanockiego na 2018 rok.
Ad. 8. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 146/2017 w sprawie

zmiany uchwały

budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. W związku z decyzją Wojewody przyznaje się
dotację w wysokości 1.096 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Sanoku z przeznaczeniem na
dofinansowanie utrzymania mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. Zabezpiecza się kwotę w wysokości 2.000 zł
jako dotację dla Gminy Sanok w związku z powierzeniem zadania zarządzania publicznymi
drogami powiatowymi.
Sprawy dodatkowe
Zarząd Powiatu zapoznał się pismem w sprawie dokończenia remontu drogi powiatowej
Pisarowce – Markowce na odcinku od przysiółka „Podgaj” do drogi krajowej nr 28. Pan
Wicestarosta odczytał notatkę służbową sporządzoną na okoliczność spotkania w sprawie
zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej Nr 2212R Sanok – Bukowsko – ul.
Okulickiego w Sanoku w związku z budową obwodnicy Sanoka. Odnośnie drogi „przez
Podgaj” ustalono: „Mając na uwadze uruchomienie objazdu po drodze powiatowej Pisarowce
– Markowce należy zauważyć, że obecnie wspomniana droga nie jest w stanie przyjąć
zwiększonego obciążenia ruchem pojazdów ciężarowych. Z powyższego względu drogę należy
dostosować do ruchu pojazdów ciężarowych, w szczególności należy wzmocnić przepust, który
obecnie ma nośność 6t. Biorąc pod uwagę powyższe sprawa ta zostanie rozpatrzona podczas
projektowania budżetu Powiatu na 2018 rok.
Podjęto Uchwałę Nr 147/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa
pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe, w ramach projektu pn.:
„Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim”
dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. Uchwałę podjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Podjęto również Uchwałę Nr 148/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa
pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe, w ramach projektu pn.:
„Modernizacja

infrastruktury

szkolnictwa

zawodowego

Powiatu

Sanockiego”,

współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, oś priorytetowa
VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania
6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Członkowie Zarządu omówili prośbę Pana Damiana Biskupa o przyznanie dofinansowania
na częściowe pokrycie wkładu własnego dla zadania, którego celem jest wydanie albumu
zespołu Soul z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na realizację zadania
został napisany przez Miejską Bibliotekę Publiczna w Sanoku projekt. Zarząd Powiatu poprosił
o zorganizowanie spotkania z dyrektorem Biblioteki w Sanoku celem szczegółowego
omówienia i wyjaśnienia tematu. Pani Alicja Wosik powiedziała, iż ważną informacją jest to
czy na etapie składania wniosku była deklaracja MBP o zapewnieniu wkładu własnego.
W dalszej kolejności Zarząd Powiatu podjął uchwały:
- Uchwała Nr 149/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017
rok. W uchwale dokonuje się przesunięć w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie
89.066 zł oraz w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe w kwocie 94.470 zł. Uchwałę podjęto 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 150/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017
rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek
Organizacyjnych Powiatu Sanockiego w kwocie 3.198 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 151/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017
rok. W związku z decyzją Wojewody zmniejsza się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
o łączną kwotę 6.613, 66 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok.

Dokonuje się zwrotu

odprowadzonych przez Zespół Szkół Nr 5 w Sanoku dochodów w kwocie 27.189 zł. Pozytywną
opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pani Sekretarz poinformowała o piśmie Związku Powiatów Polskich o możliwości
zgłaszania przedsiębiorstw do konkursu INNOWATOR COP, którego celem jest uhonorowanie
firm w szczególny sposób wyróżniających się innowacjami w swojej działalności gospodarczej,
prowadzonej na terenie historycznie związanym z Centralnym Okręgiem Przemysłowym. Pani
Alicja Wosik zaproponowała, iż zajmie się tematem.
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Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania.
Do wiadomości przekazano

zawiadomienie o wszczęcie postepowania (znak GN-

III.683.2.2017) w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Sanoku obręb
Posada.
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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