Protokół Nr 178 /18
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 15 maja 2018 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Andrzej Chrobak

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

•

Edyta Szałankiewicz- Skarbnik Powiatu

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
w/m

•

Zofia Kijowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju w/m

•

Grzegorz Kozak – Dyrektor PCPR w Sanoku

•

Marzena Jachińska – pracownik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w/m

•

Ewelina Florian – Dyrektor PCOJOPS w Sanoku

•

Wojciech Skiba – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
w/m

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 geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 4 drzew oraz rozpatrzenie
prośby w sprawie zakupu lub dzierżawy działki nr 773/11 w Sanoku
b) omówienie tematu dotyczącego sprzedaży działki nr 773/14 w Sanoku
c) rozpatrzenie wniosku pana Jakuba Nowaka pełnomocnika SPGK w Sanoku o wyrażenie
zgody na nieodpłatne udostępnienie działki nr 598/10 w Sanoku
2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia planu finansowego na wykonanie elewacji
archiwum zakładowego Starostwa
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3.

4.

5.
6.

7.

b) zajecie stanowiska w sprawie pisma wykonawcy robót w internacie ZS nr 5 w Sanoku
odnośnie zapłaty za dodatkowe zadania
c) rozpatrzenie prośby w sprawie dokończenia remontu drogi powiatowej Pisarowce Markowce na odcinku od przysiółka „Podgaj”
d) zapoznanie się z deklaracją Wójta Gminy Zarszyn i Zagórz odnośnie udzielenia pomocy
finansowej
e) prośba o zabezpieczenie w budżecie powiatu środków finansowych na wykonanie
przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku CIS w Sanoku.
f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wytworzenie i
dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sanoku w latach
2018 -2021
Rozpatrzenie wniosku Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej o uwzględnienie
w koncepcji projektu SOSW budowę pełnego kompleksu wraz ze Środowiskowym
Domem Samopomocy
Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) udzielenie wsparcia finansowego na organizację powiatowych eliminacji Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
b) ustalenia w sprawie przewozów kolejowych
Rozpatrzenie prośby dyrektora PCOJOPS o wyrażenie zgody na zapewnienie
jednostce obsługi prawnej
Sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa:
a) rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w
Zagórzu o udzielenie pomocy finansowej na organizację VII edycji Bieszczadzkiego
Pucharu Głowatki
b) rozpatrzenie prośby komendanta PPSP w Sanoku o udzielenie wsparcia poprzez zakup
i przekazanie neutralizatorów i sorbentów do likwidacji zanieczyszczeń substancji
ropopochodnych
Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) podjęcie decyzji w sprawie przydzielenia pracownic Bursy Szkolnej w Sanoku do ZFŚS
przy I LO w Sanoku
b) rozpatrzenie prośby dyrektora SOSW w Sanoku o zwiększenie planu wykonawczego o
kwotę 16.000 zł
c) informacja dotycząca upływu kadencji pełnienia funkcji dyrektora MDK w Sanoku podjęcie decyzji
d) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy za zasadzie porozumienia stron
z panią Martą Muszyńską dyrektorem CDN w Sanoku
e) prośba dyrektora PPP w Sanoku o zwrot środków finansowych poniesionych na zakup
centrali telefonicznej
f) prośba dyrektora MBP o dofinansowanie II edycji „Noc z Teatrem”
g) prośba proboszcza Parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku o dofinansowanie XVI
Dziecięcego Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie”
h) rozpatrzenie prośby PCK w Sanoku o objecie patronatem oraz udzielenie wsparcia
finansowego XVII Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK
i) rozpatrzenie prośby dyrektora II LO w Sanoku o wyrażenie zgody na zmianę w planie
rozwoju zawodowego nauczycieli
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j) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku o udzielenie upoważnienia na
podpisanie umowy udostepnienia nieruchomości
k) rozpatrzenie prośby właścicielki nieruchomości o zwiększenie stawki dzierżawy, na
której ulokowana jest tablica informacyjna Powiatu
l) rozpatrzenie prośby Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Sanoku o wsparcie
finansowe obchodów 30 lecia Koła PSD w Sanoku
m) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
n) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad udzielania
i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Sanocki
8. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym SPZOZ za marzec 2018r.
9. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) rozpatrzenie wniosku Caritas Archidiecezji Przemyskiej o wyrażenie zgody na
ogłoszenie konkursu na prowadzenie DPS w Sanoku dla osób przewlekle psychicznie
chorych – ewentualne podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu na
prowadzenie DPS w Sanoku dla osób psychicznie chorych
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert i udzielania dotacji na realizację zadań
publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności zleconych przez powiat
organizacjom pozarządowym w roku 2018
11. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2018 rok (43.600 zł - KPPSP)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2018 rok (12.330 zł - SOSW)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2018 rok (8.619 zł - RCRE)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2018 rok (1.250 zł - ŚDS)
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2018 rok (38.622 zł – most w m. Tarnawa)
f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Muzeum Historycznego w Sanoku za 2017r.
g) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
MDK w Sanoku za 2017r.
h) podjęcie uchwały zarządu w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za
Sanoku za 2017r.
i) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (44.422 zł – plan ochrony środowiska)
j) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (11.628 zł – PCPR)
12. Wolne wnioski i zapytania.
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Ad. 1
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę osobie prywatnej na usunięcie 4 drzew rosnących
na działce nr 773/12, położonej w Sanoku obręb Wójtowstwo, stanowiącej własność Powiatu
Sanockiego. Zgodę wyrażono przy 4 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
Członkowie Zarządu po omówieniu wniosku Pana Jakuba Nowaka pełnomocnika
SPGK w Sanoku wyrazili zgodę na nieodpłatne udostepnienie działki nr 598/10 położonej
w Sanoku obręb Śródmieście, stanowiącej współwłasność Powiatu Sanockiego i Gminy Miasta
Sanoka dla potrzeb wykonania przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Rynek 1
w Sanoku. Zgodę wyrażono przy 4 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Temat dotyczący sprzedaży działki nr 773/14 w Sanoku został przełożony na kolejne
posiedzenie zarządu.

Ad. 2
Wyrażono zgodę na zwiększenie planu finansowego o kwotę 22.000 zł na wykonanie
elewacji archiwum zakładowego Starostwa przy ul. Zamkowej w Sanoku. W związku z
powyższym zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 22.000 zł). Pozytywną opinię
wyrażono przy 4 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
W związku z pismem wykonawcy robót w internacie ZS Nr 5 w Sanoku odnośnie zapłaty
za dodatkowe (nieuzgodnione) prace, członkowie Zarządu nie wyrazili zgody na zapłatę
dodatkowego wynagrodzenia.
Negatywnie rozpatrzono prośbę dotyczącą dokończenia remontu drogi powiatowej
Pisarowce-Markowce, na odcinku od przysiółka „Podgaj” do drogi krajowej Nr 28 z powodu
braku środków finansowych.
Członkowie Zarządu zapoznali się z deklaracją Wójta Gminy Zarszyn oraz Burmistrza
Miasta i Gminy Zagórz, odnośnie udzielenia pomocy finansowej.
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie zabezpieczenia w budżecie powiatu o kwotę
8.619 zł na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku RCRE

położonego

w Sanoku przy ul. Stróżowskiej 16 na działce o nr 1997/17. Zgodę wyrażono przy 4 głosach
„za”, przeciw – 0, wstrzymał się -1 członek Zarządu.
Podjęto uchwałę Nr 104/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „ Wytworzenie i dostawa
tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sanoku w latach 2018-2021”.
Uchwałę podjęto przy 5 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Ad. 3
Zarząd Powiatu po omówieniu wniosku Komisji Zdrowia Rodziny i Polityki Socjalnej
w sprawie uwzględnienia w koncepcji projektu SOSW budowy pełnego kompleksu wraz ze
Środowiskowym Domem Samopomocy zdecydował, iż ze względu na powierzchnię działki
nie ma możliwości lokalizacji jakiejkolwiek innej placówki na tym samym obszarze.
Zwolniona minimalna powierzchnia działki przy ewentualnej zmianie koncepcji ośrodka,
będzie kiedyś wykorzystana pod ewentualną rozbudowę budynku SOSW w Sanoku.

Ad. 4
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na udzielenie wsparcia finansowego na organizację
powiatowych eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w kwocie 500 zł.
Zgodę wyrażono przy 5 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Jeżeli chodzi o przewozy kolejowe Pani Skarbnik poinformowała, że gmina Komańcza
podjęła uchwałę udzielając nam pomocy finansowej w kwocie 5.000 zł, Miasto Sanok
przeznaczyło 50.000 zł, miasto Zagórz również ma w planie przeznaczyć kwotę na ten cel.
Z wydziału komunikacji zostało skierowane pismo do Marszałka Województwa dotyczące
ustalenia nazwy zadania a także wnioskujące o przyznanie kwoty 471.036 zł. To jest kwota,
która z naszym wkładem daje koszt utrzymania całego zadania. W tym zadaniu będzie też
partycypować przewoźnik. Można to zadanie powierzyć bez ogłaszania przetargu, podpisując
umowę.
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Ad. 5
Członkowie Zarządu omówili prośbę Pani dyrektor PCOJOPS dotyczącą zapewnienia
jednostce oraz jednostkom obsługiwanym przez PCOJOPS obsługi prawnej. Zarząd wyraził
zgodę na rozpoczęcie procedury zmierzającej do wybrania kancelarii prawnej do obsługi od
1 sierpnia br. w/w jednostek. Zgodę wyrażono przy 5 głosach „za”, głosów przeciw i
wstrzymujących się nie było.

Ad. 6
Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę Prezesa Zarządu Koła Polskiego
Związku Wędkarskiego w Zagórzu udzielając wsparcia finansowego w kwocie 2 tys zł na
organizację VIII edycji Bieszczadzkiego Pucharu Głowatki. Zgodę wyrażono przy 4 głosach
„za”, przeciw – 0, wstrzymał się -1 członek Zarządu.
Pozytywnie rozpatrzono prośbę Komendanta PPSP w Sanoku przeznaczając kwotę 3.000
zł na zakup i przekazanie neutralizatorów i sorbentów do likwidacji zanieczyszczeń
ropopochodnych. Zgodę wyrażono przy 5 głosach „za”, przeciw – 0, wstrzymało się -0.

Ad. 7
Po omówieniu tematu dotyczącego przydzielenia byłych pracownic Bursy Szkolnej w
Sanoku do ZFŚS przy I LO w Sanoku, Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji, aby osoby
te zwróciły się do w/w szkoły o objęcie świadczeniami ZFŚS.
Następnie po omówieniu pisma dyrektora SOSW w Sanoku wyrażono zgodę na
zwiększanie planu wykonawczego o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu
4 pomieszczeń w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22.
W związku z powyższym podjęto Uchwałę Nr 105/2018 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. Kwotę 16.000 zł przeznacza się na wydatki
związane z realizacją statutowych zadań w SOSW w Sanoku. Uchwałę podjęto przy 5 głosach
„za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
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W związku z upływem kadencji dyrektora MDK w Sanoku Zarząd zdecydował
o ogłoszeniu konkursu na powyższe stanowisko. Decyzję podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała w sprawie rozwiązania

stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron

z panią Martą Muszyńską dyrektorem CDN w Sanoku została przeniesiona na kolejne
posiedzenie zarządu.
Po omówieniu prośby dyrektora PPP w Sanoku o zwrot środków finansowych poniesionych
na zakup centrali telefonicznej w kwocie 12 398 zł wyrażono zgodę na powyższe. W związku
z tym podjęto Uchwałę Nr 106/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2018 rok (kwota 12.398 zł). Uchwałę podjęto przy 5 głosach „za”, głosów
przeciw i wstrzymujących się nie było.
Pismo MBP w Sanoku o dofinansowanie II edycji „Noc z teatrem”, zostało przeniesione na
kolejne posiedzenie zarządu.
Omówiono prośbę Parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku o dofinasowanie XVI
Dziecięcego Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie”. Pan Andrzej
Chrobak zawnioskował o przyznanie dofinansowania w wysokości 1.000 zł. Po rozpatrzeniu
prośby zdecydowano o przyznaniu dofinansowania w wysokości 500 zł. Decyzję podjęto przy
3 głosach „za”, przeciw-0, wstrzymało się- 2 członków Zarządu.
Po omówieniu pisma PCK w Sanoku, członkowie Zarządu zdecydowali o udzieleniu
wsparcia finansowego w kwocie 500 zł na organizację

XVII Powiatowych Mistrzostw

Pierwszej Pomocy PCK. Decyzję podjęto przy 3 głosach „za”, przeciw-0, wstrzymał się- 1
członek Zarządu.
Pozytywnie rozpatrzono prośbę dyrektora II LO w Sanoku o zmianę w planie rozwoju
zawodowego nauczycieli kierunku studiów podyplomowych nauczyciela z geografii na fizykę.
Głosowanie przebiegało w sposób następujący: 5 głosów „za”, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było.
W dalszej kolejności pozytywnie rozpatrzono przy 5 głosach za, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było, prośbę dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku o udzielenie upoważnienia
na podpisanie umowy z firmą Orange Polska S.A. na udostepnienie nieruchomości.
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Po rozpatrzeniu prośby właścicielki nieruchomości o zwiększenie stawki dzierżawy na
której ulokowana jest tablica informacyjna Powiatu, zdecydowano o zwiększenie stawki
dzierżawnej do 70 zł miesięcznie. Decyzję podjęto przy 5 głosach „za”, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było.
Rozpatrzono prośbę Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Sanoku o wsparcie finansowe
obchodów 30 - lecia Koła PSD w Sanoku. Zdecydowano o przyznaniu kwoty 1000 zł na
powyższy cel. Za taką decyzją głosowało 4 członków Zarządu, przeciw -0 wstrzymał się -1
członek Zarządu.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. Pozytywną opinię wyrażono przy 5
głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady w sprawie określenia zasad udzielania
i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Sanocki. Pozytywną opinię wyrażono przy 5 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było.
Ad. 8
Członkowie Zarządu zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym SPZOZ w Sanoku
za miesiąc marzec 2018 roku.
Ad. 9
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 107/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, dotyczącego
prowadzenia domu pomocy społecznej dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych. Uchwałę
podjęto przy 5 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Ad. 10
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 108/2018 w sprawie wyboru ofert i udzielenia
dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności zleconych
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przez powiat organizacjom pozarządowym w roku 2018. Uchwałę podjęto przy 5 głosach „za”,
głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Ad. 11
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 109/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2018 rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się wydatki w
kwocie 43.600 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sanoku. Uchwałę podjęto przy 5 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 110/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2018 rok. W uchwale budżetowej w związku z decyzją Wojewody
Podkarpackiego przeznacza się dotację celową dla SOSW w Sanoku. Uchwałę podjęto przy 5
głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 111/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2018 rok. W uchwale tej przeznacza się kwotę 8.619 zł na budowę
przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku RCRE przy ul. Stróżowskiej 16 w Sanoku.
Uchwałę podjęto przy 4 głosach „za”, głosów przeciw -0, wstrzymał się - 1 członek Zarządu.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 112/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2018 rok. Kwotę 1.250 zł przeznacza się na wydatki związane
z realizacją statutowych zadań w ŚDS w Zagórzu. Uchwałę podjęto przy 5 głosach „za”, głosów
przeciw i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę Nr 113/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2018 rok. Kwota 38.622 zł dotyczy wydatków niewygasających na zadanie „Odbudowa
mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa-Kalnica w km 1+571”. Uchwałę podjęto
przy 5 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
W dalszej kolejności podjęto Uchwałę Nr 114/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Muzeum Historycznego w Sanoku za 2017 rok. Uchwałę podjęto
przy 5 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 115/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku za 2017 rok. Uchwałę podjęto przy 4
głosach „za”, przeciw -0, wstrzymało się-1.
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Podjęto Uchwałę Nr 116/2018 w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego
za rok 2017. Uchwałę podjęto przy 5 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota 44.422 zł – plan ochrony
środowiska). Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było.
Następnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (kwota11.628 zł – realizacja programu
„Aktywny samorząd” przez PCPR w Sanoku). Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”,
głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Ad. 12
Pan Krzysztof Strzyż zwrócił się o przygotowanie informacji na temat remontów na
drogach powiatowych po zimie, oraz na temat wykaszania poboczy przy drogach powiatowych.
Zwrócił się również z prośbą o przygotowanie dokumentów do wystąpienia z wnioskiem do
Ministra Ochrony Środowiska o nagrodę Ministra dla Pana Józefa Kosiby długoletniego
Nadleśniczego Nadleśnictwa Leska oraz byłego Radnego Powiatu Sanockiego Przewodniczącego Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
Pan Andrzej Chrobak zwrócił uwagę iż na ulicy Rymanowskiej w Sanoku

w pobliżu

Powiatowego Urzędu Pracy jest kilka zarośniętych drzew, które uniemożliwiają mieszkańcom
bezpieczny wyjazd z ul. Rymanowskiej. Radny poprosił o rozeznanie tematu. Pan Andrzej
Chrobak zaproponował również o przygotowanie niezbędnych dokumentów do wystąpienia
do Prezydenta RP o odznaczenie Pani Moniki Brewczak krzyżem zasługi. Pan Chrobak
zawnioskował również o stworzenie dokumentacji przebudowy lub remontu ulicy 800-lecia w
Sanoku wraz z powstaniem miejsc parkingowych.
Omówiono temat dotyczący strzelnic na terenie powiatu sanockiego.
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Pani Alicja Wosik

zwróciła się z prośbą o rozważenie

tematu i ewentualne

zaproponowanie kandydatów z terenu Powiatu Sanockiego do ewentualnego odznaczenia z
okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada br. Pani radna zawnioskowała
też o odznaczenia dla pracowników za służbę w administracji publicznej po 10, 20 czy 30 latach
pracy.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Joanna Jankowska

Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny………………………….
2. Wacław Krawczyk …………........................
3. Andrzej Chrobak ……………………………
4. Krzysztof Strzyż ……………………………
5. Alicja Wosik ……………………………….
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