Protokół Nr 22/19
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 8 maja 2019 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu

•

Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu

•

Damian Biskup - Członek Zarządu

•

Andrzej Chrobak - Członek Zarządu

•

Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

•

Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu

•

Bogusława Hniłka - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Wojciech Wydrzyński – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku

•

Piotr Andrunik – Naczelnik Wydziału Zarzadzania Kryzysowego

•

Krzysztof Tomczewski – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

•

Zofia Kijowska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju

•

Jan Wydrzyński – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

•

Piotr Uruski – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Stanisław Chęć. Przewodniczący
Zarządu Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia:

1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Powiatu
Sanockiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
(dz. nr 58/158)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Powiatu
Sanockiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej
(dz. nr 58/159)

2. Sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadań
publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności zleconych przez powiat
organizacjom pozarządowym w roku 2019
3. Sprawy z zakresu architektury i budownictwa:
a) rozważenie potrzeby opracowania Powiatowego programu ochrony nad zabytkami
Powiatu Sanockiego
4. Sprawy dotyczące pomocy społecznej:
a) Zaopiniowanie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok”
5. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazana sprzętu informatycznego.
6. Sprawy z zakresu oświaty promocji, kultury i rozwoju:
a) rozpatrzenie celowości realizacji zadania pt. „Wydanie publikacji Historia organizacji
Strzelec w Powiecie Sanockim do 2012 roku”
b) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 1 w Sanoku o przyznanie dwóch godzin
ponadwymiarowych dyrektorowi i zastępcy dyrektora
c) rozpatrzenie prośby dyrektora SOSW w Sanoku o wyrażenie zgody na realizację godzin
ponadwymiarowych
d) rozpatrzenie prośby dyrektora SOSW w Sanoku dot. zabezpieczenia wkładu własnego do
realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”
e) ustalenie zasad korzystania przez szkoły z przewozów uczniów na zawody konkursy
i olimpiady
7. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia dróg
wewnętrznych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością Powiatu
Sanockiego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku
8. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba o zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań: przebudowa drogi
powiatowej ul. Traugutta w Sanoku oraz przebudowa drogi powiatowej Tarnawa – Kalnica
b) informacja z otwarcia ofert na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na
4 zadania oraz zajęcie stanowiska w sprawie
9. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (27.000 zł – zabezpieczenie korpusu drogi
w m. Prusiek)
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (36.000 zł – przejście dla pieszych
w miejscowości Trepcza )
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (140.070 zł – PZD w Sanoku)
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (18.704 zł – PCPR w Sanoku)
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu Sanockiego na
2019 rok (45.360zł – PCPR w Sanoku)
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f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu Sanockiego na
2019 rok (42.000 zł KPPSP w Sanoku)
g) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego do RCRE
w Sanoku
10. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące tematy:
Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
- podjęcie decyzji w sprawie przedłużenia ważności umowy z PGE dystrybucja S.A.
- rozpatrzenie prośby firmy Voice – Net S.A. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie
instalacji światłowodowej w budynku przy ul. Lipińskiego 10 w Sanoku
Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
- rozpatrzenie prośby Społecznego Komitetu obchodów 650 – lecia Strachociny o udzielenie
pomocy w zorganizowaniu jubileuszu
- rozpatrzenie prośby dyrektora II LO w Sanoku o dofinansowanie wyjazdu uczniów na
zawody do Elbląga
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora I
Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora II
Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sanoku
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku

Porządek posiedzenia z dodatkowymi sprawami został przyjęty jednogłośnie.
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Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła projekty uchwał w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego nieruchomości Powiatu Sanockiego. Przedmiotem sprzedaży byłyby
działki nr 58/158 i 58/159. Dodała, że wyceny działek są aktualne. Członkowie Zarządu po
omówieniu tematu wstrzymali się ze sprzedażą w/w nieruchomości.

Dodatkowo pani Naczelnik przedstawił prośbę PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny Sanok w sprawie przedłużenia ważności umowy dotyczącej dysponowania
nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Sanockiego położoną w Sanoku obręb Posada
oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 725/4 w celu realizacji inwestycji polegającej na
przebudowie linii napowietrznej Sn na kablowe. Członkowie Zarządu 5 głosami „za” wyrazili
zgodę na przedłużenie przedmiotowej umowy.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę firmy Voice- Net S.A. wyrażając zgodę na
wykonanie instalacji światłowodowej w budynku przy ul. Lipińskiego 10, znajdującym się na
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego, będącej w użytkowaniu SPZOZ
w Sanoku, położonej w obrębie Posada działka nr 1577/9. Zgodę na wykonanie
przedmiotowych zadań wyrażono jednogłośnie.

Następnie

omówiono

temat

dotyczący

przekazania

lamp

oświetleniowych

zlokalizowanych przy Zespole Szkół Nr 3 w Sanoku na rzecz Gminy Miasta Sanoka. Zarząd
Powiatu upoważnił dyrektora Zespołu Szkół Nr 3, dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju
Edukacji w Sanoku oraz kierownika Centrum Integracji Społecznej w Sanoku do przekazania
lamp. Zgodę wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Dodatkowo pani Naczelnik poinformowała, że Jednostka Strzelecka 2210” zwróciła się
z wnioskiem o udostępnienie części działki 58/153 położonej w Sanoku obręb Olchowce. Pan
Starosta przypomniał, iż zarząd użyczył już przedmiotową nieruchomość na potrzeby bieżącej
działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku. Zatem prośba jest bezprzedmiotowa.
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Ad. 5.
Pan Wojciech Wydrzyński Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku
poinformował, iż jednostki wymienione w projekcie uchwały wystąpiły z wnioskiem
o przekazanie sprzętu komputerowego, który stanowi wyposażenie PUP w Sanoku, Sprzęt jest
nieprzydatny technologicznie do efektywnego funkcjonowaniu urzędu. Zatem istnieje
uzasadnienie do jego przekazania.
Wobec powyższego podjęto

Uchwałę

Nr 70/2019 w sprawie przekazana sprzętu

informatycznego. Sprzęt komputerowy stanowiący wyposażenie Powiatowego Urzędu Pracy
w Sanoku przekazuje się jako wyposażenie do: Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
w Sanoku, Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego
w Sanoku. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku, Starostwa
Powiatowego w Sanoku, Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu. Uchwałę podjęto
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 2. Sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego.

Pan Piotr Andrunik Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego przedstawił protokół
z posiedzenia komisji konkursowej z otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Powiatu Sanockiego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, których realizację w 2019 roku
wspiera Powiat Sanocki.
Zarząd Powiatu podjął

Uchwałę Nr 71/2019 w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na

realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności zleconych przez powiat
organizacjom pozarządowym w roku 2019. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.3. Sprawy z zakresu architektury i budownictwa.
Pan Krzysztof Tomczewski Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
poinformował, iż zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami istnieje
obowiązek sporządzenia na okres 4 lat Powiatowego programu ochrony nad zabytkami Powiatu
Sanockiego. Poinformował również o przybliżonych kosztach wykonania takiego programu.
Po wspólnym omówieniu tematu Członkowie Zarządu wstrzymali się z podjęciem decyzji
w tej sprawie.
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Ad.4. Sprawy dotyczące pomocy społecznej.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedstawioną przez pana Grzegorza Kozaka
dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku „Ocenę zasobów pomocy
społecznej za 2018 rok”. Ocena zostanie przekazana do Rady Powiatu Sanockiego.
Ad.6. Sprawy z zakresu oświaty promocji, kultury i rozwoju.

Pani Zofia Kijowska Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju
przedstawiła do rozpatrzenia celowość realizacji zadania pt. „Wydanie publikacji Historia
organizacji Strzelec w Powiecie Sanockim do 2012 roku” złożonego w trybie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przez jednostkę Strzelecką 2210. Zarząd
Powiatu nie uznał celowości realizacji w/w zadania. Za negatywnym rozpatrzeniem wniosku
głosowało 4 Członków Zarządu, jeden Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.

Członkowie Zarządu, w związku z dużą ilością godzin z przedmiotów zawodowych,
przyznali dwie godziny ponadwymiarowe dyrektorowi i zastępcy dyrektora w Zespole Szkół
Nr 1 w Sanoku. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Pozytywnie rozpatrzono prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
w Sanoku wyrażając zgodę na realizację przez dyrektora godzin ponadwymiarowych w roku
szkolnym 2019/2020. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie wkładu finansowego w wysokości
20% do realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sanoku rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023” celem którego planowane jest
doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej kuchni przy stołówce na ul. Konarskiego
w Sanoku.

Następnie ustalono zasady korzystania przez młodzież szkół i placówek prowadzonych
przez Powiat Sanocki z przewozów na zawody sportowe, olimpiady przedmiotowe i konkursy.
Zasady zostały przyjęte jednogłośnie. Polecono, aby pani Naczelnik przygotowała na kolejne
posiedzenie zarządu stosowne dokumenty w przedmiotowej sprawie.
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Zapoznano się z prośbą Społecznego Komitetu obchodów 650 – lecia Strachociny
o udzielenie pomocy w zorganizowaniu jubileuszu nadania aktu lokacyjnego. Nie podjęto
decyzji w w/w sprawie równocześnie polecono, aby pani Naczelnik sprawdziła możliwość
udzielenia wsparcia.

Pozytywnie rozpatrzono prośbę dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku
udzielając dofinansowania w wysokości 2.000 zł na zorganizowanie wyjazdu zawodników na
Mistrzostwa Polski w unihokeja do Elbląga. Zgodę na udzielenie dofinansowania wyrażono
jednogłośnie.

Pani Naczelnik Zofia Kijowska poinformowała, że upływa okres pełnienia funkcji
dyrektora w I i II Liceum Ogólnokształcącym, PPP i RCRE w Sanoku wobec tego podjęto
następujące uchwały:
- Uchwała Nr 72/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora I Liceum
Ogólnokształcącego w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 73/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 74/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

- Uchwała Nr 75/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Regionalnego
Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.7. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Pan Jan Wydrzyński Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu omówił zasadność
podjęcia przedłożonych na posiedzenie zarządu uchwał.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 76/2019 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie
zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
Pozytywnie zaopiniowano propozycję zaliczenia dróg wewnętrznych o znaczeniu lokalnym
niezaliczonych do innych kategorii na terenie Gminy Komańcza. Uchwałę podjęto 5 głosami
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„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 77/2019 w sprawie likwidacji pojazdu. Przeznacza się do
zniszczenia poprzez przekazanie do stacji demontażu pojazdów pojazd nabyty przez Powiat
Sanocki na podstawie postanowienia Sądu. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pan Damian Biskup zwrócił się do pana Jana Wydrzyńskiego z prośbą o przygotowanie
wspólnie z Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych zestawienia dróg
powiatowych, które nie spełniają definicji drogi powiatowej.

Następnie Członek Zarządu zapytał jak wyglądają sprawy związane z poprawieniem
dostępności komunikacyjnej w naszym powiecie.
Pan Naczelnik odpowiedział, że pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu uczestniczyli
w szkoleniach w tym zakresie. Środki rządowe będą przekazywane przez Bank Gospodarstwa
Krajowego, a następnie przez Urząd Wojewódzki. Planem transportu zbiorowego ma zarządzać
Marszałek Województwa. Po zatwierdzeniu planu transportu zbiorowego ma następować
jednoroczne wyłożenie. Wydział wystosował zapytanie do gmin z terenu Powiatu Sanockiego
odnośnie oczekiwań co do dni, godzin i częstotliwości kursów. Część odpowiedzi już wpłynęło.
Po zebraniu wszystkich danych informacja w tym temacie zostanie przekazana na posiedzenie
zarządu.

Ad.8. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym Zarząd Powiatu wyraził
zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu na realizację
następujących zadań:
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235R ul. Traugutta w Sanoku, w km od 0+000,00 do
0+982,30”
- „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”
Zgodę na powyższe wyrażono jednogłośnie.

Członkowie Zarządu przeanalizowali oferty z drugiego postepowania przetargowego na
opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

dla następujących

zadań
8

inwestycyjnych:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R - Czerteż - Strachocina km od 0+000 do 5+285”
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2045R Turze Pole – Zarszyn polegająca na budowie
chodnika w km od 5+165 do 5+785 strona prawa i od 5+660 do 5+785 strona lewa oraz od km
8+075 do 9+740 wraz z budową chodnika w km od 9+400 do 9+740”.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km od 3+776 do 6+250”.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Poraż – Zagórz polegająca na budowie chodnika
w km od 1+535 do 2+180 oraz od 5+970 do 6+340”.
Po zapoznaniu się ze szczegółami podjęto decyzję o realizacji w/w zadań.
Przewodniczący Zarządu dodał, że dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
poinformował o złym stanie technicznym mostu na ul, Stróżowskiej (ograniczenie tonażowe
do 20 ton) oraz o braku możliwości dojazdu pojazdów ciężarowych na planowaną budowę
zakładu karnego w Sanoku.
Pan Damian Biskup zwracając się do Pana Michała Cyrana zapytał kiedy rozpoczynają
się prace dotyczące budowy chodnika na ul. Kościelnej w Sanoku oraz parkingu przy
Przychodni Zdrowia przy ul. Lipińskiego w Sanoku. Pan Naczelnik odpowiedział, że na ul.
Kościelnej przekazany został plac budowy i prace niedługo się rozpoczną. Odnoście
utwardzenia terenu przy Przychodni Zdrowia w Sanoku potrzebna jest jeszcze zgoda na
wycinkę krzewów i drzew

Ad.9. Sprawy budżetowe.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok. W projekcie proponuje się
zabezpieczenie kwoty w wysokości 27.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zabezpieczenia
koszy siatkowo – kamiennych korpusu drogi powiatowej w ramach zadania finansowego pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229R Prusiek – Wysoczany w km od 1+267 do 1+553
w m. Prusiek”. Pozytywną opinię wyraziło 5 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 2019 rok. W projekcie proponuje się
zabezpieczenie kwoty w wysokości 36.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania
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inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235R Sanok – Dobra polegająca na
wykonaniu przejścia dla pieszych w km. 3+210 w m. Trepcza”. Pozytywną opinię wyraziło
5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok. W projekcie
proponuje się zabezpieczenie kwoty w wysokości 140.070 zł z przeznaczeniem na zwrot
odprowadzonych dochodów przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku. Pozytywną opinię
wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok.
W projekcie proponuje się zabezpieczenie kwoty w wysokości 18.704 zł z przeznaczeniem na
wydatki związane z realizacją przez PCPR w Sanoku pilotażowego programu „Aktywny
samorząd.” Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Następnie podjęto Uchwałę Nr 78/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2019 rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki
Powiatu Sanockiego o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających
z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej w Służby
Ochronnej Państwa w latach 2017 – 2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego
funkcjonariuszy” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Podjęto

Uchwałę Nr 79/2019 w

sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu

Sanockiego na 2019 rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki
Powiatu Sanockiego o kwotę 45.360 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających
z ustawy z dnia 7.09.2007r. o Karcie Polaka dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

Podjęto Uchwałę Nr 80/2019 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego do
RCRE w Sanoku.

Przekazuje się nieodpłatnie biurko i podgrzewacz będące na stanie
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ewidencyjnym Starostwa Powiatowego w Sanoku na wyposażenie do Regionalnego Centrum
Rozwoju Edukacji w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania.
Zarząd Powiatu udzielił wsparcia finansowego w wysokości 500 zł na organizację IX
edycji Bieszczadzkiego Pucharu Głowatki przez Zarząd Koła Polskiego Związku
Wędkarskiego w Zagórzu.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel

Podpisy Członków Zarządu
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4. Andrzej Chrobak……………………………….
5. Krzysztof Strzyż………………………………
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