Protokół Nr 148/17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 19 października 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Andrzej Chrobak

•

Krzysztof Strzyż

•

Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Wojciech Skiba – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

•

Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

•

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

•

Jolanta Weremińska – pracownik Wydziału Finansowego

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) rozpatrzenie prośby dotyczącej przedłużenia dzierżawy części działki nr 773/11
położonej w Sanoku
b) podjęcie decyzji w sprawie dalszego sposobu gospodarowania nieruchomościami działki
nr: 58/153, 58/158, 58/159 położonymi w Sanoku
c) omówienie pisma kierownika CIS w Sanoku w sprawie dotyczącej umieszczenia
w planach inwestycyjnych przyłącza kanalizacji sanitarnej do miejskiej kanalizacji
2. Sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa:
a) podjęcie decyzji w sprawie możliwości aplikowania o środki na kontynuację zwalczania
barszczu Sosnowskiego
b) rozpatrzenie wniosku prezesa Koła Nr 3 PZW w Sanoku o udzielenie pomocy finansowej
na pogłębienie stawów
3. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:

a) prośba dyrektora PCPR w Sanoku o wykonanie prac mających na celu przystosowanie
pomieszczeń przeznaczonych dla PCPR w budynku przy ul. Szopena 5 w Sanoku
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych
warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub
osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
4. Sprawy dotyczące utrzymania dróg:
a) omówienie tematu dotyczącego zwiększenia środków finansowych na zimowe
utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018
5. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku o udzielenie upoważnienia do podpisania umowy
użyczającej działkę
b) prośba dyrektora II LO w Sanoku o wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w planie
doskonalenia zawodowego nauczycieli
c) prośba dyrektora I LO w Sanoku o zaopiniowanie dofinansowania dla nauczyciela opłaty
za kształcenie na studiach podyplomowych – doradztwo zawodowe
d) prośba komendanta Hufca ZHP o uwzględnienie w budżecie Powiatu Sanockiego na
2018 dofinansowania na wydanie albumu z okazji 100 – lecia odzyskania
Niepodległości i 100 lecia działalności ZHP
e) prośba Stowarzyszenia Sanocki Unihokej o udzielenie wsparcia finansowego dla
drużyny Wilki w rozgrywkach Ekstraligi seniorów
f) rozpatrzenie propozycji złożonej przez „Babelskifilm” w Rzeszowie odnośnie reklamy
Ziemi Sanockiej podczas emisji reportażu telewizyjnego
g) rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielowi II LO w Sanoku
h) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego ZSZ Nr 1 w Sanoku w Branżową Szkołę I Stopnia
Nr 1 w Sanoku wchodzącą w skład ZS Nr 1 w Sanoku
i) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego ZSZ Nr 2 w Sanoku w Branżową Szkołę I Stopnia
Nr 2 w Sanoku wchodzącą w skład ZS Nr 2 w Sanoku
j) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego ZSZ Nr 3 w Sanoku w Branżową Szkołę I Stopnia
Nr 3 w Sanoku wchodzącą w skład ZS Nr 31 w Sanoku
k) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego ZSZ Nr 5 w Sanoku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr
5 w Sanoku wchodzącą w skład ZS Nr 5 w Sanoku
l) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy dla
Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym oraz
dla Uczniów z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Sanoku w Szkołę Specjalną
Przysposabiającą do Pracy w Sanoku wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego w Sanoku
m) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 Specjalnej
w Sanoku w ośmioletnia Szkołę Podstawową Nr 5 Specjalną w Sanoku wchodzącą
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sanoku
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n) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealne dla Dorosłych Nr 2 w Sanoku
w Szkołę Policealną dla Dorosłych Nr 2 w Sanoku i wchodzącą w skład Regionalnego
Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku
6. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017r.
(23.896, 18 zł - SOSW)
b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017r.
(150.000 zł- PSIP)
c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017r.
(442.900 zł - PUP)
d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017r.
(3.500 zł - SOSW)
e) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (4.824 zł - Dom Dziecka)
f) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (10.449 zł - PCPR)
g) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (1.500zł - SDS w Zagórzu)
7. Wolne wnioski i zapytania.

Dodatkowo Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące sprawy:
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (kwota 244.210 zł)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017 rok (kwota 32.000 zł)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie likwidacji mienia ruchomego w Starostwie Powiatowym
w Sanoku.
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2017 rok (kwota 20.323 zł)
- pismo ZS Nr 5 w Sanoku w sprawie podłączenia do sieci światłowodowej Orange.
- zapoznanie się z zawiadomieniem Wydziału GN.
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi sprawami został przyjęty jednogłośnie
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Ad. 3. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
mając na uwadze decyzję dotyczącą przeniesienia siedziby PCPR z ul. Jezierskiego 21
i Konarskiego 18 do budynku znajdującego się w Sanoku przy ul. Szopena 5 zwrócił się
z prośbą o wykonanie prac mających na celu przystosowanie pomieszczeń przeznaczonych dla
PCPR w Sanoku. Członkowie Zarządu przychylili się do prośby dyrektora PCPR umożliwiając
wykonanie prac wskazanych w piśmie PCPR – CzI.0710.6.2017 ze środków budżetu Powiatu
Sanockiego. Zgodę na powyższe wyrażono 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Następnie Członkowie Zarządu po wysłuchaniu wyjaśnień dyrektora PCPR w Sanoku
pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych
warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności,
rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej
w pieczy zastępczej. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad. 1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
przedstawiła prośbę pana (…) o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu dzierżawy części
działki nr 773/11 położonej w Sanoku. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył przedmiotową
prośbę wyrażając zgodę na przedłużenie dzierżawy w/w nieruchomości do dnia 30 listopada
2019 roku. Kwota dzierżawy pozostaje bez zmiany.
Sprawa dotycząca sposobu dalszego gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
działki o numerach: 58/153, 58/158, 58/159 położonymi w Sanoku, została przełożona do
omówienia na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu. Pan Starosta poprosił o sprawdzenie
zapisu dotyczącego zabezpieczenia terenu dla Oddziału Obrony Terytorialnej (czy było
formalne wystąpienie o zabezpieczenie nieruchomości).
Zarząd Powiatu na prośbę kierownika Centrum Integracji Społecznej w Sanoku wyraził
zgodę na umieszczenie w planach inwestycyjnych Powiatu Sanockiego na rok 2018 przyłącza
kanalizacji sanitarnej (szamba) do miejskiej sieci kanalizacji.
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Pani Naczelnik Bogusława Hniłka poinformowała o potrzebie zabezpieczenia kwoty
należnej z tytułu odszkodowania w związku z wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dot. „Rozbudowy drogi powiatowej nr 2244R – ul. Kościelna polegająca
na wykonaniu chodnika dla pieszych w m Sanok w km 0+062,26 – 0+01000,00 strona lewa
wraz z niezbędną infrastrukturą”. Po omówieniu sprawy polecono, aby Wydział Finansowy
wystąpił o interpretację do Izby Skarbowej, w zakresie doliczenia podatku VAT do wyliczonej
przez rzeczoznawcę kwoty odszkodowania z uwagi, że dostawcą towaru jest osobą fizyczną,
ale odszkodowanie (większa jego część) otrzyma Bank jako wierzyciel hipoteczny. Wartość
rynkowa nieruchomości jest określona przez rzeczoznawcę majątkowego jako kwota netto.
Równocześnie polecono, aby pani skarbnik zabezpieczyła środki finansowe na powyższy cel.
Pani Sekretarz zapytała, czy w związku ze zmianą decyzji odnośnie przeniesienia
siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku, ogłoszony już przetarg na zbycie
nieruchomości

stanowiących

obecnie

siedzibę

PZD

powinien

zostać

anulowany.

Przewodniczący Zarządu stwierdził, że na ten moment nie należy anulować już ogłoszonego
przetargu.

Ad. 2. Sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.
Odnośnie możliwości aplikowania o środki na kontynuację zwalczania barszczu
Sosnowskiego Pan Wojciech Skiba Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa poinformował, iż sprawa jest już nieaktualna. Wydział otrzymał odpowiedź ze
wspólnego sekretariatu Polsko - Słowackiego (skonsultowano z Ministerstwem Rozwoju)
o braku możliwości złagodzenia lub zmiany dochowania 5 - letniego okresu trwałości dla
projektu. Ze względu na specyfikę projektu Powiat Sanocki nie będzie w stanie spełnić tego
warunku.
Wniosek Prezesa Zarządu Koła Nr 3 Polskiego Związku Wędkarskiego w Sanoku
o udzielenie pomocy finansowej na pogłębienie stawów znajdujących się w Sanoku został
rozpatrzony negatywnie z uwagi na trudną sytuację finansową Powiatu Sanockiego.

Ad. 5. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na upoważnienie dyrektora Zespołu Szkół Nr 3
w Sanoku do podpisania umowy użyczającej działkę nr 1997/16 w Sanoku obręb Posada na
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czas przebudowy odcinka magistrali wodociągowej, sieci wodociągowej oraz budowy budynku
hydroforni strefowej.
Członkowie

Zarządu

pozytywnie

rozpatrzyli

prośbę

dyrektora

II

Liceum

Ogólnokształcącego w Sanoku wyrażając zgodę na wprowadzenie zmiany w planie
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 r. Zmiany związane są z podjęciem studiów
podyplomowych przez 6 nauczycieli w/w szkoły. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Na prośbę dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku pozytywnie zaopiniowano
dofinansowanie opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych - doradztwo zawodowe dla
nauczyciela w/w szkoły.
Prośba komendanta Hufca ZHP o uwzględnienie w budżecie Powiatu Sanockiego na
2018 dofinansowania na wydanie albumu z okazji 100 – lecia odzyskania Niepodległości i 100
lecia działalności ZHP została przełożona na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu
Sanockiego.
Zarząd Powiatu z uwagi na trudną sytuację finansową negatywnie rozpatrzył prośbę
skierowaną przez Stowarzyszenie Sanocki Unihokej o udzielenie wsparcia finansowego dla
drużyny Wilki w Sanoku na udział w rozgrywkach Ekstraligi seniorów.
Zapoznano się ze skierowaną przez „BabelskiFilm – Bartosz Babelski” w Rzeszowie
propozycją reklamy Ziemi Sanockiej podczas emisji reportażu telewizyjnego dotyczącego (…)
– nauczycielki i dyrektorki Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli
Sękowej.
Następnie rozpatrywano wniosek pracownika II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku
o przyznanie pomocy zdrowotnej. Po omówieniu tematu udzielono wsparcia finansowego
w wysokości 1.000 zł. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
W następnej kolejności Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał
Rady Powiatu:
- projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Sanoku w Branżową Szkołę I Stopnia
Nr 1 w Sanoku wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku. Projekt uchwały uzyskał
pozytywną opinię 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego ZSZ Nr 2 w Sanoku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Sanoku wchodzącą
w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 3 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego ZSZ Nr 3 w Sanoku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Sanoku wchodzącą
w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 3 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego ZSZ Nr 5 w Sanoku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 5 w Sanoku wchodzącą
w skład Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 3 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem
Umysłowym

w

Stopniu

Umiarkowanym

lub

Znacznym

oraz

dla

Uczniów

z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Sanoku w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do
Pracy w Sanoku wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Sanoku. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 Specjalnej w Sanoku w ośmioletnią
Szkołę Podstawową Nr 5 Specjalną w Sanoku wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Sanoku. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 3 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Sanoku w Szkołę Policealną dla
Dorosłych Nr 2 w Sanoku i wchodzącą w skład Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji
w Sanoku. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
W związku z informacją dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku o wytypowaniu szkoły
do podłączenia sieci światłowodowej Orange, upoważniono dyrektora Zespołu Szkół Nr 5
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w Sanoku do podpisania umowy udostępnienia nieruchomości dla Orange Polska S.A.
w zakresie doprowadzenia do budynku przyłącza telekomunikacyjnego w celu poprowadzenia
w budynku instalacji światłowodowej. Zgodę wyrażono 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad. 6. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 190/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017r. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego.
Przeznacza się łączną kwotę w wysokości 23.896,18 zł na wydatki związane z realizacją
statutowych zadań w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sanoku w tym na
wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na
sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
- Uchwała Nr 191/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017r.
W związku ze zmianą udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację
inwestycji: „Podkarpacki System informacji Przestrzennej” zmniejsza się dochody i wydatki
Powiatu Sanockiego o kwotę 150.000 zł. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 192/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017r. W związku z decyzją Wojewody przeznacza się kwotę w wysokości 442.900 zł na
wydatki związane z realizacją statutowych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku.
Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 193/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2017r. Dokonuje się przesunięć o kwotę 3.500 zł w rozdziale 92105 – pozostałe zadania
w zakresie kultury. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
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Następnie Członkowie Zarządu opiniowali projekty uchwał Rady Powiatu Sanockiego.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego na 2017 rok.
Projekt uchwały zabezpiecza kwotę w wysokości 6.824 zł na zwrot darowizny otrzymanej od
osób prywatnych i firm z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków Domu Dziecka
w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarząd, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. W projekcie uchwały
zabezpiecza się kwotę w wysokości 10.449 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 3 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 2017 rok.
Zabezpiecza się kwotę w wysokości 1.500 zł na Wigilię i spotkanie mikołajkowe dla
uczestników ŚDS w Zagórzu. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Dodatkowo pozytywnie został zaopiniowany projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. W projekcie uchwały proponuje
się zabezpieczenie kwoty w wysokości 20.323 zł na wydatki związane z realizacją przez Zespół
Szkół Nr 5 w Sanoku projektu „Europejska edukacja nauczycieli w Zespole Szkół Nr 5
w Sanoku”. Pozytywną opinię wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ponadto Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 194/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017r.
W projekcie uchwały proponuje się zmniejszenie rezerwy oświatowej o kwotę 244.210 zł
i dokonanie przesunięć w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
w łącznej kwocie 799.890 zł.

Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 195/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017r.
W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę
32.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w Komendzie
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Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 196/2017 w sprawie likwidacji mienia ruchomego w Starostwie Powiatowym
w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

Ad.7. Wolne wnioski i zapytania.
Pani Sekretarz przedstawiła prośbę skierowaną przez Naczelnika Wydziału Zarzadzania
Kryzysowego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przyszłorocznej kwalifikacji wojskowej
w obecnie niezagospodarowanych pomieszczeniach budynku przy ul. Jagiellońskiej 22
w Sanoku. Członkowie Zarządu po zapoznaniu się ze szczegółami, wyrazili zgodę na
powyższe.
Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem (GN-III.683.3.2017) w sprawie
wszczętej z urzędu o ustalenie odszkodowania za nieruchomość, która stała się własnością
Powiatu Sanockiego w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa drogi Powiatowej
ul. Kościelna polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych w m. Sanok strona lewa wraz
z niezbędna infrastrukturą techniczną”.
Przyjęto wystąpienie do Wojewody Podkarpackiego odnośnie

przebudowy drogi

powiatowej nr 2113 R Pastwiska – Puławy.
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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