Protokół Nr 23/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 14 maja 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

•

Marian Kunc

•

Maryla Kopiec - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Jolanta Weremińska – Naczelnik Wydziału Oświaty

•

Piotr Mazur – Naczelni Wydziału Rozwoju, Promocji i Sportu

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 organizacyjne:
a) omówienie tematu dotyczącego wprowadzania systemu informatycznego PSeAP
w Starostwie
b) dyskusja na temat wprowadzenia elektronicznych czytników
2. Sprawy z zakresu geodezji:
a) podjęcie decyzji w sprawie dalszego gospodarowania nieruchomościami Powiatu
Sanockiego
3. Sprawy dotyczące inwestycji i dróg:
a) sprawa dotycząca budowy chodnika przy ul. Kościelnej w Sanoku
b) sprawa dotycząca osuwiska w m. Średnie Wielkie
4. Sprawy z zakresu oświaty:
a) prośba o akceptację planu pracy Bursy Szkolnej w Sanoku na rok szkolny 2015/2016
b) prośba Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej o wyrażenie zgody na kontynuację
nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym

c) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o środki finansowe na wykonanie remontów
i zakupów w szkole, związanych z decyzjami PPWIS w Rzeszowie
d) prośba dyrektorów placówek oświatowych o ponowną analizę budżetów placówek
e) prośba o wyrażenie zgody na utworzenie kursów zawodowych w RCRE w Sanoku
f) podjęcie decyzji w sprawie przedłużenia pełnienia funkcji lub ogłoszenia konkursu na
stanowisko dyrektora ZS Nr 2, CDN i Bursy Szkolnej – podjęcie uchwały
g) rezygnacja dyrektora ZS Nr 4 w Sanoku z zajmowanego stanowiska - podjęcie uchwały
5. Sprawy z zakresu promocji i sportu:
a) prośba proboszcza Parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku o dofinansowanie XIII
Dziecięcego Festiwalu Piosenki Religijnej
b) prośba Związku Żołnierzy Wojska Polskiego koło w Sanoku o pomoc w zorganizowaniu
uroczystości patriotyczno – rocznicowej poświęconej żołnierzom
c) prośba dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Sanoku o przekazanie gadżetów na
XIV konkurs plastyczny „Kolorowy Sanok”
6. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ w Sanoku części
nieruchomości
b) prośba o wyrażenie zgody na przekazanie 300 zł na XIV Powiatowe Mistrzostwa
Pomocy PCK
c) informacja dyrektora SPZOZ w Sanoku o uruchomieniu w SDM w Sanoku nowego
informatycznego systemu zarzadzania, uruchomieniu SDM w Sanoku dla Powiatu
Leskiego oraz o rozpoczęciu prac remontowych w Oddz. Dziecięcym
7. Wnioski Radnych:
a) wniosek pana S. Niżnika o rozważenie możliwości ubiegania się o środki na remont
ul. Traugutta w Sanoku.
b) pytanie pana J. Zuby o zamiary Zarządu Powiatu w związku z zapowiadanym strajkiem
przez pielęgniarki i położne
c) zapytanie pana B. Strusia o delegowanie przez Radę Powiatu swoich przedstawicieli do
różnych gremiów
8. Sprawy dotyczące PUP w Sanoku:
a) podjęcie uchwały w sprawie przekazania sprzętu komputerowego (do ZS Nr 2 i ZS Nr 3
w Sanoku)
b) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie
darowizny sprzętu komputerowego (Biblioteka, Polskie Towarzystwo Walki
z Kalectwem)
c) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora PUP w Sanoku
9. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok (4.192 zł DPS w Zagórzu)
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2015 rok (22.878 zł dobudowa windy)
10. Wolne wnioski i zapytania.
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Ad. 1. Sprawy organizacyjne.
Pani Maryla Kopiec Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawiła szczegółową
informację dotyczącą etapu na jakim wprowadzany jest w Starostwie Powiatowym w Sanoku
elektroniczny obieg dokumentów (system PROTON) realizowany w ramach projektu
Podkarpackiego Systemu e - Administracji Publicznej. Dodała, że urząd od strony
informatycznej przygotowany jest do wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu
Dokumentów. Powołany został zespół wdrożeniowy w skład, którego wchodzą wszyscy
Naczelnicy Wydziałów, którego zadaniem jest przygotowanie i wdrożenie SEOD oraz Systemu
Elektronicznych Usług Internetowych. Uruchomienie SEOD planowane jest w dwóch etapach.
Koordynatorem do spraw wdrożenia SEOD jest Sekretarz Powiat pan Marian Kunc.
Temat dotyczący zakupu i wdrożenia systemu rejestrującego czas pracy przy pomocy kart
elektronicznych przedstawił, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego pani Maryla Kopiec. Po
przedyskutowaniu tematu zaproponowano, aby skontaktować się z firmą, która obecnie
dostarcza do Starostwa program płacowo – kadrowy i zlecić wykonanie wyceny programu
łączącego program płacowo – kadrowy z elektronicznie naliczanym czasem pracy.
Po przeanalizowaniu tematu Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował, o wprowadzeniu we
wszystkich budynkach Starostwa czytników elektronicznych.
Ad.2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozpoczęciu procedury przetargowej na sprzedaż
nieruchomości Powiatu Sanockiego położonej w Sanoku obręb Śródmieści przy
ul. Sienkiewicza oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 487 i nr 486/5 o łącznej pow. 0,1906
ha, zabudowanej obiektami „po policji”. Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono
w wysokości 750.000 zł.
Zdecydowano również, aby przeznaczyć do sprzedaży wszystkie nieruchomości (działki)
Powiatu Sanockiego, które posiadają aktualną wycenę tj. nieruchomości położone w Sanoku
obręb Olchowce działki nr 58/158 o pow. 0,1500 ha, i działka 58/159 o pow. 0,1609 ha. Cena
wywoławcza nieruchomości nie ulega zmianie. Zgodę wyrażono jednogłośnie.

Ad. 3. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
poinformowała, iż odnośnie sprawy dotyczącej budowy chodnika przy ulicy Kościelnej
w Sanoku, w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć środki na opracowanie projektu.
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Jeżeli będzie gotowy projekt, z którego będzie wynikać potrzeba wykonania geodezyjnych
podziałów. Wówczas Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zleci wykonanie
podział nieruchomości. W dalszej kolejności Wydział Architektury i Budownictwa orzeknie
decyzją o realizacji inwestycji drogowej wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Decyzja ta będzie między innymi zatwierdzała podział nieruchomości oraz orzeknie o
przejściu prawa własności gruntów osób fizycznych na rzecz powiatu. Natomiast Wydział
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami odrębną decyzją ustali wysokość odszkodowania za
nieruchomości, które przeszły na rzecz Powiatu, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.
Następnie wydawana zostanie decyzja przez Wydział Architektury i Budownictwa ze spec
ustawy drogowej, która orzeka o szeregu działań między innymi o zatwierdzeniu podziału,
zdjęciu prawa własności, w dalszej kolejności następuje zlecenie wyceny przez Wydział
Geodezji tych nieruchomości, które przejdą na rzecz Powiatu oraz decyzją orzeknie się
o wypłacie odszkodowania.
W związku z powyższym polecono, aby Sekretarz Powiatu wspólnie z Naczelnikami
Wydziałów: Inwestycji i Dróg, Architektury i Budownictwa, oraz Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami przygotowali odpowiednie informacje pozwalające na podjęcie działań
w powyższej sprawie.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że na drodze powiatowej w miejscowości Średnie
Wielkie powstało osuwisko, w związku z tym przeprowadzono wizję lokalną. Pan Wicestarosta
dodał, że w tej sprawie rozmawiał z panem Zbigniewem Świrczem dyrektorem Departamentu
ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie, i ustalono, że w II połowie czerwca
br. zostaną zabezpieczone środki na likwidację osuwiska.
Ponadto Pan Starosta poinformował, że Dyrekcja Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwo wyraziła zgodę na wypłatę odszkodowania w kwocie ok. 150.000 zł za
korzystanie z drogi powiatowej podczas zabezpieczania odwiertu w miejscowości
Niebieszczany. Droga w m. Niebieszczany jest obecnie objęta jest okresem gwarancyjnym i nie
można wykonywać w tym czasie inwestycji. Wobec powyższego podjęto rozmowy z Gminą
Sanok proponując budowę chodnika w m. Sanoczek. Pani Wójt Anna Hałas przyjęła propozycję
zobowiązując się pokryć w całości koszty związane z wykonaniem projektu budowy chodnika
oraz przekazać 50% środków finansowych na wkład własny realizacji zadania. Udział Powiatu
w

tej

inwestycji

polegałby

na

przekazaniu

środków

finansowych

uzyskanych
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z odszkodowania od PGNiG. Zgodę na powyższe wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 4. Sprawy z zakresu oświaty.
Pani Jolanta Weremińska Naczelnik Wydziału Oświaty przedstawiła wstępne założenia do
organizacji pracy Bursy Szkolnej w Sanoku na rok szkolny 2015/2016. Decyzja w tym temacie
zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Pozytywnie odniesiono się do prośby Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej
o wyrażenie zgody na kontynuację nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
Zgodę wyrażono jednogłośnie.

Zapoznano się z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku o przyznanie
środków finansowych na wykonanie remontów i zakupów w szkole, związanych z decyzjami
PPWIS w Rzeszowie. Decyzja w powyższej sprawie zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu
Zarządu Powiatu.
Odnośnie prośby dyrektorów placówek oświatowych o ponowną analizę budżetów
placówek, pani Skarbnik poinformowała, że dokonała takiej analizy. Następnie przekazała
Członkom Zarządu dane w tej sprawie. Ponadto poinformowała, że w I Liceum
Ogólnokształcącym w Sanoku z powodu braku środków finansowych nie uregulowano
wymagalnych należności opłaty za zużycie gazu oraz energii. W związku z powyższą sytuacją
postanowiono, aby z rezerwy ogólnej przeznaczyć 18.000 zł na zapłatę zobowiązań w I Liceum
Ogólnokształcącym w Sanoku. Ponadto ustalono, że będą dokonywane płatności należności
koniecznych. Analiza sytuacji finansowej jednostek oświatowych kontynuowana będzie na
kolejnym posiedzeniu zarządu.
W związku z nienależytym wykonaniem umowy na przygotowanie ekspertyzy technicznej
z przeglądu stanu parkietu w hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku,
polecono Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Dróg podjęcie czynności, które pozwolą na
wyegzekwowanie dokumentu spełniającego warunki zawarte w umowie. W przypadku nie
uzyskania stosowych danych należy wezwać zleceniobiorców do zwrotu wypłaconego
wynagrodzenia.
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Wstępnie omówiono prośbę Dyrektora RCRE w Sanoku o wyrażenie zgody na utworzenie
kursów zawodowych (użytkowanie obrabiarek skrawających, diagnozowanie i naprawa
motocykli, diagnozowanie i naprawa elektrycznych układów pojazdów samochodowych)
w okresie od XI do XII 2015 roku w RCRE. Polecono, aby pani Naczelnik Wydziału Oświaty
przeanalizowała sytuację finansową w RCRE. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na
kolejnym posiedzeniu zarządu.
Zarząd Powiatu podjął decyzje o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Nr 2 w Sanoku. W związku z powyższym podjęto Uchwałę Nr 95/2015 w sprawie
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka
w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Członkowie Zarządu podjęli decyzję o rozpoczęciu procedury przedłużenia pełnienia
funkcji dyrektora na okres kolejnych 5 lat:
- pani Marcie Muszyńskiej w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku
- pani Marii Pełechowicz w Bursie Szkolnej w Sanoku.
W związku z tym upoważniono naczelnika Wydziału Oświat do podjęcia czynności
związanych z przedłużeniem pełnienia funkcji w/w dyrektorom. Powyższe ustalenia przyjęto 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przyjęto rezygnację dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku z zajmowanego stanowiska.
W wyniku powyższego podjęto Uchwałę Nr 96/2015 w sprawie odwołania pani Haliny
Konopki ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Ad. 5. Sprawy z zakresu promocji i sportu.
Pan Piotr Mazur Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Sportu przedstawił prośbę
proboszcza Parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku o dofinansowanie XIII Dziecięcego
Festiwalu Piosenki Religijnej. Po omówieniu prośby zdecydowano o przeznaczeniu środków
finansowych w wysokości 1.000 zł. Zgodę na powyższe wyrażono 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie omówiono prośbę Związku Żołnierzy Wojska Polskiego koło w Sanoku
o pomoc i wsparcie przy organizacji uroczystości patriotycznej ku czci poległych
i pomordowanych żołnierzy Strażnicy WOP Jasiel oraz pamięci beskidzkich kurierów
ZWZ/AK. Zarząd Powiatu zadeklarował opłacenie kosztów przejazdu uczestników
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uroczystości (Sanok – Jasiel, Jasiel Sanok). Zgodę wyrażono 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu na prośba dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Sanoku zobowiązał
Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Sportu do zakupu drobnych upominków do kwoty
200 zł na XIV konkurs plastyczny „Kolorowy Sanok”. Decyzja została przyjęta 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pani Alicja Wosik zwracając się do Naczelnika Wydział Rozwoju, Promocji i Sportu
powiedziała, że w najbliższy weekend odbędzie się „Europejska Noc Muzeów”, i po raz
kolejny w tej Nocy nie bierze udziału Muzeum Historyczne w Sanoku. Co roku zwiedzający
są zawiedzeni, że w tym czasie nie można zwiedzać sanockiego Muzeum. W minionych latach
Dyrektor Muzeum wyjaśniał, że nie ma obsady na ten dzień i ponosi duże koszty organizacyjne
związane z innymi przedsięwzięciami, które były zaplanowane, takich jak: „Promocja
Funduszy Europejskich”, „Noce Kultury Galicyjskiej”. W związku z powyższym
zaproponowano, aby „Noce Kultury Galicyjskiej” zorganizować w dniach, w których
organizowana będzie „Europejska Noc Muzeów”.
Ad. 6. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 97/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem
przez SPZOZ w Sanoku części nieruchomości. Wyraża się zgodę na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku 15m2 powierzchni pomieszczenia w Przychodni Specjalistycznej przy
ul. Lipińskiego 12 w Sanoku.

Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie 300 zł na dofinansowanie organizacji XIV
Powiatowych Mistrzostwa Pomocy PCK. Zgodę wyrażono 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zapoznano się z informacją dyrektora SPZOZ w Sanoku o:
- uruchomieniu w Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej w Sanoku nowego
informatycznego systemu zarzadzania karetkami,
- uruchomieniu Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej w Sanoku dla Powiatu Leskiego
- rozpoczęciu prac remontowych w Oddziale Dziecięcym
- obsadzie medycznej oddziałów SPZOZ w Sanoku
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- ogłoszeniu w ramach toczącego się sporu zbiorowego strajku ostrzegawczego przez Związek
Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Ad.7. Wnioski Radnych.
Omówiono wniosek pana Sebastiana Niżnika złożony na IX Sesji Rady Powiatu,
o rozważenie propozycji ubiegania się w tym roku o środki na remont ulicy Traugutta w Sanoku
z tzw. „Schetynówki”. Zarząd Powiatu Sanockiego w miarę możliwości będzie ubiegał się
o przyznanie środków finansowych na remont wskazanej ulicy.
Następnie Przewodniczący Zarządu odniósł się do pytania Pana Jerzego Zuby, złożonego
na IX sesji Rady Powiatu w Sanoku: jakie procedury Zarząd Powiatu chce uruchomić na
ewentualność zapowiadanego strajku pielęgniarek i położnych. Pan Starosta oznajmił, że
dyrekcja SPZOZ w Sanoku podjęła działania zabezpieczające zdrowie i życie pacjentów
w Szpitalu. Podczas strajku funkcjonowały wszystkie oddziały szpitalne, przychodnie i zespoły
ratownictwa medycznego. Przygotowany został imienny wykaz osób, które były obecne
w pracy w dniu 12.05 2015 roku i zabezpieczały potrzeby zdrowotne pacjentów.
Odnośnie zapytania radnego Pana Bogdana Strusia złożonego na IX sesji Rady Powiatu
Sanockiego z dnia 30 kwietnia 2015r., w sprawie delegowania przez Radę Powiatu radnych
Pana Jerzego Zuby i Pana Andrzeja Chrobaka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy
Staroście, pan Starosta wyjaśnił, iż w dniu 4 grudnia 2014r. do Przewodniczącego Rady
Powiatu Sanockiego Pana Waldemara Ocha zostało skierowane pismo z prośbą o delegowanie
przez Radę Powiatu dwóch radnych, do utworzonej przy Staroście Powiatu Sanockiego
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Przewodniczący Rady na sesji w dniu 12 grudnia 2014
roku, poinformował Radę Powiatu Sanockiego o powyższym piśmie. Przewodniczący Rady do
prac w powyższej Komisji zaproponował delegowanie na członków Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku radnych: Pana Jerzego Zubę oraz Pana Andrzeja Chrobaka. Obaj Panowie po
wyrażeniu zgody na prace w powyższej Komisji, zostali delegatami Rady Powiatu do prac
w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście.
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Ad. 8. Sprawy dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku.
Podjęto następujące uchwały:
- Uchwała Nr 98/2015 w sprawie przekazania sprzętu komputerowego. Sprzęt komputerowy
w postaci wolnostojących infokiosków stanowiących wyposażenie Powiatowego Urzędu Pracy
w Sanoku przekazuje się do Zespołu Szkół Nr 2 i 3 w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 99/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie
darowizny sprzętu komputerowego. Wyrażono zgodę na nieodpłatne przekazanie sprzętu
komputerowego, będącego na stanie PUP w Sanoku na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Sanoku oraz Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem oddział terenowy „Salutaris”
w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
- Uchwała Nr 100/2015 w sprawie upoważnienia dyrektora PUP w Sanoku. Upoważniono
dyrektor PUP w Sanoku do realizacji zadania w ramach planu wydatków ze środków Funduszu
Pracy. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 9. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 101/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2015 rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody
i wydatki Powiatu o kwotę 4.192 zł przeznaczając dla Domu Pomocy Społecznej w Zagórzu.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. Zabezpieczono środki w wysokości 22.878 zł na
dobudowę windy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku.
Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania.
Dodatkowo Zarząd Powiatu podjął:
- Uchwałę Nr 102/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego.
W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę
30.000 zł przeznaczając ja na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przez Komendę
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Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 103/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego.
Przeznaczono kwotę w wysokości 18.000 zł na wydatki związane z realizacją statutowych
zadań (zapłata za energię i paliwo gazowe) w I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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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