Protokół Nr 110/17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 10 stycznia 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Edyta Szałankiewicz

•

Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

•

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

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Roman Konieczny Przewodniczący Zarządu Powiatu
Sanockiego, następnie przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie decyzji „powiatyzacyjnej”
Wojewody Podkarpackiego w części dotyczącej działki nr 2/1 położonej w Łukowem
b) omówienie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej miejsca pod
reklamę na nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Śródmieście.
2. Prośba kierownika CIS w Sanoku o przedłużenie statusu CIS
3. Sprawy dotyczące pomocy społecznej:
a) pismo kancelarii adwokackiej wzywające do podpisania umowy z STO w Sanoku na
prowadzenie WTZ
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXIV/259/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków
PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudniania osób niepełnosprawnych w I kwartale 2017r.
4. Sprawy organizacyjne:
a) prośba Stowarzyszenia Świetlik o przekazanie mebli znajdujących się na parterze w budynku
przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku
b) prośba Stowarzyszenia Świetlik o:
- wcześniejsze udostepnienie kluczy i dostęp do użyczonych pomieszczeń
- o zwolnienie z kosztów za media oraz ogrzewanie
5. Sprawy dotyczące oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) zapoznanie się z wyrokiem sądu

b) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o wyrażenie zgody na prowadzenie dodatkowych zajęć
edukacyjnych (koła strzeleckiego) oraz na zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia tych
zajęć
c) prośba dyrektora
PCOJOPS o wskazanie jednostki, która obejmie opieką ZFSS
emerytowanych pracowników
d) prośba UKS „Niedźwiadki” oraz FPS „Ekobal” o utworzenie klasy sportowej w II LO
w Sanoku
e) prośba PFRK o sfinansowanie kosztów transportu młodych pianistów na koncert w Svidniku
i Bardejowie
f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu, turystyki oraz oświaty na 2017r
6. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek dot. oświetlenia ulicy
7. Prośba dyrektora PZD w Sanoku o wyrażenie zgody na likwidację 3 środków trwałych
8. Omówienie wniosków komisji stałych Rady Powiatu
9. Dyskusja w sprawie przeniesienia PCPR i PPP w Sanoku
10. Wolne wnioski i zapytania.

Ponadto Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował, aby do porządku posiedzenia
Zarządu Powiatu wprowadzić następujące sprawy:
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez
PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w Powiecie Sanockim (III) „ – projekty pozakonkursowe, w ramach Osi Priorytetowej I
„Osoby młode na rynku pracy” programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój: Działanie 1.1
„Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty
pozakonkursowe”; Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych”.
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez
PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29r.ż pozostających
bez pracy w Powiecie Sanockim (III)” – projekt pozakonkursowy, współfinansowanym ze środków
Unii Europejskiej w ramach EFS RPO WP 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek
pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy
- zapoznanie się z analizą poniesionych w 2016 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń.
- prośba dyrektora CDN w Sanoku o udzielenie pełnomocnictwa - podjęcie uchwały zarządu
- prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o udzielenie pełnomocnictwa do w związku z programem
Erasmus +
- omówienie tematu dotyczącego zmniejszenia kosztów wykonania podjazdu do budynku przy ul.
Jagiellońskiej 22 w Sanoku.
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Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie w/w spraw do porządku
posiedzenia zarządu.

Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uchylenie decyzji „powiatyzacyjnej” Wojewody
Podkarpackiego z dnia 29.08.2002 r w części dotyczącej działki nr 2/1 wydzielonej z działki nr 2
położonej w Łukowem gm. Zagórz. Zgodę na powyższe wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie

Pani

Bogusława

Hniłka

Naczelnik

Wydziału

Geodezji

i

Gospodarki

Nieruchomościami przedstawiła wykaz nieruchomości (pomieszczenie garażowe) Powiatu
Sanockiego, położonych w Sanoku obręb Śródmieści, przeznaczonych do oddania w najem Panu
Stanisławowi Kowalewskiemu w drodze bezprzetargowej na okres 1 roku. Dodała, że wykaz
nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem zostanie podany do publicznej wiadomości.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na oddanie w najem nieruchomości (pomieszczenie garażowe) Panu
Kowalewskiemu.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 1/2017 w sprawie oddania w najem w drodze
bezprzetargowej miejsca pod reklamę na nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku
obręb Śródmieście. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Ad. 2. Prośba kierownika Centrum Integracji Społecznej w Sanoku o przedłużenie statusu CIS
w Sanoku została przełożona na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu Sanockiego.

Ad. 3. Sprawy dotyczące pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku odniósł
się do pisma Kancelarii Adwokackiej wzywającego do podpisania umowy z Sanockim
Towarzystwem Oświatowym w Sanoku na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowe.
Poinformował, że oferta złożona przez STO nie spełniała warunków formalnych, aby złożony
wniosek mógł być dalej rozpatrywany. Nie posiadali umowy na najem pomieszczeń na okres 10 lat,
druga sprawa to kwestia zgłoszenia wystarczającej liczby osób. Wobec powyższego przedmiotowe
pismo zostało rozpatrzone przez Zarząd Powiatu negatywnie.
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Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXIV/259/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia zadań
i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w I kwartale 2017r. Pozytywną opinię
wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 4. Sprawy organizacyjne:
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę Stowarzyszenia „Świetlik” wyrażając zgodę na
przekazanie mebli (2 komód z blatami kuchennymi i szufladami, 2 stolików szkolnych, 2 krzeseł,
zlewozmywak z szafką, kuchenka elektryczna 400V, dwa okapy, meblościanka, komoda, regał
metalowy) znajdujących się na parterze w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku. Zgodę na
powyższe wyrażono jednogłośnie.
Również pozytywnie została rozpatrzona prośba Stowarzyszenia „Świetlik” dotycząca
wcześniejszego udostepnienia kluczy i dostępu do użyczonego parteru w budynku przy ul.
Jagiellońskiej 22 w związku z koniecznością przygotowania pomieszczeń dla uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej przed rozpoczęciem realizacji umowy tj. 01. 02. 2017r.
Jednocześnie wyrażono zgodę na zwolnienie Stowarzyszenia z kosztów opłaty za media oraz
ogrzewanie w tym okresie. Zgodę na powyższe ustalenia wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 5. Sprawy dotyczące oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Członkowie Zarządu zapoznali się z wyrokiem Sądu wydanego w sprawie z powództwa
nauczyciela ZS Nr 2 w Sanoku przeciwko Zespołowi Szkół Nr 2 w Sanoku o odszkodowanie
z tytułu naruszenia równego traktowania w zatrudnieniu.

Następnie omówiono prośbę dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o wyrażenie zgody na prowadzenie
w ZS Nr 2 w Sanoku dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania uczniów, tj.
koła strzeleckiego dla młodzieży, oraz w związku z tym zatrudnienie nauczyciela z odpowiednimi
kwalifikacjami do prowadzenia tychże zajęć. Po omówieniu tematu Członkowie Zarządu wyrazili
zgodę na prowadzenie w ZS Nr 2 w Sanoku koła strzeleckiego na okres do 31 sierpnia 2017 roku,
oraz na zatrudnienie nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami, jednocześnie zastrzegając, że
warunki zatrudnienia nauczyciela zostaną ustalone.
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W związku z pismem dyrektora

PCOJOPS

Zarząd Powiatu wskazał I Liceum

Ogólnokształcące w Sanoku jako jednostkę, która obejmie
Świadczeń Socjalnych

opieką Zakładowego Funduszu

emerytowanych pracowników Bursy Szkolnej w Sanoku tj. dwóch

nauczycieli oraz dwóch pracowników niepedagogicznych. Zgodę na powyższe wyraziło 4
Członków Zarząd, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Zarządu w obecności Pani Naczelnik Wydziału Oświaty Promocji, Kultury
i Sportu poddał pod dyskusję prośbę Uczniowskiego Klubu Sportowego „Niedźwiadki” MOSiR
Sanok oraz Fundacji Promocji Sportu „EKOBALL” o utworzenie klasy sportowej w II Liceum
Ogólnokształcącym w Sanoku. Po przedyskutowaniu tematu Członkowie Zarządu stwierdzili, że
powrócą do tematu na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu. Pan Starosta zwracając się
do pani Naczelnik Zofii Kijowskiej poprosił o przygotowanie informacji w przedmiotowej sprawie,
min. o ile większa jest subwencja na klasy sportowe, czy taką klasę można utworzyć w II LO bez
zwiększania liczby nauczycieli.

Pani Zofia Kijowska Naczelnik Wydziału Oświaty Promocji, Kultury i Sportu zapytała, czy
wzorem lat ubiegłych nadal będzie obowiązek dołączania kart informacyjnych do wniosków
o udzielenie dofinansowania dla organizowanej imprezy, uroczystości. Zarząd Powiatu podtrzymał
swoją decyzję odnośnie załączania kart informacyjnych do wniosków o dofinansowanie oraz
składania sprawozdań z organizowanej przez wnioskodawcę imprezy. Brak karty informacyjnej
będzie dyskwalifikował wniosek.
Odnośnie prośby Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury w Sanoku o sfinansowanie
kosztów transportu młodych pianistów na koncerty w Svidniku i Bardejowie w ramach XII
Międzynarodowego Forum Pianistycznego – „Bieszczady bez granic”, polecono, aby Pani
Naczelnik Zofia Kijowska zwróciła się do wnioskodawcy o dostarczenie karty informacyjnej.

Podjęto Uchwałę Nr 2/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu, turystyki oraz oświaty na 2017
rok. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Na koniec pani Zofia Kijowska poinformowała, że do końca marca należy ustalić siec szkół,
w związku z tym poprosiła o wyrażenie zgodny na przeprowadzenia konsultacji z dyrektorami szkół
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ponadgimnazjalnych w temacie dotyczącym ustalenia sieci szkół. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na
przeprowadzenie konsultacji w/w temacie.

Ad. 6. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią na wniosek dot. oświetlenia ulicy Podgórze
w Sanoku. Pan Damian Biskup poprosił o poinformowanie o terminie posiedzenia Powiatowej
Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Sanoku.
Ad. 7. Pozytywnie została rozpatrzona prośba dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
o wyrażenie zgody na likwidację 3 środków trwałych. Wyrażono zgodę na likwidację: samochodu
marki Żuk, samochodu marki Fiat Stilo Multi Wagon oraz komputera Philips.

Ad. 8. Omówienie wniosków komisji stałych Rady Powiatu.
Członkowie Zarządu zapoznali się z wnioskami zgłoszonymi na posiedzeniu w dniu 28
grudnia 2016r. przez:
- Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie zwiększenia dofinansowania
dla Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku
- Komisję Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej o podniesienie kwoty dotacji dla MDK w Sanoku
(uwzględnienie autopoprawki do budżetu Powiatu Sanockiego na 2017 rok).
Zarząd Powiatu poinformował, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/256/2016 Rady Powiatu
Sanockiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sanockiego na
2017 r., uchwalono kwotę dotacji dla MDK w Sanoku w wysokości 407.053 zł . Powyższa kwota
zabezpiecza podstawową działalność w/w jednostki na 2017 rok.

Następnie Przewodniczący Zarządu odczytał zapytania złożone przez radnych na XXXIV
sesji Rady Powiatu Sanockiego w dniu 29 grudnia 2016 roku.
Radny Pan Jan Jaślar zapytał jakie zadania na rok 2017 zostały przewidziane ze środków,
na zwalczanie skutków klęsk żywiołowych.
Zadania jakie zostały zaplanowane do realizacji w 2017 roku związane z usuwaniem skutków klęsk
żywiołowych to:
- „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Sanok – Dobra w m. Dobra”
- „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Tarnawa – Kalnica w m. Tarnawa Górna”
- „Przebudowa drogi w powiatowej Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w m. Siemuszowa”
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Radny Pan Kazimierz Wolański poprosił o poinformowanie na jakich zasadach dyrektorzy
szkół wynajmują i udostępniają lokale dla szkół nauki jazdy. Zapytał również o budynek, który
kierownik CIS w Sanoku chciałby przeznaczyć na stolarnię, oraz na jaki okres została przekazana
CIS w Sanoku działka pod tereny rekreacyjne.
Odnośnie udostępniania przez szkoły lokali na naukę jady poinformowano, iż:
- ZS Nr 2 na podstawie umowy wynajmuje pomieszczenia oraz plac manewrowy dwóm Ośrodkom
Szkolenia Kierowców
- II LO wynajmuje salę lekcyjną i pomieszczenie biurowe jednej Szkole Nauki Jazdy
- RCRE pomieszczenia oraz plac manewrowy wynajmuje sześciu Ośrodkom Szkolenia Kierowców.
Nieruchomość, którą Kierownik CIS w Sanoku chciałby przeznaczyć na stolarnię to murowany
budynek, który w przeszłości pełnił rolę magazynu i mieści się na działce nr 58/154 w Sanoku.
Nieruchomość ta na podstawie umowy zawartej w dniu 30.05.2003 roku na okres 10 lat użytkowana
była przez Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny. Pomimo wygaśnięcia użytkowania nie
doszło do formalnego przekazania przedmiotowej nieruchomości Powiatowi Sanockiemu, pomimo
kilkakrotnego wzywania Stowarzyszenia do wydania przedmiotu użytkowania. Wobec tego Zarząd
Powiatu polecił, aby wystąpić do Sądu o wydanie nieruchomości.
Odnośnie użyczenia działek, CIS do dnia 30 listopada 2017r. ma w użyczeniu działkę nr 58/34
w Sanoku, umową użyczenia oddano do bezpłatnego używania działkę nr 58/34 w Sanoku.
Radny Pan Bogdan Strus zwrócił się z prośbą o zdyscyplinowanie wszystkich kontrahentów
odpowiedzialnych za odśnieżanie dróg powiatowych, aby w trudnych sytuacjach reagowali bardziej
skutecznie.
W związku z wnioskiem Radnego dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku poinformował,
że firmy odśnieżające zostały zmobilizowane do zimowego utrzymania dróg powiatowych zgodnie
ze standardami i warunkami zawartymi w umowie.
Radny pan Bogdan Struś zwrócił się z wnioskiem o reaktywowanie w naszym samorządzie
odznaczenia „Oto człowiek Ziemi Sanockiej”. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem.

Członkowie Zarządu przeszli do omawiana spraw dodatkowych.

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim (III) „ – projekty
pozakonkursowe, w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez
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pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”; Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie
udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”. Pozytywną opinię wyraziło
4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej
29 r.ż pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim (III)” – projekt pozakonkursowy,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS RPO WP 2014 – 2020, Oś
priorytetowa VII regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na
rynku pracy. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Omówiono przedłożoną przez Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych
Powiatu Sanockiego analizę poniesionych w 2016 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w Karcie Nauczyciela oraz
średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego. W związku z nieosiągnięciem średnich wynagrodzeń przez nauczycieli mianowanych
i dyplomowanych, przychylono się do wypłaty tym grupom nauczycieli kwoty niedoborów.

Następnie Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 3/2017 w sprawie upoważnienia do
składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Sanockiego. Upoważniono panią Martę Muszyńska
dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku do składania w imieniu Powiatu
Sanockiego oświadczeń woli w sprawach dotyczący realizacji projektu Działanie 2.10 Wysoka
jakość systemu oświaty. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.

Przewodniczący Zarządu przedstawił prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku
o udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Powiatu Sanockiego we wszystkich
sprawach dotyczący programu Erasmus+ Akcja 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe. Pani dyrektor
w ramach planowanego projektu zamierza kontynuować działania związane z umożliwieniem
udziału kolejnemu rocznikowi uczniów klas trzecich technicznych w praktykach zagranicznych
oraz odbycie stażu zawodowego uczniom szkoły branżowej. Wobec powyższego Członkowie
Zarządu 4 głosami „za”, udzielili pełnomocnictwa pani Jowicie Nazarkiewicz dyrektorowi Zespołu
Szkół Nr 2 w Sanoku do reprezentowania interesów Powiatu Sanockiego w powyższej sprawie.
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Pan Starosta poprosił o przedyskutowanie tematu dotyczącego wykonania podjazdu dla osób
niepełnosprawnych do budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku, w związku z ulokowaniem na
parterze tego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej. Po omówieniu tematu polecono, aby pani
Skarbnik przygotowała uchwałę zabezpieczającą środki finansowe na wykonanie podjazdu dla
osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku.

Ad. 9. Dyskusja w sprawie przeniesienia PCPR i PPP w Sanoku.
Pan Starosta powiedział, że jeżeli zostałby wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych
w budynku przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku wówczas istnieje możliwość umieszczenia tam
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. Natomiast Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna zostanie umieszczona w budynku przy ul. Szopena 5 w Sanoku.

Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania.
Pani Alicja Wosik zwróciła się z wnioskiem o umożliwienie, umieszczenia na serwerze www
Powiatu Sanockiego strony internetowej Klastra Przemysłowo Naukowego „Ziemia Sanocka”.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.

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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