Protokół Nr 138/14

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 12 lutego 2014 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Sebastian Niżnik

•

Wacław Krawczyk

•

Grażyna Borek

•

Jan Chowaniec

•

Waldemar Och

•

Marian Kunc

•

Grzegorz Bończak – Doradca Starosty

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Sebastian Niżnik.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2014 rok. Wprowadza się dochody
i wydatki w kwocie 4.600 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Domu Dziecka im. Św.
Józefa w Sanoku.

Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2014 rok. W związku z dokonaniem weryfikacji
zakresu rzeczowego oraz finansowego inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych, zmienia się
nazwy zadań inwestycyjnych w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 - drogi
Powiatowe publiczne (kwota 417.765 zł):
• „Przebudowa drogi powiatowej nr 2238R ul. Konarskiego w Sanoku w km 0+040 do km
1+100 – etap I” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 2238R ul. Konarskiego w Sanoku w km
0+058 do km 0+950 – etap I”.
• „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica
w m. Tarnawa Górna w km od 0+330 do 1+340” na „Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w m. Tarnawa Górna w km od 0+740 do 0+920”

• „Opracowanie koncepcji budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2228R Poraż –
Zagórz w km od 0+030 do km 3+500” na „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 2228R Poraż – Zagórz w km od 3+020 do
km 3+920”. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak - Zubel
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