Protokół Nr 130/17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 29 maja 2017 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sanockiego. Przewodniczący przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia, który przedstawia się następująco:
1. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok ( 82.622 zł)
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego.
2. Rozpatrzenie prośby pani Anny Chytły dyrektor Domu Dziecka im. Świętego Józefa
w Sanoku o zwolnienie z obowiązków wykonywania pracy na stanowisku dyrektora.
3. Rozpatrzenie prośby Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządowego Związku
Zawodowego Emerytów Straży Granicznej przy BOSG w Przemyślu o zabezpieczenie
autokaru na wyjazd na uroczystość patriotyczną ku czci pomordowanych żołnierzy WOP
w Jasielu oraz pamięci kurierów beskidzkich ZWZ/AK.
4. Rozpatrzenie prośby Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku
o

zabezpieczenie środków finansowych

ciągnika z ładowaczem czołowym.
5. Wolne wnioski i zapytania.

na dofinansowanie zakupu samobieżnego

Ad. 1. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok. W projekcie uchwały proponuje
się zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie dokumentacji technicznej
i przetargowej dla zadania pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa
– Kalnica

w km. 1+571 w wysokości 38.622 zł, oraz dla zadania „Rozbudowa drogi

powiatowej nr 2221R Siemuszowa – Rozpucie, polegająca na wykonaniu nowego mostu wraz
z dojazdami w miejscowości Siemuszowa na potoku Rogatka w km. 0+484” w wysokości
44.000 zł. Pozytywną opinię do w/w projektu wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Pozytywną opinię do w/w projektu
wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 2. Przewodniczący Zarządu poinformował, iż pani Anna Chytła dyrektor Domu Dziecka
im. Świętego Józefa w Sanoku poprosiła o zwolnienie z obowiązków wykonywania pracy na
stanowisku dyrektora Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku z dniem 30.08.2017r. Wobec
powyższego należy rozpocząć procedurę związaną z przedmiotową sprawą.
Ad. 3. Następnie rozpatrzono prośbę skierowaną przez Zarząd Terenowy Niezależnego
Samorządowego Związku Zawodowego Emerytów Straży Granicznej przy Bieszczadzkim
Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu o bezpłatne zabezpieczenie autokaru na wyjazd na
uroczystość patriotyczną ku czci pomordowanych żołnierzy WOP w Jasielu oraz pamięci
kurierów beskidzkich ZWZ/AK. Na powyższy cel przeznaczono kwotę do 500 zł. Zgodę na
powyższe wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.4. Członkowie Zarządu wspólnie z panią Skarbnik omówili prośbę Komendanta
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku o zabezpieczenie kwoty w wysokości
15.000 zł na dofinansowanie zakupu samobieżnego ciągnika z ładowaczem czołowym. Po
omówieniu sprawy Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków na powyższy cel.
Zgodę wyrażono jednogłośnie.
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Ad.5. Wolne wnioski i zapytania.
Zarząd Powiatu zdecydował o rozpoczęciu procedury związanej z przygotowaniem
dokumentacji na budowę nowej siedziby dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
w Sanoku. Środki jakie zostaną wygospodarowane ze sprzedaży nieruchomości Powiatu
Sanockiego zostaną przeznaczone między innymi na przygotowanie w/w dokumentacji.
Lokalizacja miejsca przeznaczonego pod budowę zostanie jeszcze raz sprawdzona.
Pan Damian Biskup wystąpił z wnioskiem, aby Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
wykonał

prace

związane

z

przygotowaniem

miejsc

parkingowych

(wykarczowanie/sfrezowanie pniaków, utwardzenie terenu) przy Przychodni Zdrowia przy
ul. Lipińskiego w Sanoku według koncepcji będącej w posiadaniu Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych. Wobec powyższego Przewodniczący Zarządu polecił, aby dyrektor
PZD w Sanoku na kolejnym posiedzeniu zarządu przedstawił sposób realizacji w/w zadania.
Następnie Pan Damian Biskup zapytał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień
Publicznych o prace związane z przebudową chodnika przy ul. Kościelnej w Sanoku. Pan
Naczelnik poinformował, iż wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się w Wydziale
Architektury i Budownictwa.
Na koniec Członkowie Zarządu udzielili dofinansowanie w wysokości 300 zł na
organizację XII Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Ziemi Sanockiej im.
Leszka Pogorzelca organizowanego przez Towarzystwo Sportowe „Sanoczanka” w Sanoku.

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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