Protokół Nr 21/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 21 kwietnia 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

•

Grzegorz Kozak – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzie w Sanoku

•

Bożena Pietruszka – Pełnomocnik ds. Zdrowia i Opieki Społecznej

•

Michała Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg

•

Grzegorz Ostrowsko – sołtys Sołectwa Górki

•

Grzegorz Florek – Radny Miasta Brzozowa

•

Zbigniew Długosz – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego

•

Piotr Mazur – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju

•

Jolanta Weremińska – Naczelnik Wydziału Oświaty

•

Maryla Kopiec – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

•

Waldemar Och – Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego

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 z zakresu pomocy społecznej:
a) przyjęcie sprawozdania z działalności PCPR w Sanoku
b) przyjęcie sprawozdania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2014 rok.
2. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań
publicznych z zakresu ochrony promocji zdrowia zleconych przez Powiat organizacjom
pozarządowym w roku 2015

b) informacja o zakończeniu remontu Poradni Chirurgicznej
c) informacja o pozyskaniu sponsora na zakup łóżka porodowego.
3. Statut Powiatu Sanockiego.
4. Sprawy z zakresu oświaty:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania zleconych
przez Powiat organizacjom pozarządowym oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów Powiatu Sanockiego
c) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o podział klas na trzy zawody w celach sondażowych.
5. Sprawy z zakresu pozyskiwania środków pomocowych:
a) prośba o zajecie stanowiska w sprawie udziału Powiatu Sanockiego w projektach mogących
uzyskać dofinasowanie na modernizację infrastruktury dydaktycznej i itp. w SOSW
w Sanoku
b) zajęcie stanowiska w sprawie podjęcia prac przedinwestycyjnych związanych
z termomodernizacją ZS Nr 4 w Sanoku.
6. Informacja Naczelnika Wydziału Inwestycji i Dróg o zamówieniach publicznych
7. Sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego:
a) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań
publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności zleconych przez Powiat organizacjom
pozarządowym w 2015 roku.
8. Sprawy z zakresu promocji:
a) prośba dyrektora Muzeum Historycznego o udostepnienie auta
b) prośba UK „ZST” o pomoc w organizacji X Turnieju w Piłce Nożnej
c) prośba POZ Hokeja na Lodzie o wsparcie finansowe wyjazdu dzieci na turniej do Rygi
d) prośba pana Sebastiana Niżnika o nieodpłatne udostepnienie hali sportowej przy I LO
w Sanoku oraz o pomoc w zapewnieniu opieki medycznej podczas zawodów.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przekazania środka trwałego do ZS Nr 1 w Sanoku
b) przekazania środka trwałego do ZS Nr 2 w Sanoku
c) przekazania środka trwałego do ZS Nr 3 w Sanoku
d) przekazania środka trwałego do ZS Nr 4 w Sanoku
e) przekazania środka trwałego do ZS Nr 5 w Sanoku.
10. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2015 rok (27.124 zł)
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2015 rok (72.776 zł)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za rok
2014
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie sprawozdania finansowego MDK w Sanoku za 2014
rok
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie sprawozdania finansowego Muzeum Historycznego za
2014 rok.
11. Wolne wnioski i zapytania.
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Ad. 1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku za
2014 rok. Przedmiotowe sprawozdanie zostało przyjęte 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Następnie Pan Grzegorz Kozak przedstawił sprawozdanie z efektów pracy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Sanockim
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie zostało przyjęte
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Kolejnym omawianym tematem była przygotowana przez Powiatowe Centrum Pomocy
w Rodzinie w Sanoku Ocena zasobów pomocy społecznej. Powyższa ocena została przyjęta
4 głosami „za”, 1 członek zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.

Ad. 2. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Pani Bożena Pietruszka Pełnomocnik do Spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawiła
Uchwałę Nr 74/2015 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych
z zakresu ochrony promocji zdrowia zleconych przez Powiat organizacjom pozarządowym
w roku 2015. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Następnie zapoznano się z informacją o zakończeniu

generalnego remontu Poradni

Chirurgicznej zlokalizowanej w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego 10 w Sanoku,
oraz o pozyskaniu sponsora, który sfinansuje zakup nowego łóżka porodowego dla Oddziału
Położniczego w Sanoku.
Dyrektor SPZOZ w Sanoku pismem z dnia 16 kwietnia br. poinformował, że w dniu 14 kwietnia
2015 roku, odbyła się kolejna sesja mediacji z Zarządem Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy udziale mediatora wyznaczonego przez Ministra
Pracy i Polityki Społecznej Pani Małgorzaty Holskiej.
Przekazano również dane dotyczące zmiany w uposażeniach zasadniczych pielęgniarek
i położnych zatrudnionych w SPZOZ w Sanoku w okresie od 2008r. do I kwartału 2015r.
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Ad. 4. Sprawy z zakresu oświaty.
Pani Jolanta Weremińska naczelnik Wydziału Oświaty przedstawiła Uchwałę Nr 75/2015
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania zleconych przez Powiat organizacjom
pozarządowym oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów Powiatu
Sanockiego. Pozytywną opinię wyraziło

5 członków zarządu, głosów przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
Omówiono prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku o umożliwienie w celach
sondażowych podziału klas na trzy zawody. Zarząd Powiatu podtrzymał swoje poprzednie
stanowisko wyrażone na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia br. tj. dyrektor szkoły musi określić czy
posiada pełne zabezpieczenie, wyposażenie w pomoce naukowe w całym cyklu kształcenia.
Ewentualnych zmian może dokonać tylko w zamian za wybrany już przez siebie kierunek, nie
dodatkowo. Zmiana nie może generować dodatkowych kosztów.
Ad. 5. Sprawy z zakresu pozyskiwania środków pomocowych.
Przewodniczący zarządu poprosił panią Monikę Starejki Kierownika Biura do spraw
Pozyskiwania Środków Pomocowych o wyjaśnienie tematu dotyczącego

udziału Powiatu

Sanockiego w projektach mogących uzyskać dofinasowanie na modernizację infrastruktury
dydaktycznej i itp. w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sanoku.
Pani kierownik poinformowała, że dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Sanoku poprosił o rozważenie możliwości udziału Powiatu Sanockiego w projektach
mogących uzyskać dofinansowanie na podstawie ogłoszonego wstępnego harmonogramu naboru
wniosków w roku 2015 o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym dla RPO
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na rozbudowę SOSW.
Polecono, aby pani Monika Starejki

wystosowała pismo do wszystkich dyrektorów

i kierowników jednostek Powiatowych z zaleceniem wyszukiwania w ramach RPO możliwości
finansowania wykonania potrzebnych inwestycji (określenie zadań).
Następnie podjęto dyskusję w temacie dotyczącym wdrożenia działań organizacyjnych
zmierzających do termomodernizacji ocieplenia budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku.
Polecono, aby Pani Monika Starejki przygotowała na kolejne posiedzenie zarządu aktualizację
wszystkich kosztów związanych z realizacją zadań w ZS Nr 4.
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Ad.6. Informacja Naczelnika Wydziału Inwestycji i Dróg o zamówieniach publicznych
Pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg odniósł się do pytania Radnego
Pana Damiana Biskupa, „gdzie w umowach na realizację określonego projektu wskazany jest
zapis, że na każde zamówienie trzeba robić procedurę przetargową – wszędzie jest zapisane:
mamy stosować UZP, a ustawa pozwala stosować innego rodzaju procedury, w szczególności
przy małych zamówieniach - co uprości całość zamówienia i będzie zgodne z literą prawa”. Pan
Cyran

odpowiedział,

że uczestniczył

w szkoleniu prowadzonym

przez kontrolera

z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Zalecano wówczas, aby zamówienia realizowane
w ramach jednego projektu „wrzucać” do tzw. jednego koszyka, oraz, aby nie dzielić zamówień.
Dodał, że jeżeli początkowa wartość projektu jest powyżej progów przetargowych, a zamówienia
zaplanowane są już na etapie otrzymania dofinansowania, to należy je realizować w drodze
przetargu, ze względu na wartość zamówienia określoną na etapie wniosku aplikacyjnego
z uwzględnieniem zasad szacowania wartości zamówienia na dostawy.
Pan Damian Biskup zawnioskował, aby w Starostwie powstał jednolity regulamin zamówień
publicznych, który określi sposób przeprowadzenia zamówienia do 30.000 euro
Pan Michał Cyran poinformował, że otrzymał ekspertyzę z przeglądu w I Liceum
Ogólnokształcącym, jednak nie zawiera ona informacji zawartych w wytycznych. Polecono, aby
naczelnik wystosował pismo o uzupełnienie ekspertyzy zgodnej z wytycznymi zawartymi
w zleceniu.
W posiedzeniu zarządu uczestniczyli Pan Grzegorz Ostrowski sołtys m. Górki oraz pan
Grzegorz Florek Radny Rady Miasta Brzozowa. Panowie zwrócili się z prośba o pomoc
w pozyskaniu środków finansowych na wykonanie remontu drogi Humniska - Strachocina
w m. Strachocina i Górki.
Pan Starosta poinformował, że droga Humniska - Strachocina została ujęta na trzeciej pozycji
w propozycji zadań do dofinansowania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,
przesyłanych do Wojewody Podkarpackiego. Niestety wnioski obejmujące zadania z 2010 r nie
są ujęte dofinansowaniem. Niemniej jednak pozycja nr 2 z racji wykonywania osuwisk (tj.
likwidacja osuwiska w m .Liszna) „wypadła całkowicie”. W związku z powyższym droga
Humniska - Strachocina została ujęta w propozycji zadań do dofinansowania związanych
z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zgłaszanych do Urzędu Wojewódzkiego na drugiej
pozycji. Pani Alicja Wosik poinformowała, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na
powyższe zadanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Stosuje się w tym przypadku
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specjalną indywidualną ścieżkę wnioskowania o dofinansowanie. Niezbędna jest wówczas
pozytywna opinia Wojewody Podkarpackiego. Po wystąpieniu przez Powiat Sanocki
o dofinansowanie Ministerstwo może podjąć nadzwyczajną decyzję w sprawie udzielenia
wsparcia finansowego ze środków poprzetargowych, lub innych, pomimo, że zadanie jest z roku
2010. Dużo zależy od tego co się będzie działo w ciągu roku. Jeżeli rok będzie spokojny, to
środki na likwidację skutków klęsk żywiołowych pod koniec lipca będzie można rozdzielić na
inne dodatkowe zadania.
Ad. 7. Sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego.
Pan Zbigniew Długosz naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego poinformował, że
w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony
ludności w 2015 roku wybrano ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Besku.
Wobec powyższego podjęto Uchwałę Nr 76/2015 w sprawie wyboru ofert i udzielenia
dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności zleconych
przez Powiat organizacjom pozarządowym w 2015 roku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 8. Sprawy z zakresu promocji.
Członkowie zarządu przychylili się do prośby dyrektora Muzeum Historycznego
w Sanoku wyrażając zgodę na udostępnienie samochodu służbowego w celu odebrania oraz
odwiezienia aktora Andrzeja Seweryna z portu lotniczego Rzeszów – Jasionka. W związku
z organizacją „Dni Otwartych Funduszy Europejskich” Andrzej Seweryn będzie czytał kilka
utworów z nowo wydanej książki „Zdzisław Beksiński - Opowiadania”.
Pozytywnie rozpatrzono prośbę Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZST” w Sanoku
udzielając wsparcia finansowego w wysokości 300 zł na organizację X Turnieju w Piłce Nożnej
„Belfer – CUP 2015”. Zgodę na powyższe wyraziło 4 członków zarządu, 1 członek zarządu
wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wsparcie finansowe kwotą 500 zł Podkarpackiego
okręgowego Związku Hokeja na lodzie w Sanoku na organizację wyjazdu na międzynarodowy
turniej hokejowy Ryga CUP 2015 w kategorii Żak Starszy. Zgodę na powyższe wyraziło
5 członków zarządu , głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Piotr Mazur przedstawił prośbę Radnego Rady Powiatu Sanockiego Pana Sebastiana
Niżnika o wsparcie, nieodpłatne udostepnienie hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym
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w Sanoku oraz o pomoc w zapewnieniu opieki medycznej podczas turnieju amatorskich drużyn
w koszykówce. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne wynajęcie hali sportowej przy I
LO w Sanoku. Natomiast o zapewnienie opieki medycznej wnioskodawca powinien zwrócić się
do odpowiednich instytucji.
Pan naczelnik Piotr Mazur zaprosił członków zarządu na uroczystości związane
z obchodami dnia 3 Maja, oraz na Młodzieżową Paradę Niepodległości, która odbedzie się
30 kwietnia br.

Ad. 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
- Uchwała Nr 77/2015 w sprawie przekazania środka trwałego do ZS Nr 1 w Sanoku. Przekazuje
się środki trwałe uzyskane przez Powiat Sanocki w ramach programu pn. „Podkarpacie stawia
na zawodowców, dofinansowanego ze Środków EFS w ramach POKL priorytet IX, działanie 9.2
w Powiecie Sanockim w Zespołach Szkół nr 1, 2, 3, 4, 5 w Sanoku jako wyposażenie do ZS Nr
1 w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
- Uchwała Nr 78/2015 w sprawie przekazania środka trwałego do ZS Nr 2 w Sanoku. Przekazuje
się środki trwałe uzyskane przez Powiat Sanocki w ramach programu pn. „Podkarpacie stawia
na zawodowców, dofinansowanego ze Środków EFS w ramach POKL priorytet IX, działanie 9.2
w Powiecie Sanockim w Zespołach Szkół nr 1, 2, 3, 4, 5 w Sanoku jako wyposażenie do ZS Nr
2 w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
- Uchwała Nr 79/2015 w sprawie przekazania środka trwałego do ZS Nr 3 w Sanoku. Przekazuje
się środki trwałe uzyskane przez Powiat Sanocki w ramach programu pn. „Podkarpacie stawia
na zawodowców, dofinansowanego ze Środków EFS w ramach POKL priorytet IX, działanie 9.2
w Powiecie Sanockim w Zespołach Szkół nr 1, 2, 3, 4, 5 w Sanoku jako wyposażenie do ZS Nr
3 w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
- Uchwała Nr 80/2015 w sprawie przekazania środka trwałego do ZS Nr 4 w Sanoku. Przekazuje
się środki trwałe uzyskane przez Powiat Sanocki w ramach programu pn. „Podkarpacie stawia
na zawodowców, dofinansowanego ze Środków EFS w ramach POKL priorytet IX, działanie 9.2
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w Powiecie Sanockim w Zespołach Szkół nr 1, 2, 3, 4, 5 w Sanoku jako wyposażenie do ZS Nr
4 w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
- Uchwała Nr 81/2015 w sprawie przekazania środka trwałego do ZS Nr 5 w Sanoku. Przekazuje
się środki trwałe uzyskane przez Powiat Sanocki w ramach programu pn. „Podkarpacie stawia
na zawodowców, dofinansowanego ze Środków EFS w ramach POKL priorytet IX, działanie 9.2
w Powiecie Sanockim w Zespołach Szkół nr 1, 2, 3, 4, 5 w Sanoku jako wyposażenie do ZS Nr
5 w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Ad. 10. Sprawy budżetowe.
Członkowie zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. Na podstawie umowy finansowej
zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zwiększa się dochody Powiatu sanockiego
o kwotę 27.124 zł przeznaczając je na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki
związane z realizacją ich statutowych zadań (projekt „Europejska szkoła to wykwalifikowani
nauczyciele i nowoczesne metody”) w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło
5 członków zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. Dokonuje się zwrotu odprowadzonych dochodów
przez szkoły i placówki oświatowe za I kwartał 2015 roku, w łącznej wysokości 72.776 zł.
Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pani Skarbnik omówiła sprawozdanie finansowe Powiatu Sanockiego za rok 2014.
Następnie członkowie zarządu podjęli Uchwałę Nr 82/2015 w sprawie sprawozdania
finansowego Powiatu Sanockiego za 2014 rok. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MDK w Sanoku
zostało przełożone na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.

W następnej kolejności podjęto Uchwałę Nr 83/2015 w sprawie sprawozdania finansowego
Muzeum Historycznego za 2014 rok. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 11. Wolne wnioski i zapytania.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 84/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2015 rok. Zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł na realizację
statutowych zadań w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku. Uchwałę podjęto 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 za 2015 rok. Przeznacza się 1.270 zł – środki pochodzące
z darowizn od osób prywatnych przeznaczone na wydatki bieżące w Domu Dziecka im. Św.
Józefa w Sanoku. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego za 2015 rok. Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości
20.000 zł - jest to dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku
na zakup aparatu USG dla szpitala w ramach realizowanego zadania: zwiększenie dostępności
do diagnostyki nowotworowej w Powiecie Sanockim, zakup tomografu komputerowego dla
szpitala. Pozytywną opinię wyraziło 5 członków zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Następnie pan Michał Cyran przedstawił zbiorcze zestawienie ofert na wykonanie Strategii
Rozwoju Powiatu Sanockiego. Najniższą ofertę zaoferowała firma EU Consult w kwocie 13.400
zł. Zarząd Powiatu upoważnił naczelnika Wydziału i Inwestycji i Dróg do podjęcia rozmów
z wybranymi oferentami na wykonanie Strategii, i przedstawienie informacji na kolejnym
posiedzeniu zarządu.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował propozycję Wójta Gminy Besko

odnośnie

zaliczenia dróg gminnych oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych 823 – odcinek
o długości 400 mb, oraz 1868 – odcinek o długości 300 mb położonych w m. Besko do kategorii
dróg gminnych publicznych oraz ustalenia ich przebiegu. W związku z powyższym podjęto
Uchwałę Nr 85/2015 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Dodatkowo przewodniczący Zarządu poinformował, że decyzją starosty został ujednolicony
czas pracy pracowników Starostwa.
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Członkowie zarządu wspólnie z panią Marylą Kopiec Naczelnikiem Wydziału
Organizacyjnego oraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Waldemarem Och omówili
ostateczna wersję projektu Statutu Powiatu Sanockiego. Po wprowadzeniu drobnych zmian
pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Statutu Powiatu
Sanockiego. Pozytywną opinię wyraziło 5 członków zarządu, 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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