Protokół Nr 136 /17
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 14 lipca 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Krzysztof Strzyż

•

Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu

•

Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny. Przewodniczący
Zarządu Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia:
1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) omówienie prośby skierowanej przez RIG w Sanoku w sprawie przesunięcia terminu
wypowiedzenia umowy
2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Kokoszki dyrektora
Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
Powiatu w zakresie uczestnictwa placówki w Programie Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój (POWER).
3. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie przez SPZOZ w Sanoku nieruchomości.
4. Wolne wnioski i zapytania.

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

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę Regionalnej Izby Gospodarczej
w Sanoku wyrażając zgodę na przesunięcie terminu wypowiedzenia umowy użyczenia
nieruchomości na działce nr 58/94 przy ul. Korczaka 12 w Sanoku.
W związku z propozycją RIG w Sanoku odnośnie zakupu nieruchomości Zarząd Powiatu ustalił
termin zakończenia negocjacji na koniec sierpnia 2017r.
Równocześnie polecono, aby Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zlecił
wycenę nieruchomości, która stanowi działka nr 58/94 przy ul. Korczaka 12 w Sanoku wraz
z zabudowaniami.

Ad. 2. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 134/2017 w sprawie upoważnienia Pani
Elżbiety Kokoszki dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku do składania oświadczeń woli
w sprawach majątkowych Powiatu w zakresie uczestnictwa placówki w Programie
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ponadto polecono, aby Pani Naczelnik Wydziału Oświaty Promocji, Kultury i Rozwoju
poinformowała dyrektorów szkół i placówek oświatowych, aby zwracali się o udzielenie
ewentualnego upoważnienia/pełnomocnictwa z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, aby
możliwe było przygotowanie stosownych dokumentów w Starostwie, przy zachowaniu
wszystkich procedur i terminów.
Równocześnie polecono pani Naczelnik w/w wydziału koordynację spraw dotyczących
udzielanych upoważnień.

Ad.3. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 135/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez SPZOZ w Sanoku nieruchomości. W Uchwale
Zarządu Powiatu Sanockiego Nr 120/2016 z dnia 19 maja 2016r. wprowadza się zmianę
w brzmieniu: wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę przez SPZOZ w Sanoku pomieszczeń
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o powierzchni 778,61 m2 i 17,12m2 gruntu przy ulicy 800 – lecia 26 w Sanoku. Uchwałę podjęto
3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 4. Wolne wnioski i zapytania.
Wniosków i zapytań nie było.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak - Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny………………………….
2. Wacław Krawczyk …………........................
3. Krzysztof Strzyż ……………………………
4. Alicja Wosik ……………………………….
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