Protokół Nr 46/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 8 października 2015 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

•

Wojciech Skiba - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

•

Piotr Mazur – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju

•

Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

•

Monika Starejki – pracownik Starostwa Powiatowego w Sanoku

•

Maryla Kopiec – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Pan
Starosta przedstawił porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który przedstawia się
następująco:
1. Sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa:
a) prośba o zaopiniowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sanok na
lata 2015 -2018 z perspektywą na lata 2019 -2022”
2. Sprawy z zakresu promocji, kultury i rozwoju:
a) propozycja zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu współpracy
Powiatu sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami
b) podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu
Współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”
c) zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie uchwalenia
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

d) zajęcie stanowiska w sprawie przekazania Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku
Gminie Miasta Sanoka jako organu prowadzącego
3. Omówienie problemów związanych z tworzeniem Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego
na lata 2016 – 2022.
4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba PZD w Sanoku o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków na zakup tarcicy
5. Wnioski i zapytania radnych:
a) wniosek Pana Waldemara Ocha o uwzględnienie rozpoczęcia budowy chodnika na
ul. Okulickiego
6. Sprawy z zakresu służby zdrowia i pomocy społecznej:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości
b) prośba dyrektora SPZOZ o środki finansowe na wkład własny do realizacji projektu
„Zwiększanie dostępu do diagnostyki nowotworowej …”
c) prośba dyrektora SPZOZ o wyrażenie zgody na przeprowadzenie akcji pod nazwą
„Powitalna paczka…”
d) informacja o przygotowaniach do kontraktowania zespołów ratownictwa medycznego
z obszaru działania Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej w Sanoku
e) informacja o zakończeniu remontu budynku prosektorium
7. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2015 rok (1.000 zł – SOSW w Sanoku)
8. Sprawy dodatkowe:
a) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o przedstawienie opinii w sprawie powierzenia
stanowiska wicedyrektora
b) prośba dyrektora ZS nr 4 w Sanoku o zwiększenie planu finansowego
c) prośba dyrektorów Szkół i Placówek Powiatu Sanockiego o uwzględnienie propozycji
zatrudnienia
d) prośba dyrektorów Szkół i Placówek Powiatu Sanockiego o zabezpieczenie środków na
wypłatę nagród Dyrektora
e) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia z Ministerstwem
rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii
zielonoświątkowej
f) prośba Wójta Gminy Tyrawa Wołoska o nieodpłatne przekazanie płyt drogowych
g) zapytanie radnej pani Zofii Kordeli – Borczyk w sprawie przeniesienia laryngologii
h) wniosek pani Zofii Kordeli – Borczyk o usunięcie informacji „pogotowie strajkowe”
i) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2015 rok (2.799 zł - RCRE)
j) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2015 rok (18.236 zł - geodezja)
k) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2015 rok (3.603 zł – Dom Dziecka)
9. Wolne wnioski i zapytania.
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Ad. 1. Sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.
Pan Wojciech Skiba Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
przedstawił projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sanok na lata 2015 – 2018
z perspektywą na lata 2019 -2022”. Po omówieniu projektu polecono usunąć błędy, omyłki
i nieścisłości, jakie znajdują się w w/w projekcie. Po naniesieniu poprawek Zarząd pozytywnie
zaopiniował projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sanok na lata 2015 -2018
z perspektywą na lata 2019 -2022”.
Ad.2. Sprawy z zakresu promocji, kultury i rozwoju.
Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Piotra Mazura Naczelnika Wydziału Promocji,
Kultury i Rozwoju o przedstawienie uwag odnośnie Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego.
Pan Mazur powiedział, że otrzymał „diagnozę stanu”, którą przejrzał w swoim zakresie
i stwierdził że jest ona ogólnie napisana, nie zawiera informacji o ilości i jakości szlaków
turystycznych, itp.
W związku z koniecznością zabezpieczenia w uchwale budżetowej na 2016 rok środków
finansowych na realizację programu współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2016 rok, Pan Piotr Mazur Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju
przedstawił propozycję zabezpieczenia środków finansowych na poszczególne zadania, tj.:
ochrona i promocja zdrowia, kultura fizyczna i sport, kultura i sztuka, turystyka i promocja,
ratownictwo i ochrona ludności, edukacja. Zarząd Powiatu postanowił, aby środki finansowe
na realizację w/w programu pozostawić na poziomie finansowym z ubiegłego roku. Polecono,
aby pan Piotr Mazur przygotował na kolejne posiedzenie zarządu wysokość środków (kwotę)
dostosowaną do poszczególnych zadań.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 232/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu „Programu Współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016
rok”. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący zarządu poinformował, że trwają rozmowy z Wójtami i Burmistrzami
z terenu Powiatu Sanockiego w sprawie zabezpieczenia 4 lokali na zorganizowanie
nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Sanockiego.
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Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Został przełożony na kolejne posiedzenie
zarządu (po przeprowadzeniu konsultacji).
Następnie Pan Piotr Mazur przedstawił sprawę dotycząca propozycji przekazania
Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku Gminie Miasta Sanoka jako organu prowadzącego.
Przewodniczący Zarządu poinformował, iż przeprowadzi wstępną rozmowę z Burmistrzem
Miasta Sanoka w powyższym temacie.
Ad. 3. Omówienie problemów związanych z tworzeniem Strategii Rozwoju Powiatu
Sanockiego na lata 2016 – 2022.
Członkowie Zarządu wspólnie z Panią Moniką Starejki, Panem Michałem Cyranem,
Panem Wojciechem Skibą, omówili sprawy dotyczące prac przy tworzeniu Strategii Rozwoju
Powiatu Sanockiego. Pani Monika Starejki poinformowała, że przed podpisaniem umowy
w sprawie sporządzenia strategii przeprowadzono negocjacje z Rzeszowską Agencją Rozwoju
Regionalnego. Obecnie obiektem nieporozumienia są punkty dotyczące przygotowania analizy
oddziaływania na środowisko, oraz przeprowadzenia badania metodą „DELPHI”. Dodała, że
strategia powinna być opracowana do 31 października 2015 roku. Następnie każdy
z Naczelników wypowiedział się w swojej dziedzinie i zaoferował pomoc przy opracowaniu
prognozy oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym polecono, aby Pani Monika
Starejki zorganizowała spotkanie z Rzeszowską Agencja Rozwoju Regionalnego w celu
ustalenia szczegółów i podjęcia decyzji odnośnie dokumentu strategicznego.
Ad. 4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Zarząd Powiatu ze względu na brak środków finansowych przełożył na jedno z kolejnych
posiedzeń zarządu prośbę Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku o wyrażenie zgody na
wydatkowanie środków finansowych na zakup tarcicy iglastej z przeznaczeniem na wykonanie
remontu mostu, oraz bieżącej naprawy jezdni mostów drewnianych.
Ad. 5. Wnioski i zapytania radnych.
Członkowie Zarządu omówili wniosek, z którym zwrócił się Pana Waldemar Och, aby
przy następnych negocjacjach z PGNiG w Sanoku dotyczących środków jakie Powiat
otrzymuje za zniszczenie ciągów komunikacyjnych do miejscowości Niebieszczany,
uwzględnić również możliwość rozpoczęcia budowy chodnika na ul. Okulickiego w Sanoku.
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W momencie gdy Powiat przejdzie do podejmowania decyzji odnośnie prac związanych
z budową poszczególnych chodników, powróci do tematu. Pan Damian Biskup zaproponował,
aby rozważyć możliwość pozyskiwania środków finansowych od prywatnych przedsiębiorców,
mających firmy przy ul. Okulickiego w Sanoku.
Ad. 6. Sprawy z zakresu służby zdrowia i pomocy społecznej.
Członkowie Zarządu omówili projekt Uchwały Zarządu Powiatu Sanockiego w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez SPZOZ w Sanoku nieruchomości. Zarząd prosi
o wydanie opinii w powyższym temacie przez Komisję Zdrowia Rodziny i Polityki Socjalnej.
Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do prośby dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku wyrażając zgodę na przeznaczenie

środków

finansowych na wkład własny do realizacji projektu „Zwiększanie dostępu do diagnostyki
nowotworowej w Powiecie Sanockim poprzez zakup aparatu USG dla Szpitala
Specjalistycznego w Sanoku”. Zgodę na powyższe wyrażono 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie wyrażono zgodę na przeprowadzenie przez SPZOZ w Sanoku akcji pod nazwą
„Powitalna paczka pieluszek Pampers Premium Care dla każdego noworodka”. Zgodę
wyrażono jednogłośnie.
Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją o przygotowaniach do kontraktowania
zespołów ratownictwa medycznego z obszaru działania Skoncentrowanej Dyspozytorni
Medycznej w Sanoku, oraz z informacją o zakończeniu remontu budynku prosektorium
Szpitala Specjalistycznego w Sanoku.
Ad. 7. Sprawy budżetowe:
Podjęto Uchwałę Nr 233/2015 w

sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu

Sanockiego na 2015 rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 1.000 zł z na wydatki związane
z realizacją statutowych zadań (Rządowy program – „Książki naszych marzeń”) w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad. 8. Sprawy dodatkowe.
Zarząd Powiatu zapoznał się z przygotowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
wykazem dróg, ulic oraz obiektów mostowych z wyszczególnieniem stanu technicznego
obiektów mostowych, będących w zarządzie PZD w Sanoku, jak również o możliwości
przejęcia czynności dotyczących wydawania zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdów
nienormatywnych.
Zapoznano się z prośbą dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Sanok o dokonanie zmian
w planie finansowym. Pani Skarbnik zaproponowała, aby wszystkie zmiany w planach
finansowych szkół i placówek oświatowych rozpatrzeć po 14 października 2015 roku. Zarząd
przychylił się do powyższej propozycji.
Następnie pani Skarbnik omówiła uchwały:
- Uchwała Nr 234/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 2.799 zł na wydatki związane z realizacją statutowych
zadań w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 235/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. W związku z decyzją Wojewody zmniejsza się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
o kwotę 18.236 zł. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
- Uchwała Nr 236/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015
rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 1.889 zł na dostawę i wdrożenie systemu elektronicznej
rejestracji czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. Zabezpieczono kwotę
w wysokości 3.603 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 zgodę na nieodpłatne przekazanie 3 używanych płyt drogowych będących
w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska. Zgodę
wyrażono jednogłośnie.
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Pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień publicznych poinformował,
że został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Przewodniczący Zarządu
poinformował, że na wniosek Wójta Gminy Bukowsko deklarującego współfinansowanie
zadania w kwocie 500.000 zł. rozpatrywano możliwość zgłoszenia do programu zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2212R Sanok – Bukowsko. Deklarację udziału finansowego
złożyła również Gmina Sanok. Jednakże przewidziany przez Gminę Bukowsko zakres robót
określony w przekazanej dokumentacji i kosztorysie inwestorskim przekracza możliwości
finansowe samorządów. Zarząd Powiatu podejmie ewentualną decyzję po przedstawieniu
uchwały Rady zainteresowanego samorządu zabezpieczającej środki finansowe, oraz
zabezpieczeniu środków finansowych przez Lasy Państwowe. Ostateczna decyzja zostanie
podjęta po rozmowie Starosty z zainteresowanymi samorządami.
Polecono, aby Wydział Inwestycji i Zamówień

Publicznych

przygotował dokumenty

dotyczące zgłoszenia do dofinansowania drogi powiatowej nr 2239 R ul. Podgórze w Sanoku
Pan Starosta podejmie rozmowę z Burmistrzem Miasta Sanoka odnośnie możliwości
zabezpieczenia przez Urząd Miasta Sanoka środków finansowych na wkład własny do w/w
zadania.
Pan Damian Biskup oraz Pan Krzysztof Strzyż zaproponowali, aby na jednym z kolejnych
posiedzeń zarządu powrócić do tematu związanego z wykonaniem parkingu obok Przychodni
Zdrowia przy ul. Lipińskiego w Sanoku.
Zapoznano się z pismem Polskiego Związku Głuchych Koło Terenowe w Sanoku
o umożliwienie bezpłatnego korzystania z sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Sanoku
i polecono, aby pismo przekazać do dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku.
Członkowie Zarządu omówili prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku
o przedstawienie opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w ZS Nr 2 w Sanoku.
Następnie wyrażono pozytywną opinię w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w ZS
Nr 2 w Sanoku pani Bożenie Chabros – Jaklik. Pozytywną opinię wyraziło 4 członków zarządu,
1 członek zarządu wstrzymał się od głosu.
Zarząd Powiatu zwracając się do Naczelnika Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych
polecił, aby zlecił wykonanie uszczelnienia dachu na budynku Zespołu Szkół Nr 4 i 5 w Sanoku
przy ul. Sadowej.
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Pani Alicja Wosik zwróciła się do pana Michała Cyrana o przedstawienie informacji
odnośnie stanu nawierzchnia drogi na ul. Chrobrego w Sanoku. Pan Cyran powiedział, że
nawierzchnia przedmiotowej drogi jest tak zniszczona, że nie nadaje się do częściowego łatania,
aby ją wyremontować potrzebne jest nałożenie nakładki na całej powierzchni jezdni.
Następnie omówiono pismo dyrektorów szkół i placówek Powiatu Sanockiego
o zabezpieczenie środków na wypłatę nagród Dyrektora w kwotach ujętych w planach
finansowych poszczególnych szkół i placówek na rok 2015. Członkowie Zarządu zdecydowali,
aby zabezpieczyć środki finansowe do 1.000 do dyspozycji dyrektora na wypłatę „Nagród
Dyrektora Szkoły”.
Ponadto ustalono, aby przyznać „Nagrodę Starosty” dla 3 lub 4 nauczycieli w kwocie po 3.000
zł dla każdego. Pan Starosta poinformował, że obecnie Naczelnik Wydziału Oświaty
weryfikuje wnioski o przyznanie nagród.
Dyrektorzy Szkół i Placówek Powiatu Sanockiego przedstawili propozycję zmian
w zatrudnieniu w podległych Powiatowi Sanockiemu szkołach i placówkach oświatowych.
Tym samym wyrażając nadzieję odstąpienia od tworzenia Powiatowego Centrum Obsługi
Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego. Zarząd Powiatu nie podejmie żadnej
inicjatywy uchwałodawczej w tym względzie. Powyższe stanowisko wyrażono jednogłośnie.
Członkowie zarządu wyrazili pozytywną opinię w sprawie podjęcia z Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii
zielonoświątkowej. Pozytywną opinię wyraziło 5 członków zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu zapoznał się i omówił zapytania i wnioski złożone przez radna Panią
Zofię Kordelę – Borczyk:
- jakie są realne szanse przeniesienia sanockiej laryngologii z budynku przy ul. Konarskiego do
budynku sanockiego szpitala przed zima tj. sezon 2015/2016. Odpowiedzi w tym temacie
udzielił dyrektor SPZOZ w Sanoku.
- wniosek, aby w porozumieniu z władzami szpitala powiatowego doprowadzić do usunięcia
z miejsc takich jak oddziały szpitalne i bramy wjazdowe, informacji „pogotowie strajkowe”
do powyższego wniosku odniosła się Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
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Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem pani Zofii Kordeli – Borczyk, w którym
informuje, iż na terenie Podkarpacia przebywała misja gospodarcza z USA i Kanady i pyta czy
przedstawiciel Powiatu Sanockiego został zaproszony na spotkanie z przedstawicielami misji
gospodarczej z USA i Kanady na Podkarpaciu. Przewodniczący Zarządu poinformował, że do
Powiatu nie wpłynęło żadne zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami misji gospodarczej
z USA i Kanady na Podkarpaciu.
Kolejny wniosek Radnej Zofii Kordeli - Borczyk dotyczył uporządkowania
podpiwniczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku. Po złożonym wniosku został
sprawdzony stan pomieszczeń garażowych, których Powiat Sanocki jest właścicielem
i dokonano ich uporządkowania.
Pani Skarbnik poinformowała, że w związku z tym, że nie została podjęta uchwała
o planowanej sprzedaży budynku Bursy Szkolnej w Sanoku (kwota ze sprzedaży miałaby
decydujący wpływ na budżet przyszłego roku) będą problemy z uchwaleniem budżetu Powiatu
na przyszły rok. Dodała, że będą prowadzone rozmowy w sprawie przesunięcia terminów spłat
kredytów, które zaplanowane są do spłaty na 2016r. na lata następne oraz przeprowadzi
rozmowy z firmami leasingowymi przy bankach w sprawie dzierżawy zwrotnej obiektów
Powiatu.
Zarząd Powiatu podjął decyzje o zleceniu wykonania wyceny nieruchomości Powiatu
Sanockiego położonej w Sanoku przy ul. Sienkiewicza 5 (była siedziba policji).
Następnie pan Starosta poinformował, że Bieszczadzki Oddziała Straży Granicznej
Placówka Straży Granicznej w Sanoku zwróciła się do Starostwa o awaryjne udostępnienie
odpłatnie (do końca 2015 roku) w razie potrzeby sali gimnastycznej w budynku przy ul.
Jagiellońskiej 22 w Sanoku. Pan Damian Biskup zgłosił sprzeciw do propozycji udostepnienia
pomieszczenia w celu awaryjnego umieszczania uchodźców. Głosowanie w sprawie
upoważnienia pracownika Starostwa do rozmów ze Strażą Graniczna przebiegało następująco:
„za” głosowało 3 członków zarządu, 1 członek zarządu wstrzymał się od głosu, 1 członek
zarządu był przeciw.
Pozytywnie rozpatrzono prośbę PZD w Sanoku w sprawie dokonania zmian w planie
finansowym na 2015 rok o kwotę 25.162 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont
– przebudowa drogi powiatowej w m. Średnie Wielkie (jezdnia na moście). Zgodę wyrażono
jednogłośnie. Wobec powyższego podjęto Uchwałę Nr 237/2015 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. Przeznaczono kwotę w wysokości 25.162 zł na
9

realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Tarnawa – Kalnica w m. Średnie
Wielkie (jezdnia na moście). Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania.
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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