Protokół Nr 87/20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 15 lipca 2020 roku
W posiedzeniu udział wzięli:


Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu



Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu



Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego



Krzysztof Strzyż – Członek Zarządu Powiatu Sanockiego



Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu Sanockiego



Edyta Szałankiewicz- Skarbnik Powiatu Sanockiego



Wojciech Naparła – Dyrektor PZD w Sanoku



Michał Cyran - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w/m



Stanisław Piecuch - Sołtys m. Srogów Dolny



Piotr Wojnarowski – członek Rady Sołeckiej



Artur Kukla – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami



Grzegorz Kozak – dyrektor PCPR w Sanoku



Grzegorz Oleniacz- Komendant PPSP w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Stanisław Chęć. Starosta Powiatu
Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia;
1. Analiza koncepcji budowy chodnika w miejscowości Srogów Dolny.
2. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) informacja dyrektora PZD w Sanoku w sprawie drogi powiatowej Długie – Pielnia
b) omówienie tematu dotyczącego zmiany lokalizacji przejścia dla pieszych w ciągu drogi
powiatowej ul. Jana Pawła II w Sanoku
3. Rozpatrzenie prośby dyrektora MDK w Sanoku o wyasygnowanie środków
finansowych na wymianę bezpieczników w placówce.
4. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora PCPR w Sanoku o wyrażenie zgody na przystąpienie do
realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie
epidemii Covid -19” – zaopiniowanie projektu uchwały
5. Sprawy dotyczące zarzadzania kryzysowego:
a) rozpatrzenie prośby KPPSP w Sanoku o udzielenie wsparcia finansowego na zakup
wielofunkcyjnego pojazdu
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6. Sprawy z zakresu promocji kultury:
a) rozpatrzenie prośby dotyczącej dofinansowania nagrania teledysku przez Zespół „Soul”
7. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (4.000 zł – SPZOZ)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (25.903 zł – DPS)
8. Wnioski i zapytania.

Za w/w porządkiem obrad głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw-0, wstrzymało się-0.

Ad. 1
Pan Wojciech Naparła dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku oraz pan Michał
Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych wyjaśnili temat dotyczący
ewentualnej budowy chodnika w miejscowości Srogów Dolny. Przeprowadzono dyskusję
w tym temacie. Po analizie koncepcji budowy chodnika przy drodze powiatowej TrepczaJurowce w m. Srogów Dolny z uwagi na problemy techniczne związane z ewentualną budową
w/w chodnika, zdecydowano o przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie.
Na posiedzenie Zarządu Powiatu dołączył Pan Krzysztof Strzyż.
Po zapoznaniu się z informacją dotyczącą drogi powiatowej Długie –Pielnia, Członkowie
Zarządu zlecili naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych panu Michałowi
Cyran, aby wystąpił z pismem do pani Wójt Gminy Zarszyn o możliwość partycypacji
w remoncie w/w drogi.
Po omówieniu tematu dotyczącego zmiany lokalizacji przejścia dla pieszych w ciągu
drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Sanoku, w celu zachowania

bezpieczeństwa,

postanowiono o przeniesieniu przejścia dla pieszych o 4 metry w stronę drogi krajowej ( tj.
obwodnicy). Za

powyższą decyzją głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw

i wstrzymujących się nie było.

Ad. 3
Po omówieniu pisma

pani dyrektor MDK w Sanoku, dotyczącego konieczności

wymiany bezpieczników topikowych na esy w budynku Młodzieżowego Domu Kultury
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w Sanoku, pl. Świętego Michała 6, Zarząd Powiatu w Sanoku zdecydował, aby zadanie
powyższe zostało zrealizowane z własnych środków placówki.

Ad. 4
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 134/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2020 rok. W uchwale tej w związku z realizacją projektu „Wsparcie
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” wprowadza się
kwotę 150.000 zł do budżetu Powiatu Sanockiego. Za powyższą uchwałą głosowało
4 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Ad. 5
Członkowie Zarządu Powiatu po omówieniu pisma Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku dotyczącego prośby o wsparcie finansowe w wysokości
30.000 zł na zakup wielofunkcyjnego pojazdu dla potrzeb KPPSP w Sanoku, który zaspokoiłby
najpilniejsze potrzeby transportowe kadry dowódczo-sztabowej, jak również ratowników
pełniących służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej, wyrazili zgodę na powyższe. Zgodę
powyższą wyrażono przy 4 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Ad. 6
Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z prośbą działającego przy Parafii
Przemienienia Pańskiego w Sanoku Zespołu Wokalnego Soul, o dofinasowanie projektu
w kwocie 5.000 zł poprzez nagranie teledysku do śpiewanej przez zespół piosenki pt.
„Niezwyciężeni” w celu uczczenia pamięci Żołnierzy wyklętych, wyrazili zgodę na powyższe.
Zgodę powyższą wyrażono przy 4 głosach „za”, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Ad. 7
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 135/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2020 rok. W uchwale w związku z udzieleniem pomocy finansowej
z Gminy Besko przeznacza się dotację w kwocie 4.000 zł dla

SPZOZ w Sanoku

z przeznaczeniem na remont i doposażenie Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Sanoku. Za
powyższą uchwałą głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było.
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Następnie podjęto Uchwałę Nr 136/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2020 rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki
o łączną kwotę 25.903 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Sanoku – kwota
11.423 zł oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Zagórzu –kwota 14.480 zł.

Za powyższą

uchwałą głosowało 4 Członków Zarządu, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Ad. 8
Pan Krzysztof Strzyż zawnioskował o wsparcie (w postaci pomocy rzeczowej) do kwoty
2.000 zł, dla GEO-EKO Ekoball Sanok, którzy zagrają o okręgowy puchar Polski. Członkowie
zarządu wyrazili zgodę na powyższe przy 4 głosach za, głosów przeciw i wstrzymujących się
nie było.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Joanna Jankowska
Podpisy Członków Zarządu
1. Stanisław Chęć…………………………….......
2. Janusz Cecuła …………...................................
3. Damian Biskup ………………………………...
4. Andrzej Chrobak……………………………….
5. Krzysztof Strzyż………………………………
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