Protokół Nr 109/20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 16 grudnia 2020 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
 Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego
 Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sanockiego
 Damian Biskup - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu Sanockiego
 Renata Ryniak – Główny Księgowy Starostwa Powiatowego w Sanoku
 Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
 Agnieszka Kornecka – Mitadis – Naczelnik Wydziału Oświaty
 Zofia Kijowska – dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku
 Jarosław Serafin – Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku
 Piotr Mazur – Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury
 Michała Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Stanisław Chęć. Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia:
1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla
41 osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych.
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2021-2025”
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu
korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021 –
2024”
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu
działań profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy,
zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, na lata 2021 –
2024”
Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) odpowiedz GITD dot. zainstalowania urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości
Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) dyskusja na temat wyboru zadań do złożenia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych
Sprawy z zakresu oświaty:
a) prośba dyrektora CDN w Sanoku o pomoc w uzyskaniu wsparcia nauczycieli
w prowadzeniu kształcenia na odległość w ramach projektu „Wsparcie placówek
doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych
z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”
Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) pismo OZZPiP MOZ przy SPZOZ w Sanoku w sprawie skargi złożonej do PIP
b) prośba dyrektora SPZOZ w Sanoku o dokonanie korekty klasyfikacji budżetowej na
realizacje projektu „Modernizacja i rozwój e- usług w ramach PSIM w SPZOZ
w Sanoku”
Sprawy z zakresu promocji i kultury:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na używanie
herbu Powiatu Sanockiego
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Muzeum przy
Muzeum Historycznym w Sanoku
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu, turystyki oraz oświaty
na 2021 rok
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2020 rok
dyrektorowi Muzeum Historycznego w Sanoku
Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania środków trwałych do PCOJOPS
w Sanoku
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (6.155,10 zł - PINB)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (19.090 zł - PUP)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (249.970 zł – zdrowia)
e) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2020 rok (10.000 zł)
f) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2020 rok (489.996 zł)
g) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2020 rok (4.211 zł)
h) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2020 – 2039
Wnioski i zapytania.
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Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić następujące
tematy:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały nr
LIV/568/2014 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia
„Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu
Sanockiego”
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2020 rok (4.882 zł)
3. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok (1.975,80 zł)
4. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok (220.000 zł)
Pan Damian Biskup w imieniu radnych poprosił o wycofanie jednego z punktów
dotyczącego zadań do drugiego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, aby go
nie procedować na posiedzeniu Zarządu. Pan Damian Biskup połączył się telefonicznie z
Radnym Powiatu Sanockiego, który uzasadnił prośbę o wycofanie z porządku posiedzenia w/w
punktu.
Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie wprowadzenie dodatkowych 4 punktów
do porządku posiedzenia, „za” wprowadzeniem dodatkowych punków głosowało 4 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujący się nie było.
Następnie pod głosowanie poddano wiosek o wycofanie z porządku posiedzenia punktu 3.
Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych - dyskusja na temat wyboru zadań do
złożenia wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W wyniku
głosowania przedmiotowy punktu został wycofany z porządku posiedzenia Zarządu Powiatu
Sanockiego.
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Ad. 1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
poinformował, że w związku z tym, że umowa na prowadzenie domu pomocy społecznej
w Zagórzu wygasa z dniem 31 grudnia 2020 roku, koniecznym było ogłoszenie konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia
domu pomocy społecznej dla 41 osób w podeszłym wieku i osób somatycznie chorych.
W wyniku tego konkursu wpłynęła jedna oferta złożona przez Parafię Rzymsko Katolicką
w Zagórzu, powołana komisja konkursowa wybrała w/w podmiot na prowadzenie domu
pomocy społecznej na kolejne 5 lat. Zadanie finansowane jest przez gminy oraz z odpłatności
mieszkańców. Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 291/2020 w sprawie wyboru ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia domu
pomocy społecznej dla 41 osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie dyrektor wyjaśnił, że każdy powiat zgodnie z ustawą ma realizować program
przeciwdziałania przemocy, są to programy przeciwdziałania pomocy w rodzinie skierowane
do dzieci i młodzieży oraz programy korekcyjno – edukacyjne. Pan Andrzej Chrobak zapytał
o efektywność tych programów, na ile sprawca zmienia swoje postepowanie. Dyrektor
odpowiedział, że realizowane są indywidualne i grupowe wsparcia dla sprawców przemocy,
osoby te same się zgłaszają, albo zgłaszane są przez zespoły interdyscyplinarne działające przy
gminach. Pan Chrobak zapytał również, co w przypadku, gdy trzeba taka osobę wyeksmitować
z mieszkania oddzielić od rodziny, czy są jakieś lokale zastępcze. Dyrektor odpowiedział, że
generalnie takich lokali nie ma, PCPR nie zabezpiecza mieszkania.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
uchwalenia „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
na lata 2021 – 2024”. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
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Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
„Programu działań profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy,
zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych
w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, na lata 2021 – 2024”
Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Ad.4. Sprawy z zakresu oświaty.
Pani Zofia Kijowska Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku zwróciła
się z prośbą o pomoc w przygotowaniu wniosku w ramach projektu „Wsparcie placówek
doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych
z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Po
przeanalizowaniu powyższej prośby zaproponowano, aby Pani dyrektor rozpoczęła prace
zmierzające do złożenia wniosku, natomiast Zarząd Powiatu w miarę możliwości udzieli
potrzebnego wsparcia.

Ad.6. Sprawy z zakresu promocji i kultury.
Na posiedzenie Zarządu poproszony został pana Jarosław Serafin dyrektor Muzeum
Historycznego w Sanoku oraz pan Piotr Mazur Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury. Pan
Dyrektor podsumowując mijający rok poinformował między innymi, że Muzeum Historyczne
odwiedziło ponad 60.000 osób, jednostka przygotowana była pod względem sanitarnym na
przyjmowanie turystów. Dodał, iż planuje podpisanie umowy z kancelarią prawną, która zajmie
się naruszeniami z zakresu praw autorskich, ponieważ w przestrzeni komercyjnej pojawiają
się najrozmaitsze reprodukcje dzieł Beksińskiego, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.
Pan Andrzej Chrobak zapytał, czy dyrektor nie planuje zmiany nazwy z Muzeum
Historycznego na Muzeum Sztuki. Dyrektor potwierdził, że w Muzeum znajduje się wiele dzieł
sztuki, ale chciałby nadal realizować kwestie historyczne między innymi wykłady, wystawy
historyczne itp. Ponadto zmiana nazwy na Muzeum Sztuki nie oddawałaby w pełni
prowadzonej działalności.
Następnie Pan Piotr Mazur poinformował, że kadencja Rady Muzealnej upłynęła 31
grudnia ubiegłego roku. Temat ten nie był poruszany z uwagi na zmianę dyrektora. Dodał, że
poprzednie Rady Muzealne były powoływane uchwałą Zarządu Powiatu. Obecnie
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orzecznictwa sądów administracyjnych i rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów ukształtowały
się jednolita praktyką, mającą swoje oparcie w ustawie o samorządzie powiatowym, że jest to
kompetencja Rady Powiatu. Kandydaci zostali zgłoszeni przez Samorząd Województwa
Podkarpackiego, dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku, jako przedstawiciela Powiatu
Sanockiego wskazano pana Stanisława Chęć. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na
uczestnictwo w Radzie Muzealnej. Wobec powyższego Członkowie Zarządu pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiaty w sprawie powołania Rady Muzeum przy
Muzeum Historycznym w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 292/2020 w sprawie przyznania nagrody rocznej za
2020 rok dyrektorowi Muzeum Historycznego w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Dyrektor dodał, że w związku z pandemią podjął działania mające na celu wprowadzenie
audio przewodników na teren muzeum.
Następnie Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 293/2020 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie
kultury, sportu, turystyki oraz oświaty na 2021 rok. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Sanockiego. Pozytywną opinię wyrażono
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.2. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Członkowie Zarządu zapoznali się z odpowiedzią Głównego Inspektora Transportu
Drogowego w Warszawie w sprawie dotyczącej zainstalowania urządzeń do odcinkowego
pomiaru prędkości na drodze powiatowej nr 2217R w m. Srogów Górny – Srogów Dolny –
Trepcza. Pan Damian Biskup przypomniał wniosek dotyczący wprowadzenia na w/w odcinku
drogi ograniczenia prędkości do 40km/h. Pan Starosta wyjaśnił, że procedura w tej sprawie jest
rozpoczęta.
Ad.4. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
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Przewodniczący Zarządu poinformował, że wpłynęło pismo skierowane do dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku przez Ogólnopolski
Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
przy SPZOZ w Sanoku zawierające odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy na skargę
dotyczącą nie wywiązania się pracodawcy z porozumienia zawartego w dniu 26 października
2018 roku pomiędzy ZZPiP w Sanoku a, SPZOZ w Sanoku. Dodał, że dyrektor SPZOZ
w Sanoku odniesie się do zarzutów przedstawionych w piśmie. Pan Damian Biskup
zawnioskował, aby stanowisko w tej sprawie przygotował Radca Prawny Starostwa
Powiatowego w Sanoku. Przewodniczący Zarządu zasugerował, aby w pierwszej kolejności
stanowisko swoje przedstawił Radca Prawny SPZOZ w Sanoku.
Następnie Członkowie Zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę dyrektora SPZOZ
w Sanoku wyrażając zgodę na dokonanie korekty klasyfikacji budżetowej wydatków Powiatu
Sanockiego przeznaczonych na realizację projektu „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach
Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SPZOZ w Sanoku”. Pani Renata
Ryniak wyjaśniła, że kwota w wysokości 8.892 zł jest zabezpieczona w budżecie Powiatu
Sanockiego na 2020 rok. SPZOZ w bieżącym roku wykorzysta kwotę w wysokości 5.335,20
zł, a w planie było 8.892 zł, pozostałą kwotę czyli 3.556, 80 zł SPZOZ chce wykorzystać
w 2021 roku. Zgodę na powyższe wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad.7. Sprawy budżetowe.
Pani Renata Ryniak Główna Księgowa przedstawiła poniższe sprawy.
Zarząd Powiatu podjął:
- Uchwałę Nr 294/2020 w sprawie przekazania środków trwałych do PCOJOPS w Sanoku.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 295/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Sanoku poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 6.155,10 zł na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 296/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku poprzez
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przesunięcie kwoty w wysokości 19.090 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 297/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. W związku z decyzją prezesa Rady Ministrów zwiększa się dochody i wydatki Powiatu
Sanockiego na 2020 rok o kwotę w wysokości 249.970 zł jest to dotacja dla SPZOZ w Sanoku
z przeznaczeniem na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Uchwałę
podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Dodatkowo podjęto Uchwałę Nr 298/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2020 rok. Dokonuje się zmian w dziale 801- Oświata i wychowanie
przeznaczając kwotę w wysokości 1.975,80 zł na wydatki związane z realizacją statutowych
zadań w Starostwie Powiatowym w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Podjęto również Uchwałę Nr 299/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2020 rok. W związku z decyzją Ministra Finansów zwiększającą cześć
oświatową subwencji ogólnej zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego o kwotę
220.000 zł. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Następnie Członkowie Zarządu opiniowali poniższe projekty uchwał Rady Powiatu
Sanockiego.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego na 2020 rok
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. W związku ze
zmniejszeniem spłat odsetek od kredytów proponuje się zwiększenie rozchodów
przeznaczonych na spłatę kredytu konsolidacyjnego w Banku Spółdzielczym w Bieczu
w kwocie 10.000 zł. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarząd, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. W związku z pismem Ministra
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Finansów dotyczącym podziału rezerwy subwencji ogólnej proponuje się wprowadzenie do
projektu budżetu Powiatu Sanockiego kwoty 489.996 zł z przeznaczeniem na wydatki związane
z realizacją statutowych zadań przez Starostwo Powiatowe w Sanoku. Pozytywną opinię
wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. W projekcie uchwały proponuje się dokonanie
zmiany dochodów i wydatków budżetu, poprzez zabezpieczenie kwoty w wysokości 4.211 zł
z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Starostwie Powiatowym
w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było
Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. W związku z waloryzacją stawki
czynszu na 2020 rok proponuje się przeznaczenie kwoty (z zapłaty kół łowieckich za dzierżawę
obwodów łowieckich) w wysokości 4.882 zł na wydatki związane z realizacją statutowych
zadań przez Starostwo Powiatowe w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2020 – 2039. Pozytywną opinię wyraziło
4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Dodatkowo Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/568/2014 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 30
czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego
Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego”. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.8. Wnioski i zapytania.
Przewodniczący Zarządu zwracając się do pana Michała Cyrana Naczelnika Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych poprosił o przedstawienie informacji dotyczącej naboru
wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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Pan Michał Cyran poinformował, że w poprzednim naborze przygotowaliśmy 8 wniosków
z czego przeszły dwa wnioski, więc 6 wniosków jest gotowych i dotyczą one

dróg

powiatowych. Patrząc na listę rankingową drogi nie były wysoko punktowane, warto więc
zwrócić uwagę na szkoły ponadpodstawowe przy ul. Stróżowskiej w Sanoku, oraz na budynki
RCRE w Sanoku, ponieważ posiadamy kosztorysy inwestorskie. W związku z tym można
spróbować sięgnąć po środki na remont (termomodernizację) budynku „A” RCRE w Sanoku
oraz zagospodarowanie terenu przyległego do szkół. Kolejny to budynek przyległy do budynku
„D” przy RCRE ul. Stróżowskiej 15 w Sanoku.

Budynek ten po dociepleniu można

przeznaczyć na archiwum. W tym można zagospodarować teren pomiędzy ZS Nr 2, a RCRE
w Sanoku.
Drugie zadanie to koncepcja budowy sali sportowej przy II LO w Sanoku - złożenie wniosku
na opracowanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej. Pan Starosta dodał, że do marca
2021 roku można złożyć wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu.
Trzecie zadanie to zadania w SPZOZ w Sanoku. Były dwa zadania, jedno zadanie za kwotę
4.000.000 zł wykona dyrektor SPZOZ. Drugie zadanie zostałoby „okrojone” przez dyrektora
SPZOZ, wybrałby drugą cześć. Pan Andrzej Chrobak zapytał co to znaczy druga cześć. Pan
Starosta odpowiedział, że jest tam OIT i Laboratorium medyczne. Na laboratorium wystarczy
pieniędzy, na drugie zadanie można ponowić wniosek. Zdaniem pana Cyrana należy
skoncentrować się na OIT.
Pan Andrzej Chrobak zapytał co znalazło by się we wniosku jeżeli chodzi o salę gimnastyczną
przy II Liceum Ogólnokształcącym. Pan Cyran odpowiedział, że projektowanie i połowa
inwestycji. Pan Starosta odpowiedział, że mamy określoną wartość i czy dostaniemy 20% czy
60% to część zadania zrealizujemy. Pan Biskup zapytał co z SOSW. Pan Cyran odpowiedział,
że będzie przygotowywał zapytania ofertowe na opracowanie programu funkcjonalno –
użytkowego i po nowym roku planuje ogłosić przetarg w formie zaprojektuj i wybuduj też na
I etap. W pierwszym etapie wykonano by nowe skrzydło i łazienki w starej części - szkoła
byłaby uruchomiona. Pan Starosta dodał, że gdybyśmy otrzymali 8 mln to 3-4 mln zostałyby
zamrożone bo zadanie było by realizowane etapami. Posiadamy środki, aby zacząć rozbudowę
SOSW, więc ponad połowę tego zakresu zrealizujemy. Zdaniem Pana Michała Cyrana
najbardziej kosztowna jest budowa nowego „skrzydła”.
Pan Starosta dodał, że potrzebne będą środki na archiwum oraz na wkład do zadań w ramach
FDS i gdybyśmy zdobyli pewną kwotę to możemy pewien zakres robót zrealizować. Ważnym
zadaniem jest przygotowanie miejsca na archiwum, ponieważ jeszcze trochę i nie będzie
miejsca na przechowanie dokumentów. Pan Damian Biskup zaproponował, aby piwnice
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ZS Nr 1 w Sanoku przeznaczyć na archiwum. Pan Starosta stwierdził, że tam większość miejsca
przeznaczona jest na szatnie, zaplecze kuchenne oraz przechowywana jest dokumentacja
przejęta po Biurze Projektów Stypendialnych. Zdaniem Pani Sekretarz potrzebne jest takie
miejsce, w którym mogliby przebywać pracownicy, a nie tylko do składowania dokumentów.
Archiwum zakładowe mamy, potrzebne jest miejsce na „aktywne” dokumenty Wydziału
Komunikacji i Transportu. Pan Starosta dodał, że Pogotowie Bieszczadzkie też potrzebuje
miejsca na archiwum i też takiego miejsca szuka. Pan Damian Biskup zapytał, czy nie lepiej
zainwestować w skaner i wszystkie dokumenty skanować. Pani Sekretarz odpowiedziała, że
przy ul. Zamkowej mieści się Archiwum Zakładowe Starostwa, które już „pęka w szwach”.
Większość dokumentacji jest kwalifikowana do kategorii „A” i musimy tą dokumentację
przechowywać.
Pan Michał Cyran przypomniał, że do 28 grudnia br. mamy czas do złożenia wniosków
w ramach RFIL. Zdaniem Pana Biskupa należy podzielić inwestycje w SOSW na dwa etapy
i złożyć wniosek, żeby temat zakończyć.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
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