Protokół Nr 88/20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 22 lipca 2020 roku

W posiedzeniu udział wzięli:


Stanisław Chęć – Przewodniczący Zarządu Powiatu



Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sanockiego



Damian Biskup - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego



Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego



Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu Sanockiego



Agnieszka Kornecka – Mitadis – Naczelnik Wydziału Oświaty



Bożena Pietruszka – Pełnomocnik do spraw Zdrowia i Polityki Społecznej



Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych



Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

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 oświaty:
a) rozpatrzenie pisma p.o. dyrektora II LO w Sanoku dot. dofinasowania I etapu remontu
podłóg w budynku II LO w Sanoku
b) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku o wyrażenie zgody na zmianę
w naborze
c) prośba dyrektora ZS Nr 1 o wyrażenie zgody na zmiany w zadaniach naboru do klas
pierwszych ZS Nr 1 w Sanoku
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (kwota 2.000 zł)
2. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu
b) zatwierdzenie zmian w programie działalności ŚDS w Zagórzu dla domu typu A,B,C
c) zatwierdzenie Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu na rok
2020r.
3. Sprawy drogowe:
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

a) zapoznanie się z odpowiedziami na wnioski z posiedzenia z dnia 1.07.2020r.
Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) podjęcie decyzji w sprawie naboru wniosków w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych na budowę, przebudowę lub remont dróg.
b) zabezpieczenie środków dot. „Przebudowa/rozbudowa budynku ul. Jagiellońska 22”
(kwota 300.000 zł).
Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) informacja dyrektora SPZOZ dot. realizacji porozumienia z dnia 26.10.2018 zawartego
z MOZ OZZPiP SPZOZ w Sanoku oraz trwających rozmów w tym zakresie.
Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (50.159,97 zł)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (893.000 zł)
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2020 rok (893.000 zł)
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2020 rok (240.000 zł)
e) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2020 rok (28.000 zł)
f) zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2020 rok (38.745 zł)
g) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do I LO
w Sanoku
h) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do II LO
w Sanoku
i) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do ZS
nr 1 w Sanoku
j) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do ZS
nr 2 w Sanoku
k) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do ZS
nr 3 w Sanoku
l) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do ZS
nr 5 w Sanoku
m)podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do
SOSW w Sanoku
Pismo Marszałka Woj. Podkarpackiego dot. uchwały w sprawie przyjęcia apelu
o pomoc w duchu solidarności z poszkodowanymi, dla wszystkich którzy ucierpieli
w wyniku obfitych opadów deszczu i powodzi w woj. podkarpackim
Omówienie spraw dot. Domu Dziecka w Sanoku.
Wnioski i zapytania.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
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Ad.1. Sprawy z zakresu oświaty.
Podczas omawiania spraw z zakresu oświaty obecna była Pani Agnieszka Kornecka –
Mitadis Naczelnik Wydziału Oświaty.
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego
w Sanoku, w którym informuje, iż kontrola przeprowadzona przez Podkarpackiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wykazała zły stan podłóg w wielu
salach na terenie szkoły. Równocześnie Pani dyrektor zwróciła się z prośbą o dofinansowanie
robót remontowych, zmierzających do zastąpienia wykładziny dywanowej w dwóch salach
lekcyjnych, a na siłowni na zmywalną (z PCV) oraz na częściowe wykonanie warunków decyzji
PPWIS. Członkowie Zarządu nie przyznali dodatkowych środków na wykonanie w/w remontu.
Prace należy wykonać w ramach planu finansowego jednostki. Za powyższą decyzją głosowało
3 Członków Zarządu, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie zmiany w naborze do Zespołu Szkół Nr
3 w Sanoku do klas pierwszych, które polegają na zmianie liczby uczniów:
- technik mechanik 1A - 34
- technik informatyk IK - 48
- technik elektryk 1E - 32
- technik programista 1P - 32
Zgodę na wprowadzenie powyższych zmian wyrażono jednogłośnie.
Następnie omówiono prośbę dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku o wyrażenie zgody
na dokonanie zmiany w zadaniach naboru do klas pierwszych szkoły polegającej na nie
prowadzeniu naboru na rok szkolny 2020/21 na nowy kierunek technik rachunkowości.
Zarząd Powiatu wstrzymał się z podjęciem decyzji w w/w sprawie do dnia naboru i polecił, aby
szkoła nadal promowała kierunek kształcenia w zawodzie technik rachunkowości. Pan Damian
Biskup zwracając się do Pani Naczelnik zaproponowała, aby na stronach internetowych
Powiatu umieścić informację promujące kierunek kształcenia w zawodzie technik
rachunkowości.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 137/2020 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym
Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku poprzez przeznaczenie kwoty w wysokości 2.000 zł na wydatki
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związane z realizacją statutowych zadań. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad.2. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pani Bożena Pietruszka Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformowała
o zmianach jakie wprowadza się w regulaminie organizacyjnym Środowiskowego Domu
Samopomocy w Zagórzu.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 138/2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag i zatwierdził

zmiany w programie działalności

Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu dla domu typu A,B,C, oraz Plan Pracy
Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu na rok 2020r.

Ad. 5. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w zakresie realizacji porozumienia z dnia 26
października 2018 roku zawartego z MOZ OZZPiP przy SPZOZ w Sanoku oraz trwających
rozmów w tym zakresie.

Ad.3. Sprawy drogowe.
Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku o wykonaniu przejścia dla pieszych pomiędzy Zespołem Szkół Nr 3 w Sanoku,
a stadionem przy ul. Stróżowskiej w Sanoku.
Zapoznano się również z informacją o przeprowadzeniu wizji w terenie dotyczącej
możliwości usunięcia znaku drogowego „zakaz zatrzymywania” znajdującego się po prawej
stronie w ciągu ul. Stróżowskiej od Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku do wiaduktu przy obwodnicy,
a objęcie „zakazem zatrzymywania” lewej strony ulicy Stróżowskiej jadąc w kierunku Stróży
Wielkich, podczas której stwierdzono brak możliwości dokonania powyższego.
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Ad.4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
W związku z komunikatem Wojewody Podkarpackiego w sprawie naboru wniosków na
budowę, przebudowę, lub remont dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych Członkowie Zarządu podjęli dyskusję w sprawie ustalenia zadań do realizacji
od stycznia 2021 roku.

Pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień

Publicznych poinformował, że wydział jest w posiadaniu projektów na zadania: remont/
przebudowa ul. Konarskiego w Sanoku, trwają ostatnie uzgodnienia na przebudowę ul.
Mickiewicza w Sanoku. Pan Andrzej Chrobak dodał, iż należy rozpatrzeć możliwość remontu
ul. 2 Pułku Strzelców Podhalańskich w Sanoku.
Pan Cyran dodał, że gotowe są projekty na budowę odcinka chodnika przy ul. Gubrynowicza
w Zagórzu, w m. Poraż, oraz na kilka obiektów mostowych.
Po omówieniu tematu Zarząd Powiatu wybrał trzy następujące zadania do realizacji w 2021
roku:
- Przebudowa drogi powiatowej NR 2227R Załuż-Lesko w km od 0+015 do 2+654, na dz. nr
176/1,178, 179/26, 179/27, obręb Załuż wraz z wykonaniem opaski brzegowej na dz. nr 251
i 208, obręb Załuż,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2222R Sanok-Liszna km od 0+010 do 0+700 oraz w km od
1+550 do 2+900,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2045R Turze Pole – Zarszyn w km od 5+165 do 5+785 oraz
w km od 8+075 do 9+740.30.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na zabezpieczenie środków finansowych
w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na

„Przebudowa/rozbudowa budynku

ul. Jagiellońskiej 22”. Wobec powyższego pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady
Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok.
W projekcie uchwały proponuje się wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego kwoty
w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę sanitariatów i dostosowanie ich do
potrzeb osób niepełnosprawnych etap inwestycji „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły
wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod – kan., c.o., elektryczna oraz z przebudową przyłącza
elektroenergetycznego i kanalizacji deszczowej przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku.
Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
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Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu Sanockiego
dwóch zadań:
- wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz
z odbudową drogi powiatowej nr 2235R Sanok – Dobra w km 11+330 do 11+ 600
w miejscowości Dębna”
- wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska 18-17-05293111 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 2235R Sanok – Dobra w miejscowości
Dębna i Mrzygłód (gmina Sanok, pow. Sanocki, wojew. Podkarpackie). Zgodę na
wprowadzenie w/w zadań wyraziło 3 Członków Zarządu, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od
głosu.

Ad.6. Sprawy budżetowe:
Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 139/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. W związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego zwiększa się dochody i wydatki Powiatu
Sanockiego w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 50.159,97 zł
na realizację statutowych zadań przez Starostwo Powiatowe w Sanoku. Uchwałę podjęto 4
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 140/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sanoku w dziale
drogi powiatowe publiczne przeznaczając kwotę w wysokości 893.000 zł na realizację
inwestycji „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212R Sanok – Bukowsko w km od 4+450 do
5+325 w m. Markowce i od 5+615 do 6+446 w m. Pobiedno”. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwny i wstrzymujących się nie było.

Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię do następujących projektów uchwał Rady
Powiatu Sanockiego:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. W projekcie
uchwały proponuje się zabezpieczenie kwoty w wysokości 893.000 zł na realizację inwestycji
„Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa
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Wołoska w km 1+616”. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. W projekcie
uchwały proponuje się zabezpieczenie kwoty w wysokości 240.000 zł z przeznaczeniem na:
1. wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz
z odbudową drogi powiatowej nr 2235R Sanok – Dobra w km 11+330 do 11+ 600
w miejscowości Dębna” – kwota 120.000 zł
2. wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska 18-17-05293111 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 2235R Sanok – Dobra w miejscowości
Dębna i Mrzygłód – 120.000 zł. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. W projekcie
uchwały proponuje się przesunięcie kwoty w wysokości 25.000 zł z zadania pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 2259R Rzepedź – Kalnica – Mchawa w km. od 2+900 do 4+800” na
zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259 R Rzepedź – Kalnica – Mchawa w km od
0+400 do 0+650 wraz z obiektem mostowym w km 0+500” oraz proponuje się zwiększenie
zadania o kwotę 3.000 zł. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. W projekcie
uchwały proponuje się zabezpieczenie kwoty w wysokości 38.745 zł z przeznaczeniem na
inwestycje „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz z wewnętrznymi instalacjami:
wod – kan., c.o., elektryczna oraz z przebudową przyłączy: elektroenergetycznego i kanalizacji
deszczowej przy ul. Jagiellońskiej 22 w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 4 Członków
Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały dotyczące przekazania środków
trwałych:
- Uchwała Nr 141/2020 w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do I Liceum
Ogólnokształcącego w Sanoku. Przekazuje się środki trwałe uzyskane przez Powiat Sanocki
w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Umowa o powierzenie grantu nr 1605/2020
zawarta w dniu 23 kwietnia 2020r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
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2014 – 2020 osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach” jako wyposażenie do I Liceum Ogólnokształcącego
w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
- Uchwała Nr 142/2020 w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do II Liceum
Ogólnokształcącego w Sanoku. Przekazuje się środki trwałe uzyskane przez Powiat Sanocki
w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Umowa o powierzenie grantu nr 1605/2020
zawarta w dniu 23 kwietnia 2020r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014 – 2020 osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach” jako wyposażenie do II Liceum Ogólnokształcącego
w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
- Uchwała Nr 143/2020 w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do Zespołu Szkół
Nr 1 w Sanoku. Przekazuje się środki trwałe uzyskane przez Powiat Sanocki w ramach projektu
grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego. Umowa o powierzenie grantu nr 1605/2020 zawarta w dniu 23 kwietnia
2020r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 osi
priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego

Internetu” działania 1.1:

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach” jako wyposażenie do Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 144/2020 w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do Zespołu Szkół
Nr 2 w Sanoku. Przekazuje się środki trwałe uzyskane przez Powiat Sanocki w ramach projektu
grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego. Umowa o powierzenie grantu nr 1605/2020 zawarta w dniu 23 kwietnia
2020r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 osi
priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego

Internetu” działania 1.1:

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach” jako wyposażenie do Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwała Nr 145/2020 w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do Zespołu Szkół
Nr 3 w Sanoku. Przekazuje się środki trwałe uzyskane przez Powiat Sanocki w ramach projektu
grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego. Umowa o powierzenie grantu nr 1605/2020 zawarta w dniu 23 kwietnia
2020r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 osi
priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego

Internetu” działania 1.1:

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach” jako wyposażenie do Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 146/2020 w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do Zespołu Szkół
Nr 5 w Sanoku. Przekazuje się środki trwałe uzyskane przez Powiat Sanocki w ramach projektu
grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego. Umowa o powierzenie grantu nr 1605/2020 zawarta w dniu 23 kwietnia
2020r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 osi
priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego

Internetu” działania 1.1:

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach” jako wyposażenie do Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku.
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 147/2020 w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sanoku. Przekazuje się środki trwałe uzyskane przez
Powiat Sanocki w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Umowa o powierzenie grantu nr
1605/2020 zawarta w dniu 23 kwietnia 2020r. w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014 – 2020 osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego
Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” jako wyposażenie do
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad.7. Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem Marszałka Województwa Podkarpackiego
dotyczącym uchwały w sprawie przyjęcia apelu o pomoc w duchu solidarności
z poszkodowanymi, dla wszystkich którzy ucierpieli w wyniku obfitych opadów deszczu
i powodzi w województwie Podkarpackim.

W związku ze szkodami powstałymi podczas obfitych opadów deszczu na terenie
Powiatu Sanockiego polecono, aby Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych przygotował
pismo do Marszałka Województwa Podkarpackiego z

prośbą

o udzielenie wsparcia

finansowego na usuwanie strat popowodziowych w miejscowości Wujskie.

Ad. 8. Omówienie spraw dot. Domu Dziecka w Sanoku.
Dyrektor PCPR w Sanoku przedstawił informację dot. konieczności dochodzenia do
standardu liczby miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego,
które od 2021 r. mają sprawować opiekę nad 14 wychowankami. W Domu Dziecka im. św.
Józefa w Sanoku w 2017 roku zmniejszono liczbę miejsc z 30 do 26, był to pierwszy etap
związany z dochodzeniem do wymaganego standardu.
Dyrektor PCPR w Sanoku poinformował, że na dzień 22.07.2020r. w Domu Dziecka w Sanoku
przebywa 27 wychowanków (10 wychowanków pochodzących z Powiatu Brzozowskiego
opuści placówkę w sierpniu br. - zostaną umieszczeni w Domu Pomocy Społecznej), a dwoje
wychowanków w okresie wakacyjnym zostanie usamodzielnionych. Tym samym liczba
wychowanków placówki automatycznie zmniejszy się do 15.
Dyrektor PCPR w Sanoku wyraził opinię, że Powiat Sanocki nie powinien tworzyć nowej
placówki specjalistyczno-terapeutycznej. Na III piętrze budynku placówki w opinii dyrektora
zasadnym byłoby usytuowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, który mógłby przejąć
opiekę nad dotychczasowymi wychowankami warsztatów terapii zajęciowej, którzy ze
względu na stan zdrowia nie mają szans na uzawodowienie i wejście na rynek pracy. Takie
działanie przyczyniłoby się również do “uwolnienia” miejsc w warsztatach terapii zajęciowej,
do których mogliby być przyjęci min. wychowankowie SOSW w Sanoku, którzy kończą naukę
i mogą być przygotowywani do wejścia na rynek pracy chronionej.
Podczas spotkania przedstawiono osobę Pani Marioli Hałasik – wychowawcy Domu
Dziecka w Sanoku, która będzie pełnić zastępstwo podczas nieobecności dyrektora placówki.
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Ad. 9. Wnioski i zapytania.
Pan Damian Biskup złożył wniosek o wystąpienie do Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku, działającej przy Staroście Sanockim odnośnie reorganizacji cyklu pracy
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w miejscowości Zagórz, bądź też czasowego
prowadzenia w określonych godzinach ręcznego kierowania ruchem w celu udrożnienia
przejazdu drogą krajową DK 84 w sezonie letnim.
Drugi wniosek Radnego dotyczy wykonania czyszczenia przepustów drogowych oraz
rowów w ciągu dróg powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem nowo wyremontowanych
odcinków dróg.
Na wniosek mieszkańców Sanoka pan Damian Biskup poprosił, aby Wydział Ochrony
Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa przeprowadził kontrolę podmiotu gospodarczego
prowadzącego działalność przy ul. 2 Pułku Strzelców Podhalańskich w Sanoku, wykonującego
prace związane z rąbaniem drewna urządzeniem mechanicznym w zakresie dotrzymywania
dopuszczalnych poziomów hałasu i spełniana norm dla tego typu produkcji.
W związku ze spotkaniem z mieszkańcami Srogowa pan Damian Biskup zaproponował,
aby wystąpić do Inspekcji Transportu Drogowego z pytaniem, z prośbą o możliwość
zamontowania urządzenia dokonującego odcinkowego pomiaru prędkości w ciągu drogi
powiatowej Trepcza – Jurowce.
Kolejny wniosek dotyczył zwrócenie się do dyrekcji szkół ponadpodstawowych
z pytaniem o możliwość przekazania gier i stołu tenisowego

dla Oddziału Dziennego

Psychiatrycznego w SPZOZ w Sanoku.
Następnie Pan Andrzej Chrobak zwrócił się z wnioskiem o zbadanie możliwości
zamontowania progów zwalniających lub wysepek w ciągu drogi powiatowej w m. Srogów

Na koniec podjęto Uchwałę Nr 148/2020 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zadania 1 – wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska
wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2235R – Dobra w km 11+330 do 11+600
w miejscowości Dębna
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Zadanie 2- wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr
ewid. 18 – 17- 052-092453 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 2235R Sanok – Dobra
w miejscowości Dębna i Mrzygłód” (gmina Sanok, pow. Sanocki, wojew. Podkarpackie).
Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel

Podpisy Członków Zarządu
1. Stanisław Chęć…………………………….......
2. Janusz Cecuła …………...................................
3. Damian Biskup ………………………………..
4. Andrzej Chrobak………………………………
5. Krzysztof Strzyż………………………………
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