Protokół Nr 78/20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 27 maja 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



Krzysztof Strzyż – Członek Zarządu Powiatu Sanockiego



Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu Sanockiego



Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu Sanockiego



Artur Kondrat – I Zastępca Burmistrza Miasta Sanoka do spraw Rozwoju



Roman Bzdyk – Wójt Gminy Komańcza



Marek Bańkowski – Wójt Gminy Bukowsko



Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych



Agnieszka Kornecka – Mitadis – Naczelnik Wydział Oświaty



Agata Dróbko – Głowacz – Powiatowy Zarząd Dróg 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. Rozpatrzenie prośby dyrektora Domu Dziecka w Sanoku o wyrażenie zgody na
regulację wynagrodzeń zasadniczych pracowników.
2. Sprawy dotyczące promocji i sportu:
a) informacja dotycząca programów stypendialnych
3. Sprawy z zakresu oświaty:
a) podjęcie decyzji w sprawie przedłużenia pełnienia funkcji dyrektorów szkół lub
ogłoszenia konkursu
4. Sprawy dotyczące drogownictwa:
a) prośba dyrektora PZD w Sanoku o przekazanie w trwały zarząd działki nr 588/2
w Prusieku
b) wyjaśnienie dyrektora PZD w Sanoku dot. nieprzekazania w określonym terminie
informacji do WIOŚ w Rzeszowie
5. Sprawy z zakresu inwestycji:

a) podjęcie decyzji w sprawie zaprojektowania budowy odcinka chodnika od
ul. Przemyskiej przez ul. Chrobrego w Sanoku
b) omówienie tematu dotyczącego inwestycji drogowych na terenie Gminy Komańcza
c) omówienie tematu dotyczącego inwestycji drogowych na terenie Gminy Bukowsko
6. Sprawy budżetowe:
a) rozpatrzenie wniosku Gminy Bukowsko o wsparcie finansowe na zakup wozu
strażackiego
b) rozpatrzenie prośby kierownika CIS w Sanoku o zwrot nadpłaconego podatku
c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (4.133.398 zł)
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (85.166 zł)
e) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (100.000 zł)
f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku za 2019 rok
g) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Muzeum Historycznego w Sanoku za 2019 rok
7. Wnioski i zapytania.
Przewodniczący Zarządu zapytał, czy są propozycje do porządku posiedzenia. Propozycji nie
było, porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5. Sprawy z zakresu inwestycji.
W posiedzeniu Zarządu uczestniczył Artur Kondrat – I Zastępca Burmistrza Miasta
Sanoka do spraw Rozwoju. Pan Starosta zaproponował, aby porozmawiać w temacie
projektowania budowy odcinka chodnika od ul. Przemyskiej, przez ul. Chrobrego w Sanoku.
Przygotowany jest tam projekt inwestycyjny, planowane jest złożenie zadania.
Pani Skarbnik poprosiła o wprowadzenie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego do
porządku posiedzenia. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na wprowadzenie kolejnego punktu
do porządku posiedzenia. Za głosowało 4 Członków Zarządu, 1 członek zarządu wstrzymał się
od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Pan Starosta powiedział, że jeśli mielibyśmy doprojektować, bądź realizować to zadanie
łącznie z chodnikiem to musimy zlecić projekt traktu pieszo jezdnego. Zwracając się do
Zastępcy Burmistrza Miasta Sanoka zapytał, czy Gmina partycypowałaby w kosztach tego
zadania. Pan Artur Kondrat odpowiedział, że Miasto przygotuje uchwałę, w której będzie
chciało wesprzeć Powiat jeżeli chodzi o wkład własny do tej inwestycji. Wstępnie były
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rozmowy, że to będzie kwota nie przekraczająca 400.000 zł. Pan Starosta dodał, że jeżeli chodzi
o drogę w kierunku Lisznej to jest droga w obrębie Miasta Sanoka. Mówimy też
o doprojektowaniu, bo jest taka możliwość. Pan Burmistrz dodał, że Gmina Miasta Sanoka chce
złożyć wstępne zapewnienia, aby te prace mogły trwać, żeby nie było problemu ze złożeniem
wniosku o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. Pan Starosta dodał, że chodnik
jest potrzebny, ponieważ były tam też wypadki śmiertelne. Pan Damian Biskup dodał, że
wnioskował, aby nie robić tam zwykłego chodnika tylko trakt rowerowo pieszy, wówczas
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych powiedział, że brakuje tam
szerokości, żeby zrobić tam trakt rowerowo pieszy. Rozmawialiśmy o odcinku chodnika do
przewężenia na mostku na potoku, a co z brakującą częścią, bo trzeba było by połączyć
z brakującą częścią. Pan Starosta odpowiedział, że jest deklaracja Zastępcy Burmistrza
odnośnie wkładu własnego. Pan Cyran będzie poproszony do omówienia innych punktów
wówczas zostanie omówiony bieżący temat. Deklaracja Pana Burmistrza w tym momencie jest.
Pan Andrzej Chrobak zwracając się do Zastępcy Burmistrza zapytał o przejście dla pieszych
na ul. Jana Pawła II w Sanoku, czy Miasto wspólnie z Powiatem będzie ten temat realizować.
Burmistrz odpowiedział, że takiemu zadaniu na drodze powiatowej należy nadać formy
prawne. Zarządcą tej drogi nie jest Burmistrz i wydatkowanie pieniędzy na tą drogę nie jest
zgodne z przepisami. Potrzebne byłoby porozumienie pomiędzy samorządami, aby uruchomić
zadanie. Pan Andrzej Chrobak zapytał, czy jest to na uwadze i czy przychylność jest co do
realizacji zadania. Zdaniem Burmistrza jest to pomysł, który ma zwiększyć bezpieczeństwo.
Pan Chrobak dodał, że przejście dla pieszych na wjeździe do szkoły to taka „dziwna rzecz”.
Burmistrz potwierdził i dodał, że jest to droga powiatowa i musi to być w porozumieniu
z Powiatem.
Pan Biskup powiedział, że Gmina Miasta Sanoka remontuje odcinek drogi ul. Stawiska, Powiat
będzie wykonywał remont ul. 800 – lecia, czy nie było by możliwości partycypacji Gminy
Miasta Sanoka w tym zadaniu (800-lecia). Burmistrz odpowiedział, że sytuacja finansowa
w bieżącym roku jest złożona i nie jesteśmy w stanie finansowo się zobowiązać.
Członkowie Zarządu powrócili do omówienia punktu 1. Rozpatrzenie prośby dyrektora
Domu Dziecka w Sanoku o wyrażenie zgody na regulację wynagrodzeń zasadniczych
pracowników.
Przewodniczący Zarządu przedstawił prośbę dyrektora Domu Dziecka im. Św. Józefa
w Sanoku o wyrażenie zgody na regulację wynagrodzenia zasadniczego pracowników, których
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nie objęła regulacja płac dokonana w styczniu 2020 roku. Pan Damian Biskup zawnioskował,
aby Pani dyrektor przedstawiła więcej danych w rozbiciu na płacę zasadniczą i wszystkie
składniki dodatkowe. W związku z powyższym decyzja zostanie podjęta po przedstawieniu
wyjaśnień.
Ad.2. Sprawy dotyczące promocji i sportu.
Przekazana została Członkom Zarządu informacja dotycząca programów stypendialnych.
Pan Andrzej Chrobak zwrócił się z wnioskiem o stworzenie regulaminu przyznawania nagród
za osiągnięcia sportowe i artystyczne dla mieszkańców Powiatu Sanockiego.

Ad.5. Sprawy z zakresu inwestycji.
Pan Starosta przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu dyskutowano o remoncie drogi
w miejscowości Turzańsk oraz remoncie mostu w ciągu tej drogi. Zwracając się do pana
Romana Bzdyk Wójta Gminy Komańcza zapytał, czy Powiat będzie mógł liczyć w tym temacie
na wsparcie Gminy Komańcza. Wójt Gminy Komańcza powiedział, że w Turzańsku jest 1,5
km drogi w złym stanie oraz drewniany most. Jeżeli chodzi o drogę w Turzańsku Gmina
Komańcza jest w stanie wygospodarować pieniądze na wkład własny. Odnośnie mostu, należy
podjąć rozmowy, bo to jest już poważna inwestycja. Jest zainteresowanie kilku grup odnośnie
kontynuacji remontu drogi do Kalnicy. W tej sprawie odbyło się spotkanie z Nadleśniczymi
Nadleśnictwa Lesko i Baligród Wójtem Gminy Solina i Baligród oraz Burmistrzem Gminy
Zagórz. Pan Strzyż powiedział, że stan drogi w Turzańsku jest bardzo zły, jeżeli chodzi o most
to trzeba to oddzielić, będzie inny nabór i inne koszty. Pan Damian Biskup powiedział, że stan
mostu jest w bardzo złym stanie. Dodał, że w trybie pilnym należy zorganizować spotkanie
Zarządu Powiatu Sanockiego, Wójta Gminy Komańcza wspomnianych nadleśniczych
i omówienie wstępnej partycypacji kosztowej połączenia Kalnicy z Turzańskiem. Wójt
powiedział, że jest w stanie zorganizować takie spotkanie. Dodał, że dokumentacja jest
przygotowana przez Powiat Sanocki, należy uporządkować stan prawny działek. Pan Michał
Cyran zapytał w jakim zakresie miało by być zadanie. Pan Starosta odpowiedział, że był by to
remont drogi z mostem w Turzańsku. Pan Cyran powiedział, że nie wie, czy

zdąży

z zaprojektowaniem mostu. Pan Andrzej Chrobak zapytał o wartość zadania mostowego. Pan
Cyran powiedział, że to kwota powyżej 3.000.000 zł, koszt remontu drogi ok. 1.000.000 zł.
Droga i most byłaby jednym zadaniem tylko trzeba ustalić odcinek remontu. Pan Cyran dodał,
że jest koncepcja techniczna przebiegu budowy drogi łączącej drogę Rzepedź - Kalnica –
Mchawa.
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Na posiedzenie Zarządu Powiatu poproszono Wójta Gminy Bukowsko pana Marka
Bańkowskiego. Pan Wójt przedstawił propozycje i sugestie dotyczące realizacji inwestycji
drogowych na terenie Gminy Bukowsko. Wskazał dwa mosty jeden na odcinku drogi Sanok –
Bukowsko, drugi w ciągu drogi Sanok – Pisarowce – Nowotaniec, na który jest opracowany
projekt. Zdaniem Wójta należałoby przebudować ten most, Gmina w odniesieniu do tego mostu
planuje złożenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych remontu drogi
w Nadolanach. Drugi most do remontu znajduje się w m. Bukowsko. Następnie Wójt nadmienił
o budowie chodników na odcinku drogi Sanok- Bukowsko, była by to kontynuacja budowy
chodnika w m. Pobiedno i Bukowsko. Nowy chodnik należałoby wybudować w m. Wolica jest
tam Środowiskowy Dom Samopomocy i niebezpieczne zakręty. Wójt zadeklarował
opracowanie projektu na chodniki i partycypowanie do wkładu jeżeli Powiat uzyskałby
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Pan Biskup zapytał w jakiej wysokości
byłoby dofinansowanie do wkładu własnego. Wójt powiedział, że wszystko będzie się odnosiło
do kosztorysu zadania i do poziomu dofinansowania. Wójt dodał, że do remontu jest również
odcinek drogi Pobiedno – Dudyńce (położenie nakładki). Pan Starosta powiedział, że
w pierwszej kolejności należy oszacować wstępne dane.
Pan Starosta przeszedł do omówienia wniosku złożonego przez Gminę Bukowsko
o udzielenie dofinansowania na zakup wozu strażackiego dla jednostki OSP Bukowsko
włączonej do systemu KSRG. Wójt wyjaśnił, że zwróci się o dofinansowanie ponieważ Gmina
rozpoczęła kilka dużych zadań inwestycyjnych m. innymi inwestycje drogowe, wodociąg co
wizaże się z dużymi wydatkami finansowymi. Wniosek złożony był z przekonaniem, że wkład
własny gminy będzie wynosił 200.000 zł, jednak z uwagi na sytuację jaka obecnie panuje
w naszym kraju, środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego
zostały zmniejszone i wkład własny gminy wzrósł do 300.000 zł.
Zarząd Powiatu powrócił do tematu projektowania chodnika w ciągu ul. Chrobrego
w Sanoku. Pan Michał Cyran poinformował, że możemy zaprojektować chodnik od
ul. Przemyskiej do skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi tj. ok 700 mb., pan Andrzej Chrobak
zapytał czy ten trakt pieszo rowerowy się nie zmieści. Pan Cyran odpowiedział, że nie ma tyle
pasa drogowego i takich parametrów nie osiągniemy trzeba i tak poszerzenie drogi wykonać.
Pan Starosta dodał, że byłby to chodnik z masy bitumicznej. Pan Biskup zapytał, czy jest
możliwość zaprojektowania chodnika na drugim odcinku za przewężeniem mostu (punkt
zatrzymywania się do czerpania wody). Zdaniem Pana Cyrana było by to po lewej stronie drogi
czyli taka zatoczka – to można, ale nie w tej dokumentacji, nie zmieścimy się w procedurze
administracyjnej. Potrzebna jest karta informacyjna przedsięwzięcia i obwieszczenia, które
5

muszą być wyłożone przez miesiąc oraz opinia RDOŚ. Pan Cyran zapytał, czy ma wnioskować
o zabezpieczenie 15.999 zł na zlecenie wykonania dokumentacji. Pan Strzyż powiedział, żeby
zaczekać na odpowiedź Gminy Miasta Sanoka w tej sprawie. Pan Starosta powiedział, że
Zastępca Burmistrza zadeklarował 400.000 zł na to zadanie.
Pan Krzysztof Strzyż zwracając się do Pana Michała Cyrana zapytał, czy Powiat wystąpił do
Gminy Zagórz z pytaniem o partycypację w kosztach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km od 3+776 do 7+100”. Pan Michał Cyran
zapewnił, że do końca tygodnia będą przesłane pisma do Gmin. Dodał, że na zadanie w
Łukowem będzie gotowy. W tym kontekście Pan Andrzej Chrobak zapytał o kompletność
dokumentacji dotyczącej przebudowy ul. Mickiewicza. Pan Cyran odpowiedział, że
dokumentacja na przebudowę ul. Mickiewicza nie będzie gotowa do lipca, czyli do terminu
złożenia zadań do Fundusz Dróg Samorządowych, ponieważ komplikują się sprawy dotyczące
kolizji projektowej kanalizacji deszczowej z innymi sieciami podziemnymi. Pan Strzyż dodał,
że prace w Łukowem można rozłożyć na trzy lata. Pan Starosta nadmienił, że skoro miasto
deklaruje udział środków finansowych to nie widzi przeszkód, aby dzisiaj zlecić przygotowanie
projektu na budowę chodnika. Pan Andrzej Chrobak zaproponował, aby doprecyzować
dofinansowanie zadania z Miastem. Pan Starosta powiedział, że mamy obietnicę Burmistrza
i decydujemy. Zapytał, kto jest za przygotowaniem dokumentacji projektowej na budowę
chodnika w ciągu ul. Chrobrego w Sanoku. „Za” zleceniem opracowania dokumentacji na
budowę chodnika wzdłuż ul. Chrobrego w Sanoku głosowało 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.3. Sprawy z zakresu oświaty.
Członkowie Zarządu wspólnie z Panią Agnieszką Kornecką – Mitadis Naczelnikiem
Wydziału Oświaty omówili temat dotyczący możliwości

przedłużenia pełnienia funkcji

dyrektorów szkół lub ogłoszenia konkursu. Pani Naczelnik poinformowała, że zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji organ prowadzący może ogłaszać konkursy na wybór
dyrektora szkoły. Istnieje też możliwość przedłużenia powierzenia pełnienia funkcji dyrektora
do 31 sierpnia 2021 roku. Pan Damian Biskup zawnioskował o przeprowadzenie konkursu na
wybór dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku. Pan Andrzej
Chrobak również był zdania, aby ogłosić konkursy. Zarząd Powiatu podjął decyzję, aby ogłosić
konkurs na wybór dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku oraz dyrektora II LO w Sanoku. Za ogłoszeniem
konkursu głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw-0, wstrzymało się 2 członków Zarządu.
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Ad.4. Sprawy dotyczące drogownictwa.
Sprawy dotyczące drogownictwa omówiła pani Agata Dróbko – Głowacz pracownik
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie w trwały zarząd działki nr 588/2
w Prusieku, która stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr 2229R Prusiek – Niebieszczany –
Wysoczany oraz działek nr 258/5, 258/17-21, 258/23-20, 301 obręb Markowce, które stanowią
pas drogowy drogi powiatowej 2213R Pisarowce – Markowce. Zgodę na powyższe wyrażono
jednogłośnie.
Następnie pani Agata Dróbko – Głowacz przedstawiła wyjaśnienia dotyczące
nieprzekazania w określonym terminie informacji do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie. Do Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku wpłynęło pismo
o przekazanie sprawozdania, wówczas pracownik PZD w Sanoku chcąc ustalić szczegóły
sprawozdania napotkał trudności. Osoba wskazana do kontaktu nie utrzymywała go z PZD nie
odbierano telefonów, ani emalii. Po kilku dniach udało się skontaktować z pracownikiem, który
na skrzynkę imienną przesłał formularze do sprawozdania. W związku z tym, że składanie
przedmiotowego sprawozdania stanowi nowy obowiązek nałożony na jst, tym samym PZD
nie posiadał doświadczenia w przedmiotowym zakresie, a pracownik merytoryczny próbując
wykonać rzetelnie powierzone obowiązki napotkał na liczne przeszkody. Z uwagi na posiadane
pytania i wątpliwości kilkukrotnie pracownik PZD w Sanoku próbował nawiązać kontakt
z pracownikami wyznaczonymi do kontaktu jednak bezskutecznie. I sprawozdanie z tego tytułu
nie zostało wysłane w terminie. Następnie kontakt z PZD nawiązała pani (…), która
nakierunkowała na prawidłowe działanie. Pracownik PZD w Sanoku wykonał sprawozdanie
prawidłowo i przesłał z opóźnieniem. Pan Damian Biskup dodał, że kara za nieterminowe
przesłanie sprawozdania wynosi o 500 zł do 1.000. Pani Dróbko - Głowacz poinformowała, że
na ten moment jest wszczęte postępowanie administracyjne. PZD w Sanoku przesłał swoje
wyjaśnienia do GIOŚ w Warszawie oraz do WIOŚ w Jaśle. Pan Damian Biskup stwierdził, że
należy wyjaśnić sytuację ponieważ w pewny momencie została pominięta procedura obiegu
dokumentów w jednostce. Nie może tak być, że tylko jedna osoba odbiera pocztę elektroniczną.
Jednakże taki problem pojawiał się w innych jednostkach, ponadto sytuacja epidemiczna
w Polsce również przyczyniła się do tego problemu. Zdaniem pana Biskupa w przypadku
nałożenia kary przez WIOŚ w Jaśle należy złożyć odwołanie.
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Ad.6. Sprawy budżetowe.
Odnośnie sprawy dotyczącej udzielenia wsparcia finansowego Gminie Bukowsko na zakup
wozu strażackiego pani Skarbnik zaproponowała, aby wstrzymać się z decyzją pomimo, że
istnieje taka możliwość. Takich wydatków nie ma zaplanowanych w budżecie Powiatu.
Członkowie Zarządu przychylili się do propozycji Pani Skarbnik. Za dofinasowaniem
głosowało 0, przeciw-0, wstrzymało się 5 członków Zarządu.
Następnie pani Skarbnik przedstawiła prośbę kierownika Centrum Integracji Społecznej
w Sanoku o zwrot nadpłaconego podatku VAT za rok 2019. Zaproponowała, aby zwrot
podatku przełożyć na drugie półrocze, ponieważ jednostka nie wykorzystała jeszcze dotacji
przyznanej na maj. Członkowie Zarządu jednogłośnie przychylili się do stanowiska Pani
Skarbnik.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. W związku z pismem
Ministra Finansów proponuje się wprowadzenie do budżetu powiatu kwoty w wysokości
4.133.398 zł. Są to środki finansowe utracone przez Powiat na skutek wszczęcia przymusowej
restrukturyzacji PBS z siedzibą w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. Proponuje się zwiększenie
wydatków związanych z pozostałą działalnością – projekt realizowany przez PUP w Sanok –
„Druga szansa” na zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności w wysokości 85.166 zł.
Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Następnie pozytywnie został zaopiniowany projekt Uchwały Rady Powiatu Sanockiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. W związku z pismem
Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków
Powiatu Sanockiego w wysokości 100.000 zł przeznaczając je na wydatki w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W dalszej kolejności pani Skarbnik omówiła sprawozdania Młodzieżowego Domu Kultury
w Sanoku oraz Muzeum Historycznego w Sanoku.
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Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 96/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku za 2019 rok. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 97/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Muzeum Historycznego w Sanoku za 2019 rok. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.7. Wnioski i zapytania.
Dodatkowo Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. W związku ze zmianą
kwalifikacji wydatków realizowanych w ramach projektu RPO „Podkarpacki System
Informacji Przestrzennej” proponuje się wprowadzenie zmian w budżecie kwalifikacji
wydatków majątkowych i bieżących. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Damian Biskup złożył wniosek, aby na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu
zaprosić Przewodniczącego Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska Rady Powiatu, Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu celem omówienia możliwości
zorganizowania na terenie Powiatu Sanockiego przejazdów promocyjnych.
Pan Andrzej Chrobak złoży wniosek w kontekście informacji, że mają być przeznaczone
środki na zadania w oświacie i zdrowiu. Przypomniał, że jest jeszcze potrzeba budowy sali
gimnastycznej przy II LO w Sanoku. Wniosek idzie w kierunku, aby już zacząć projektowanie,
aby być gotowym na realizację tego zadania. Pan Strzyż poparł wniosek. Pan Damian Biskup
dodał, że wniosek już raz został przegłosowany (na początku kadencji). Pan Starosta wyjaśnił,
że uruchomiono wiele projektów, na remont budynku na ul. Piłsudskiego, na przebudowę
budynku przy ul. Jagiellońskiej w Sanoku i trzeba je realizować.
Pan Starosta poinformował, że jeżeli chodzi o chodnik na ul. Jana Pawła II w Sanoku jest
wstępna koncepcja opracowana przez dyrektora PZD w Sanoku i pana Michała Cyrana
Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych i być może uda się wykonać zadanie
za kilka tysięcy złotych (w ramach składanych wniosków).
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Następnie Pan Starosta powrócił do tematu dotyczącego porozumienia Powiatu Sanockiego
i Bieszczadzkiego w sprawie współpracy szpitali informując, iż Szpital w Ustrzykach przesłał
swoją propozycję.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Joanna Jankowska
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