Protokół Nr 124/21
Zarządu Powiatu Sanockiego
ze zdalnego posiedzenia w dniu 29 marca 2021 roku

W zdalnym 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
 Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu Sanockiego
 Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu Sanockiego

Posiedzenie Zarządu odbyło się w sposób zdalny. Wszyscy Członkowie Zarządu po
otrzymaniu porządku posiedzenia oraz materiałów wyrazili swoje zdanie za pośrednictwem
poczty elektronicznej

oraz poprzez rozmowę telefoniczną z przewodniczącym Zarządu

Powiatu Sanockiego i wypracowano następujące stanowisko do każdego tematu.

1. Sprawy dotyczące rynku pracy:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Sanoku Wojciecha Wydrzyńskiego do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych powiatu w zakresie zawarcia umowy oraz realizacji projektu pod nazwą
„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (VII)”,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa
sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP (nabór nr
RPPK.07.02.00-IP.01-18-028/21).
2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora SPZOZ w Sanoku w sprawie wyrażenia zgody na
wystąpienie z wnioskiem do Burmistrza Miasta Sanoka o wyrażenie zgody na usunięcie
trzech drzew rosnących na działce nr 829/4 w Sanoku
3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) informacja w sprawie budowy chodnika w miejscowości Markowce.
b) podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach RFRD

4. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) rozpatrzenie prośby dotyczącej przeanalizowania i zaplanowania remontu/przebudowy
przepustów w ciągi drogi powiatowej w m. Strachocina
b) zajecie stanowiska w sprawie niezgodności wykonania zadania budowy chodnika
w m. Trepcza
c) rozpatrzenie tematu dotyczącego wykonania oświetlenia oraz chodnika w ciągu
ul. Okulickiego w Sanoku oraz drogi powiatowej ul. Konopnicka w Sanoku
d) rozpatrzenie pisma/petycji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na ul. Okulickiego
w Sanoku
5. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Sanockiego za rok 2020
b) przyjęcie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego sporządzonego na dzień 31
grudnia 2020r.
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań
w zakresie operacji finansowych
6. Wnioski i zapytania.

Do porządku posiedzenia uwag nie wniesiono.

Ad.1. Sprawy dotyczące rynku pracy.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 55/2021 w sprawie: upoważnienia Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku Wojciecha Wydrzyńskiego do składania oświadczeń
woli w sprawach majątkowych powiatu w zakresie zawarcia umowy oraz realizacji projektu
pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim
(VII)”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 - 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób
bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP (nabór nr RPPK.07.02.00-IP.0118-028/21). Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było
Ad.2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
Pozytywnie rozpatrzono prośbę dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Sanoku wyrażając zgodę na wystąpienie z wnioskiem do Burmistrza Miasta
Sanoka o wyrażenie zgody na usunięcie trzech drzew liściastych (dąb, lipa, jesion) rosnących
na nieruchomości położonej w Sanoku obręb Posada stanowiącej własność Powiatu
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Sanockiego, w użytkowaniu SPZOZ w Sanoku oznaczonej jako działka nr 829/4 w Sanoku.
Zgodę wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W to miejsce należy dokonać nowych nasadzeń z uwzględnieniem docelowej szerokości drogi.

Ad.3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Członkowie Zarządu przyjęli do wiadomości informację Naczelnika Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych dotyczącą budowy chodnika na drodze powiatowej Nr 2212 Sanok –
Bukowsko w km 5+043 – 5+309, w miejscowości Markowce.
W temacie dotyczącym możliwości złożenia wniosku na zadania dotyczące poprawy
bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień
Publicznych w związku z ogłoszonym naborem wniosków przedstawił poniższą propozycję
zadań do realizacji w następującej lokalizacji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Srogów Dolny przy WDK
Poraż przy drodze do Kościoła,
Nadolany przy drodze do OSP
Sanok, ul. Okulickiego przy budynku socjalnym wielorodzinnym,
Tyrawa Wołoska przy szkole,
Prusiek k. kościoła,
Strachocina k. OSP i WDK,
Sanok, ul. Konopnickiej w obrębie pl. zabaw,

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w tym miejscu omówił tematy (punkt 4c i 4d)
dotyczące wykonania oświetlenia oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2212R
ul. Okulickiego w Sanoku oraz drogi powiatowej nr 2233R ul. Konopnicka w Sanoku, pismo
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące przejścia dla pieszych na
wysokości zakładu „Ciarko” przy ul. Okulickiego w Sanoku, oraz pismo/petycję w sprawie
poprawy bezpieczeństwa na ul. Okulickiego w Sanoku.
W przypadku chodnika na ulicy Okulickiego Pan Andrzej Chrobak zgłosił wniosek (odnośnie
powyższych dwóch spraw), żeby wystąpić do firm zainteresowanych powstaniem w/w
chodnika o współfinansowanie. Uważa też, że należy kontynuować rozmowy z Gminą Miasta
Sanoka w kwestii wykonania oświetlenia, zatok autobusowych, wykonania bezpiecznych
przejść dla pieszych oraz współfinansowania budowy chodnika. Podobnie w przypadku ulicy
Konopnickiej należy kontynuować rozmowy z Burmistrzem Miasta Sanoka.
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Pan Starosta wyjaśnił, że budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Okulickiego (przy firmie
Ciarko) w Sanoku zostałaby uwzględniona we wniosku w ramach programu poprawy
bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg
gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jest zdania, że
rozmowy co do dalszych prac w ciągu tych ulic wymienionych w piśmie powinny być
kontynuowane po rozstrzygnięciu naboru i ewentualnym dofinansowaniu realizacji budowy
przejść dla pieszych.
Zaproponował, aby zwrócić się do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
o ustosunkowanie się do ewentualnej realizacji przez powiat zadań: budowa chodnika,
oświetlenia oraz zatok w ciągu ul. Okulickiego w Sanoku, przy współfinansowaniu
zaproponowanym w piśmie przez Miasto Sanok: budowy chodnika - dofinansowanie
w wysokości 50% oraz oświetlenia ulicznego -finansowane w wysokości 100% przez Gminę
Miasta Sanoka. Dyrektor PZD winien sprawdzić także możliwość budowy zatoki autobusowej
w innej lokalizacji niż obecnie istniejąca, przy założeniu, że przejścia dla pieszych były by
zlokalizowane w miejscach wskazanych we wniosku.
W wyniku rozmów co do powyższych propozycji wszyscy Członkowie Zarządu pozytywnie
opowiedzieli się co do powyższych propozycji. Ponadto wszyscy Członkowie Zarządu
opowiedzieli się za zgłoszeniem wszystkich zaproponowanych zadań przez Naczelnika
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz zgłoszenia budowy przejścia dla pieszych
w ciągu ul. Okulickiego w Sanoku przy firmie Ciarko w Sanoku.
Ostatecznie przy 5 głosach „za” bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych ustalono, że do
wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu
pieszych w obszarze oddziaływania

przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych

i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgłoszone zostaną zadania
w następującej lokalizacji:
Srogów Dolny przy WDK
Poraż przy drodze do Kościoła,
Nadolany przy drodze do OSP
Sanok, ul. Okulickiego przy budynku socjalnym wielorodzinnym,
Tyrawa Wołoska przy szkole,
Prusiek k. kościoła,
Strachocina k. OSP i WDK,
8. Sanok, ul. Konopnickiej w obrębie pl. Zabaw
9. Sanok ul. Okulickiego przy firmie Ciarko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Ad.4. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie
i pilne zaplanowanie remontu/przebudowy przepustów w ciągi drogi powiatowej nr 2204
Długie – Pakoszówka w m. Strachocina. Pan Andrzej Chrobak uzyskał informacje od dyrektora
PZD w Sanoku, z których wynika, że przepusty znajdujące się na drodze Długie -Pakoszówka
znalazły się w protokole popowodziowym. W związku z tym zawnioskował, żeby tym tematem
zająć się w sytuacji ogłoszenia naborów do realizacji zadań popowodziowych. Zdaniem pana
Damiana Biskupa temat jest dla Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych. Pozostali (3)
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do sprawy, ich zdaniem należy rozpocząć realizację tego
tematu.

Kolejny rozpatrywany temat to sprawa dotycząca realizacji zadania pn. Przebudowa
drogi Nr 2217R Jurowce – Trepcza w km 3+428 – 3+955 w miejscowości Trepcza polegająca
na budowie chodnika, które zostało wykonane niezgodnie z zawartym porozumieniem oraz
uchwałami podjętymi przez Powiat Sanocki oraz Gminę Sanok. Członkowie Zarządu po
zapoznaniu się z dokumentami w przedmiotowej sprawie wyrazili następujące stanowisko:
Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Dyrektor PZD w Sanoku winien zwrócić się do Wójta
Gminy Sanok z pytaniem, czy Gmina zamierza kontynuować realizację zadania zgodnie
z zawartym porozumieniem, czy temat realizacji zadania na wykonanym odcinku uważa za
zakończony.
Równocześnie w tym temacie należy przedłożyć opinię prawną dotyczącą działań jakie Powiat
Sanocki może podjąć w tym temacie.

Ad.5. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 56/2021 w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za rok 2020. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.
Członkowie Zarządu 4 głosami „za” , przy 1 głosie wstrzymującym się, głosów przeciwnych
nie było przyjęli bilans z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego sporządzony na dzień 31
grudnia 2020r.
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Podjęto Uchwałę Nr 57/2021 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań
w zakresie operacji finansowych. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, 1 Członek Zarządu
wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.

Ad. 6. Wnioski i zapytania.
Pan Damian Biskup poprosił o przesłanie pisma z Urzędu Miasta Sanoka w sprawie
przekazania na rzecz miasta działki lub działek.
Na powyższy wniosek odpowiedzi udzieliła Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, informując że do Zarządu Powiatu nie wpłynęło
pismo zawierające wniosek Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie przekazania na rzecz Gminy
Miasta Sanoka działki, działek.
Pan Andrzej Chrobak poprosił o przygotowanie informacji na jakim etapie jest
projektowanie remontu ulicy 2 Pułku Strzelców Podhalańskich w Sanoku.
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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