Protokół Nr 112/21
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 5 stycznia 2021 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
 Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego
 Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu Sanockiego
 Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu Sanockiego

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 drogownictwa:
a) stanowisko PZDW w sprawie wykonania przejścia dla pieszych w m. Jurowce
b) stanowisko SM „AUTOSAN” w sprawie partycypacji w kosztach przy wykonaniu
chodnika na ul. Robotniczej w Sanoku
2. Sprawy budżetowe:
a) rozpatrzenie wniosków Komisji Transportu , Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska do projektu budżetu Powiatu Sanockiego na 2021r
b) rozpatrzenie wniosków Komisji Regulaminowej, Porządku i bezpieczeństwa
Publicznego do projektu budżetu Powiatu Sanockiego na 2021r
c) rozpatrzenie wniosków Komisji Oświaty, Sportu i Rynku Pracy do projektu budżetu
Powiatu Sanockiego na 2021r
d) opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego do projektu budżetu
Powiatu Sanockiego na rok 2021, oraz opinie Komisji Rady Powiatu Sanockiego do
projektu budżetu na rok 2021
e) wprowadzenie autopoprawek do projektu budżetu na 2021 rok
f) zaopiniowanie Uchwały Budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok Rady Powiatu
Sanockiego po zmianach
g) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2021-2028
3. Wnioski i zapytania.
Pan Damian Biskup zaproponował wprowadzenie do porządku posiedzenia jako punktu 1.
omówienie tematu dotyczącego nieruchomości należącej do Powiatu Sanockiego.
Porządek posiedzenia wraz z dodatkową sprawą został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1.
Pan Damian Biskup zwrócił się do Starosty Sanockiego o wyjaśnienie sprawy dotyczącej
sprzedaży nieruchomości, ponieważ Gmina Miasta Sanoka sprzedaje naszą nieruchomość.
W broszurze informacyjnej lokalizacja pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Gmina
Miasta Sanoka wyznacza działkę 58/153 opisując ją jako swoją własność. Miasto w swoim
folderze informacyjnym chce ją sprzedać, informuje, że to jest ich własność. Pan Starosta dodał,
że jedna działka w bliskiej lokalizacji naszej działki jest własnością miasta. Pan Biskup
poprosił, aby zarząd oficjalnie zwrócił się o wyjaśnienie tej sytuacji.

Ad.2. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Przewodniczący Zarządu przedstawił stanowisko Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie dotyczące wykonania przejścia dla pieszych w m. Jurowce.
Następnie przedstawił stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej „AUTOSAN” w sprawie braku
możliwości w partycypacji w kosztach przy wykonaniu chodnika na ul. Robotniczej w Sanoku.
Ad. 3. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu rozpatrzył następująco wnioski Komisji Transportu, Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Sanockiego złożone do
projektu budżetu Powiatu Sanockiego na 2021r.
1. Wniosek zgłoszony przez radnego Jana Jaślara o wprowadzenie do projektu budżetu
Powiatu Sanockiego na 2021 rok w rozdziale 614 kwoty 10 tys. zł na wykonanie
kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. Przebudowa/remont
drogi powiatowej Besko-Mymoń, łączącej drogę krajową z drogą wojewódzką w kierunku
zapory w Sieniawie, z uwzględnieniem deklarowanego przez gminę Besko wkładu
finansowego w wysokości 10 tys. zł. - wniosek rozpatrzony pozytywnie.
2. Wniosek zgłoszony przez przewodniczącego komisji Jerzego Zubę o uruchomienie
całorocznych powiatowych przewozów kolejowych na linii Łupków-Sanok wraz
z zabezpieczeniem na ten cel w budżecie powiatu kwoty 50 tys. zł oraz o wystąpienie przez
Zarząd Powiatu Sanockiego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
z wnioskiem o wsparcie finansowe tego zadania kwotą 1 mln zł, co pozwoliłoby na
organizację trzech par pociągów dziennie przez cały tydzień – wniosek rozpatrzony
pozytywnie.
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3. Wniosek zgłoszony przez radną Martę Myćkę o wprowadzenie do projektu budżetu Powiatu
Sanockiego na 2021 rok zadania wykonania dokumentacji na budowę chodnika
w miejscowości Niebieszczany, z uwzględnieniem deklarowanego przez Radę Sołecką
m. Niebieszczany wkładu w wysokości 70 tys. zł. - wniosek rozpatrzony pozytywnie.
4. Poparcie dla postulatu dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Porażu, zgłoszonych w piśmie z dnia 15.09.2020 r.
znak SPP.0717.5.2020, aby podjąć wszelkie możliwe działania w sprawie wykonania
chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Poraż – wniosek będzie rozpatrywany
w bieżącym roku budżetowym .
5. Poparcie postulatu mieszkańców sołectwa Pielnia, zgłoszonego w piśmie sołtys Franciszki
Suszko z dnia 30 września 2020 r., w sprawie remontu drogi nr 2206 na odcinku od szkoły
podstawowej w dół i wniosek do Zarządu Powiatu Sanockiego o realizację tej inicjatywy we
współpracy z gminą Zarszyn - wniosek będzie rozpatrywany w bieżącym roku budżetowym.
6. Poparcie postulatu Rady Sołeckiej i sołtysa wsi Prusiek Jacka Sroki, zgłoszonego w piśmie
z dnia 29 października 2020 r., dotyczącego dokończenia budowy chodnika na drodze
powiatowej Prusiek-Wysoczany, oraz wniosek do Zarządu Powiatu Sanockiego o realizację
tej inicjatywy – wniosek będzie rozpatrywany w bieżącym roku budżetowym
7. Wniosek zgłoszony przez przewodniczącego Komisji Jerzego Zubę oraz radnego Tomasza
Gankiewicza, aby Zarząd Powiatu Sanockiego wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad o rozpatrzenie możliwości budowy na drodze krajowej
w Bykowcach chodnika oraz trasy dla rowerów (na dawnej drodze czołgowej) od punktu
połączenia II etapu obwodnicy Sanoka z drogą na Załuż – wniosek będzie przedmiotem
działań Zarządu Powiatu.
8. Wniosek zgłoszony przez radnego Damiana Biskupa, aby Zarząd Powiatu Sanockiego
wystąpił do Lasów Państwowych o rozważenie możliwości wykonania – wzorem ulicy
Gajowej – drogi leśnej między m. Wujskie i Liszna, co pozwoli uzyskać bardzo atrakcyjną
trasę pieszo-rowerową – wniosek będzie przedmiotem działań Zarządu Powiatu .
Odnośnie wniosków Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Powiatu Sanockiego o zabezpieczenie w projekcie budżetu Powiatu Sanockiego na 2021r
środków finansowych na wykonanie projektu technicznego chodnika dla pieszych przy drodze
powiatowej Trepcza – Jurowce w miejscowości Srogów Dolny i Srogów Górny, dokumentacja
jest w posiadaniu Gminy Sanok, a w projekcie budżetu Powiatu Sanockiego na 2021r.
zabezpieczona została kwota na realizację zadania w wysokości 110.000 zł (Gmina Sanok 100.000 zł, Powiat Sanocki – 10.000 zł)
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Odnośnie wniosku złożonego podczas obrad Komisji Oświaty, Sportu i Rynku Pracy
o zabezpieczenie w projekcie budżetu Powiatu Sanockiego na 2021r. 100 tys. zł na opracowanie
projektu budowy hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii SkłodowskiejCurie w Sanoku Powiat Sanocki złożył wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych o dofinasowanie realizacji I etapu budowy hali sportowej przy II LO w Sanoku.
W ramach przedmiotowego zadania opracowana zostanie między innymi dokumentacja
techniczna na budowę hali sportowej.

Zarząd Powiatu Sanockiego zapoznał się z opiniami Komisji stałych Rady Powiatu
Sanockiego do projektu budżetu Powiatu Sanockiego na rok 2021 oraz z opinią do projektu
uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2021 – 2029.
Zarząd Powiatu przyjął Wnioski Komisji Stałych i wprowadził do projektu Budżetu Powiatu
Sanockiego na 2021 rok za wyjątkiem wniosku Komisji Oświaty, Sportu i Rynku Pracy
o wprowadzenie do projektu budżetu Powiatu Sanockiego na 2021 rok kwoty 100.000 zł na
opracowanie projektu budowy hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku.
Powiat

Sanocki

złożył

wniosek do Rządowego Funduszu

Inwestycji

Lokalnych

o dofinasowanie realizacji I etapu budowy hali sportowej przy II LO w Sanoku. W ramach
przedmiotowego zadania opracowana zostanie między innymi dokumentacja techniczna na
budowę hali sportowej.
Odnośnie wniosku Komisji Promocji, Kultury i Turystyki o zwiększenie w projekcie budżetu
Powiatu Sanockiego na rok 2021 dotacji podmiotowej dla Muzeum Historycznego
w Sanoku o kwotę 105.000,00 zł na potrzeby pokrycia dodatkowych etatów niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania Muzeum, zwiększono o kwotę 50.000 zł.
Zarząd Powiatu w związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie

zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego oraz zgłoszonych
wniosków i swoich decyzji zaproponował wprowadzenie następujących autopoprawek do
projektu budżetu na 2021 rok:
- wprowadza się zmiany klasyfikacji budżetowej z rozdziału 75421 – Zarządzanie kryzysowe zmniejsza się wydatki statutowe w kwocie 40.000 zł, a zwiększa się w rozdziale 85195 –
Pozostała działalność - wydatki dotyczą zapłaty za usługi medyczne związane ze stwierdzeniem
zgonu mieszkańców Powiatu Sanockiego.
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- zwiększa się wydatki w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, o kwotę 30.000 zł
związane z kosztem utrzymania połączeń kolejowych na trasie Sanok-Łupków w okresie
wakacyjnym, a zmniejsza się wydatki majątkowe

związane z zadaniem „Rozbudowa

i przebudowa budynku szkoły wraz wewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczna
oraz z przebudową przyłączy: elektroenergetycznego i kanalizacji deszczowej przy ul.
Jagiellońskiej 22”.
- zwiększa się wydatki w rozdziale 92118 – Muzea, o kwotę 50.000 zł jako dotacja dla Muzeum
Historycznego w Sanoku, a zmniejsza się wydatki majątkowe

związane z zadaniem

„Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz wewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o.,
elektryczna oraz z przebudową przyłączy: elektroenergetycznego i kanalizacji deszczowej przy
ul. Jagiellońskiej 22”.
- zwiększa się wydatki statutowe w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
o kwotę 50.000 zł jako środki na realizację z zadań geodezyjnych, a zmniejsza się wydatki
bieżące w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.
- wprowadza się dochody w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w kwocie 10.000
zł tytułem otrzymania pomocy finansowej z Gminy Besko, w tabeli nr 2 zwiększa się także
wydatki majątkowe

przeznaczone na realizację zadania Opracowanie dokumentacji

kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201R
Besko-Mymoń w km od 0+000 do 3+022” w kwocie 20.000 zł, przy zmniejszeniu wydatków
majątkowych o kwotę 10.000 zł związanych z zadaniem „Rozbudowa i przebudowa budynku
szkoły wraz wewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczna oraz z przebudową
przyłączy: elektroenergetycznego i kanalizacji deszczowej przy ul. Jagiellońskiej 22”.
- wprowadza się dochody w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w kwocie 70.000
zł tytułem otrzymania pomocy finansowej z Gminy Sanok, w tabeli nr 2 zwiększa się także
wydatki majątkowe

przeznaczone na realizację zadania Opracowanie dokumentacji

projektowo kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr
2229 R Prusiek – Niebieszczany - Wysoczany polegająca na budowie chodnika w m.
Niebieszczany, w kwocie 80.000 zł, przy zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.000
zł związanych z zadaniem „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz wewnętrznymi
instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczna oraz z przebudową przyłączy: elektroenergetycznego
i kanalizacji deszczowej przy ul. Jagiellońskiej 22”.
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- wprowadza się dochody w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w kwocie 100.000
zł tytułem otrzymania pomocy finansowej z Gminy Sanok, w tabeli nr 2 zwiększa się także
wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 2217
R Jurowce-Trepcza w miejscowości Srogów Dolny polegająca na budowie chodnika, w kwocie
110.000 zł,

przy zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł związanych

z zadaniem „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz wewnętrznymi instalacjami: wodkan., c.o., elektryczna oraz z przebudową przyłączy: elektroenergetycznego i kanalizacji
deszczowej przy ul. Jagiellońskiej 22”.
- wprowadza się dochody w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w kwocie 70.000
zł tytułem otrzymania pomocy finansowej z Gminy Komańcza, w tabeli nr 2 zwiększa się także
wydatki statutowe w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na Remont chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś od km 0+740 do km 1+044 oraz od km 1+102
do km 1+225.
- zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, o kwotę 73.800
zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla:
- Przebudowa dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, parkingów oraz kanalizacji deszczowej na
terenie ZS Nr 2 oraz RCRE przy ul. Stróżowskiej 15 w Sanoku, dz. nr ewid. 2221/7 obręb Posada
– kwota 17 220 zł.
- Przebudowa dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, parkingów oraz kanalizacji deszczowej na
terenie ZS Nr 3 oraz RCRE przy ul. Stróżowskiej 16 w Sanoku, dz. nr ewid. 1997/17, 1997/19,
1997/16, 1997/21 obręb Posada – kwota 17 220 zł.
- Adaptacja i remont budynku magazynowego na potrzeby archiwum na terenie ZS Nr 2 oraz
RCRE przy ul. Stróżowskiej 15 w Sanoku, dz. nr ewid. 2221/7 obręb Posada – kwota 29 520 zł.
- Budowa obiektów magazynowych na terenie ZS Nr 3 oraz RCRE przy ul. Stróżowskiej 16
w Sanoku, dz. nr ewid. 1997/17, obręb Posada – kwota 9 840 zł.
a zmniejsza się wydatki majątkowe związane z zadaniem „Rozbudowa i przebudowa budynku
szkoły wraz wewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczna oraz z przebudową
przyłączy: elektroenergetycznego i kanalizacji deszczowej przy ul. Jagiellońskiej 22”.
- zmienia się przeznaczenie rezerwy tj. o kwotę 3.000 zł zwiększa się rezerwę na zarządzanie
kryzysowe a zmniejsza się rezerwę ogólną
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- wprowadza się projekty POWERSE, które będą realizowane w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku
oraz w Zespole Szkół nr 5 w Sanoku w kwocie 406.796 zł
- zmienia się nazwa zadania inwestycyjnego w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze:
Było: „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz wewnętrznymi instalacjami: wod-kan.,
c.o., elektryczna oraz z przebudową przyłączy: elektroenergetycznego i kanalizacji deszczowej
przy ul. Jagiellońskiej 22”.
Powinno być: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego przy ulicy Jagiellońskiej 22 w Sanoku
Autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie przez wszystkich Członków Zarządu.
Następnie Członkowie Zarządu wyrazili pozytywną opinię do projektu Uchwały
Budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok Rady Powiatu Sanockiego

po zmianach.

Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2021-2028.
Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

Ad.4 Wnioski i zapytania.
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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