Protokół Nr 85/20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 1 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



Maryla Kopiec - Sekretarz Powiatu Sanockiego



Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu Sanockiego



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:
Ad.1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sanockim na lata 2021 – 2030
1. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) zapoznanie się z informacją dotyczącą możliwości utworzenie przejścia dla pieszych przy
ZS Nr 3 w Sanoku, oraz z informacją dotycząca odtworzenia drogi wewnętrznej - traktu
rowerowego na Olchowcach
2. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) prośba o zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty w wysokości 36.700 zł na wykonanie
klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 10 w Sanoku
3. Sprawy z zakresu oświaty:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora SOSW w Sanoku o wyrażenie zgody na utworzenie
stanowiska sekretarki w jednostce
4. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie decyzji w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok
(50.000 zł)
5. Podpisanie porozumienia partnerskiego o wzajemnej współpracy bieszczadzkich
szpitali powiatowych w zakresie ochrony zdrowia
6. Wnioski i zapytania.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące punkty:
- podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2020 rok
- podjęcie uchwały Zarządu w sprawie powołania Komisji stypendialnej kwalifikującej
uczniów do stypendiów.
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi sprawami został przyjęty 4 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.1. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
poinformował, że do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej
strategii rozwiązywania problemów społecznych. Aktualna Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Powiecie Sanockim obejmuje lata 2013 - 2020.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 118/2020 w sprawie powołania zespołu
zadaniowego do spraw Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Sanockim na lata 2021 – 2030. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad.2. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Po sprawdzeniu wszystkich możliwości Zarząd Powiatu polecił, aby Powiatowy Zarząd
Dróg w Sanoku podjął działania mające na celu utworzenie przejścia dla pieszych pomiędzy
Zespołem Szkół Nr 3 w Sanoku, a stadionem przy ul. Stróżowskiej w Sanoku.
Zapoznano się z odpowiedzią dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku odnośnie
odtworzenia ruchu rowerowego w ciągu traktu rowerowego w Sanoku obręb Olchowce.
Pan Damian Biskup poprosił, o sprawdzenie 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 (na
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odcinku wzdłuż stadionu), oraz o urządzenie przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul.
Stróżowskiej w okolicy parkingu Zespołu Szkół Nr 3 i prowadzącego do bramy stadionu
„Wiki”. Wniosek został przyjęty.
Ad.3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie Powiatu Sanockiego kwoty
w wysokości 36.700 zł z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w 10 pomieszczeniach
biurowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Piłsudskiego 10 w Sanoku.
Ad.4. Sprawy z zakresu oświaty.
Członkowie Zarządu na prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Sanoku wyrazili zgodę na utworzenie stanowiska sekretarki w Specjalnym
Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sanoku od dnia 1 lipca 2020 roku. Zgodę na powyższe
wyraziło 3 Członków Zarządu, 1 Członek Zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych
nie było.
Ad.5. Sprawy budżetowe.
Spawy budżetowe omówiła Pani Edyta Szałankiewicz Skarbnik Powiatu Sanockiego.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 119/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2020 rok. W uchwale dokonuje się zmian w planie finansowym Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku przeznaczając kwotę w wysokości 50.000
zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Uchwałę podjęto
4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę Nr 120/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2020 rok. W uchwale dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego
Zarządu Dróg w Sanoku w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika
rolniczego. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Ponadto podjęto Uchwałę Nr 121/2020 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
kwalifikującej uczniów do stypendiów. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 122/2020 w sprawie zatrudnienia dyrektora
Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku. Uchwałę podjęto 4 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad.6. Odbyło się spotkanie z Zarządem Powiatu Bieszczadzkiego celem podpisania
porozumienia partnerskiego o wzajemnej współpracy bieszczadzkich szpitali powiatowych
w zakresie ochrony zdrowia.
Ad.7. Wnioski i zapytania.
Wniosków i zapytań 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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