Protokół Nr 19/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 27 marca 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

•

Marian Kunc

•

Osękowska Maria – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Pan
Starosta przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który przedstawia
się następująco:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXII/376/2012 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Program aktywizacji
społecznej w powiecie sanockim” w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej,
działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją projektu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok
(4.000 zł CDN)
3. Wolne wnioski i zapytania.

Ad. 1. Członkowie zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/376/2012 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.:
„Program aktywizacji społecznej w powiecie sanockim” w ramach priorytetu VII Promocja
integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra
pomocy rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zaciągania zobowiązań finansowych związanych
z realizacją projektu. Pozytywną opinię wyraziło 5 członków zarządu, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ad. 2. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 71/2015 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 4.000 zł na
wydatki związane z realizacją statutowych zadań w Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Ad. 3. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący zarządu poinformował, że w dniu 2 kwietnia 2015r. pomiędzy godziną
12 a 13 wykonana zostanie ekspertyza podłogi parkietowej w hali sportowej przy I Liceum
Ogólnokształcącym w Sanoku. Ekspertyzę wykonają przedstawiciele Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Parkieciarzy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak - Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny………………………….
2. Wacław Krawczyk …………........................
3. Damian Biskup …………………………….
4. Krzysztof Strzyż ……………………………
5. Alicja Wosik ……………………………….

2

