Protokół Nr 176/18
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
• Roman Konieczny – Przewodniczący Zarządu Powiatu
• Wacław Krawczyk - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
• Andrzej Chrobak – Członek Zarządu
• Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu
• Edyta Szałankiewicz – Skarbnik Powiatu
• Marian Lorenc – Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Sanoku
• Michał Cyran – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
• Wojciech Naparła – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
• Jan Wydrzyński – Naczelnik Wydziały Komunikacji i Transportu
• Zofia Kijowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny. Pan Starosta
przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia:

1. Zapoznanie się z wynikami pracy komisji rekrutacyjnej w sprawie wyboru kierownika
CIS w Sanoku.
2. Sprawy organizacyjne:
a) rozpatrzenie prośby o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury przetargowej
w celu wyłonienia wykonawcy na montaż urządzeń klimatyzacyjnych
3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) zajecie stanowiska w sprawie pisma wykonawcy przebudowy internatu ZS Nr 5
w Sanoku odnośnie zapłaty za wykonanie dodatkowych robót
b) zaopiniowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa łącznika drogowego, pomiędzy
obwodnicą Sanoka w ciągu drogi krajowej Zator – Medyka, a drogą gminną ul. Łany …”
c) prośba o ponowienie procedury przekazania w trwały zarząd obiektów ORLIK do I LO
i ZS Nr 2 w Sanoku

4.

5.

6.
7.

8.

9.

d) rozpatrzenie prośby dyrektora Domu Dziecka w Sanoku o naprawę i wykonanie
brakującej części ogrodzenia
e) rozpatrzenie prośby Wójta Gminy Tyrawa Wołoska o wykonanie remontu drogi
Rozpucie – Ropienka oraz o zorganizowanie spotkania roboczego
f) rozpatrzenie prośby Państwa (…) w sprawie utwardzenia drogi dojazdowej do domów
g) prośba o wprowadzenie do budżetu środków finansowych na realizację zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska – Puławy w km. od 0+700 do 1+980
w m. Pastwiska”
Sprawy dotyczące PZD:
a) zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup używanego
samochodu ciężarowego
Sprawy z zakresu komunikacji:
a) rozpatrzenie wniosku NDI Energy Sp. z o.o. oraz NDI S.A. o wyrażenie zgody na
poruszanie się pojazdami po drogach powiatowych: Humniska – Strachocina, Jaćmierz –
Bażanówka, Turze Pole – Zarszyn, Długie - Pakoszówka
Rozpatrzenie prośby Komendanta KPP w Sanoku o zakup urządzenia do badania
zawartości spalin i poziomu hałasu w pojazdach
Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku o przyznanie na rok szkolny 2018/19
dodatkowych godzin dla opiekunów w internacie
b) rozpatrzenie prośby dyrektora SOSW w Sanoku o wyrażenie zgody na utworzenie
stanowiska II Wicedyrektora Szkoły
c) rozpatrzenie prośby dyrektora II LO w Sanoku o sfinansowanie wyjazdy uczniów na
turniej unihokeja w Elblągu
d) rozpatrzenie prośby dyrektora RCRE w Sanoku o wyrażenie zgodny na przekazanie do
CIS w Sanoku samochodu osobowego
e) rozpatrzenie prośby dyrektora CIS w Sanoku o wyrażenie zgodny na przekazanie do
RCRE w Sanoku samochodu osobowego
Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego –
inwestycji zakończonej do ZS Nr 5 w Sanoku
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego do PPP
w Sanoku
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do
RCRE w Sanoku
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania sprzętu informatycznego z PUP
w Sanoku do Starostwa, PCOJOPS i PCPR w Sanoku
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu sanockiego na
2018 rok (43.682 zł - PUP)
Sprawy dotyczące PUP w Sanoku:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały Nr 57/2018 Zarządu Powiatu
Sanockiego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora PUP w Sanoku
w Sanoku Wojciecha Wydrzyńskiego do:
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- zawiązania partnerstwa z Podkarpacką Agencja Konsultingowo – Doradczą Sp. z o.o.,
z siedzibą przy ul. 17 stycznia 18, 38- 200 Jasło w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00 –
IP.01 – 18-017/18 ogłoszonego przez WUP w Rzeszowie w ramach Osi priorytetowej
VII regionalny rynek pracy , działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku
pracy – projekty konkursowe.
- składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu w zakresie złożenia wniosku
o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja
zawodowa twoją szansą na zatrudnienie”, złożonego w ramach konkursu nr
RPPK.07.01.00 – IP.01- 18-017/18 ogłoszonego przez WUP w Rzeszowie w ramach Osi
priorytetowej VII regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 poprawa sytuacji osób
bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
10. Wolne wnioski i zapytania.

Dodatkowo Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić
następujące sprawy:

- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zatrudnienia kierownika CIS w Sanoku
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZS Nr 3 w Sanoku
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia III przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu
Sanockiego i ustalenia ceny wywoławczej.
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok (10.500 zł – kwalifikacja wojskowa)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok (175.400zł – inwestycje)
- podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2018 rok (141 zł)
- zapoznanie się z informacją o wszczęciu procedury powołania Rady Społecznej
Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku.

Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi sprawami został przyjęty jednogłośnie.
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Ad.1. Zapoznanie się z wynikami pracy komisji rekrutacyjnej w sprawie wyboru
kierownika CIS w Sanoku.
Członkowie Zarządu zapoznali się z wynikami naboru na wolne kierownicze stanowisko
urzędnicze – kierownika Centrum Integracji Społecznej w Sanoku. W wyniku naboru komisja
wyłoniła kandydaturę pana Mariana Lorenca, który w ocenie Komisji spełnił wszystkie
wymogi zarówno formalne i merytoryczne do zatrudnienia na stanowisku Kierownika Centrum
Integracji Społecznej w Sanoku.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 90/2018 w sprawie zatrudnienia
kierownika Centrum Integracji Społecznej w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2. Sprawy organizacyjne.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie procedury przetargowej
w celu wyłonienia wykonawcy na montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach
stanowiących siedzibę Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1 i ul. Kościuszki 36
w Sanoku, oraz na wykonanie przeglądu technicznego i czyszczenia urządzeń klimatyzujących
już zamontowanych w siedzibach Starostwa przy ul. Rynek 1 i ul. Kościuszki 36 oraz
ul. Konarskiego 24 w Sanoku. Zgodę na powyższe wyrażono jednogłośnie.
Ad.3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Podczas omawiania spraw z zakresu inwestycji i zamówień publicznych obecny był pan
Michał Cyran Naczelnik Wydziału.
Sprawa dotycząca zajęcia stanowiska w sprawie pisma wykonawcy przebudowy
internatu Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku odnośnie zapłaty za wykonanie dodatkowych robót
zostanie omówiona na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu, na które należy zaprosić
wykonawcę robót oraz dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował przedłożone przez firmę BIK – KOPCZYK
materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.
„Budowa łącznika drogowego, pomiędzy obwodnicą Sanoka w ciągu drogi krajowej DK 29
Zator – Medyka, a drogą gminną nr G117160R ul. Łany wraz z infrastrukturą techniczną,
budowlami i urządzeniami budowlanymi”. Pozytywną opinię wyrażono 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Wyrażono zgodę na ponowienie procedury przekazania w trwały zarząd obiektów
ORLIK zlokalizowanych odpowiednio przy I LO i ZS Nr 2 w Sanoku. Zgodę wyrażono 3
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu po wysłuchaniu opinii Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień
Publicznych pozytywnie rozpatrzyli prośbę dyrektora Domu Dziecka w Sanoku wyrażając
zgodę na naprawę i wykonanie brakującej części ogrodzenia wokół budynku jednostki. Zgodę
wyrażono 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Wójta Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie
wykonania remontu drogi Rozpucie – Ropienka oraz o zorganizowanie spotkania roboczego.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby temat ten był jednym z punków na kolejnym
posiedzeniu Zarządu.
Pan Michał Cyran przedstawił prośbę Państwa (…) w sprawie utwardzenia drogi
dojazdowej do domów zlokalizowanych przy ul. (…) w Sanoku. Sprawa zostanie omówiona
na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu po przeprowadzeniu wizji lokalnej w
terenie.
Zarząd Powiatu w związku z podjętą przez Radę Gminy Zarszyn uchwałą w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2113R
Pastwiska – Puławy w km. od 0+700 do 1+980 w m. Pastwiska” planowanego do realizacji
w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez
wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu
środków finansowych w wysokości 100.000 zł. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Dodatkowo Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na wprowadzenie do budżetu Powiatu
Sanockiego środków finansowych przyznanych w formie pomocy finansowej na realizację
w 2018 roku następujących zadań:
- „ Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 2244R – ul. Kościelna polegająca na
wykonaniu chodnika dla pieszych w m. Sanok w km 0+010,00 – 0+123,00 wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną” – kwota w wysokości 55.400 zł
- „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2244R – ul. Daszyńskiego” – kwota w wysokości 60.000zł
- „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2244R – ul. Traugutta” – kwota w wysokości 60.000 zł
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Wobec powyższego podjęto Uchwałę Nr 91/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2018 rok. W związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę
Miasta Sanoka zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego o łączną kwotę w
wysokości 175.400 zł na realizację w/w zadań. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Zarządu polecił, aby pan Michał Cyran zaproponował skład komisji ds.
opracowania koncepcji funkcjonalno - przestrzennej budowy SOSW w Sanoku, w skład której
będą wchodzić :
- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
- Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
- Dyrektor SOSW w Sanoku
- Członek Zarządu Powiatu Sanockiego

Ad.4. Sprawy dotyczące PZD.
Pan Wojciech Naparła dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku zwrócił się
z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na zakup używanego samochodu
ciężarowego.
Pan Naparła zaproponował, aby samochód ciężarowy zakupić w formie leasingu. Ponadto
zaproponował, aby w miarę możliwości „dosprzętowic” jednostkę w inny sprzęt np. koparko –
ładowarkę. Po omówieniu tematu Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup używanego
samochodu

ciężarowego w formie leasingu. Forma finansowania zostanie ustalona na

kolejnym posiedzeniu Zarządu po przedstawieniu przez dyrektora zestawienia niezbędnego
sprzętu i kosztów ich zakupu w formie leasingu.

Ad.5. Sprawy z zakresu komunikacji.
Członkowie Zarządu wspólnie z Panem Janem Wydrzyńskim Naczelnikiem Wydziału
Komunikacji i Transportu oraz dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku omówili
wniosek NDI Energy Sp. z o.o. oraz NDI S.A. o wyrażenie zgody na poruszanie się pojazdami
po drogach powiatowych: Humniska – Strachocina, Jaćmierz – Bażanówka, Turze Pole –
Zarszyn, Długie - Pakoszówka w celu dostarczenia na teren budowy sprzętu i materiałów
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niezbędnych do realizacji inwestycji pn. „Budowa gazociągu DN 1000MOP 8,4 MPa relacji
Strachocina –Podgórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”. Ustalono, aby
zaprosić przedstawicieli NDI Energy Sp. z o.o. oraz NDI S.A. w celu ustalenia warunków
przejazdu przez w/w drogi powiatowe. Do negocjacji z firmą wyznaczono Naczelnika
Wydziału Komunikacji i Transportu, dyrektora PZD w Sanoku oraz Członka Zarządu.

Ad.6. Rozpatrzenie prośby Komendanta KPP w Sanoku o zakup urządzenia do badania
zawartości spalin i poziomu hałasu w pojazdach.
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę Komendanta Komendy Powiatowej
Policji w Sanoku, udzielając wsparcia finansowego w wysokości 4.000 zł na zakup urządzenia
typu sonometr do badania zawartości spalin i poziomu hałasu w pojazdach. Zgodę na udzielenie
dofinansowania wyraziło 3 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.

Ad.7. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju.
Podczas omawiania spraw z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju uczestniczyła
pani Zofia Kijowska Naczelnik Wydziału.
Prośba dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku o przyznanie na rok szkolny 2018/19
dodatkowych godzin dla opiekunów w internacie zostanie rozpatrzona podczas zatwierdzania
arkuszy organizacyjnych szkół.
Zarząd Powiatu po szczegółowym omówieniu tematu przychylił się do prośby dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sanoku wyrażając zgodę na utworzenie
stanowiska II Wicedyrektora Szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym
w Sanoku od 1 września 2018 roku. Zgodę wyrażono 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Udzielono dofinansowania w wysokości 1.000 zł na wyjazd uczniów II Liceum
Ogólnokształcącego w Sanoku na udział w czterodniowym turnieju finałowym Mistrzostw
Polski w unihokeju organizowanym w Elblągu. Zgodę na dofinansowanie wyrażono
jednogłośnie.
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Wyrażono zgodę na przekazanie samochodu osobowego marki Fiat Stilo o nr rej. RSA
U500 z Centrum Integracji Społecznej w Sanoku do Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji
w Sanoku. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Równocześnie wyrażono zgodę na przekazanie samochodu osobowego marki Fiat Punto
o nr rej. RSA J642 z Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku do Centrum
Integracji Społecznej w Sanoku. Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Ad.8. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 92/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego – inwestycji
zakończonej do Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 93/2018 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego (szafa
teleinformatyczna) do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sanoku. Uchwałę podjęto 3
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 94/2018 w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych do Regionalnego
Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 95/2018 w sprawie przekazania sprzętu informatycznego z Powiatowego Urzędu
Pracy w Sanoku do Starostwa Powiatowego w Sanoku, Powiatowego Centrum Obsługi
Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sanoku Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 96/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok. Dokonuje się przesunięć o kwotę 43.682 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędu pracy
na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawy dodatkowe.
Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:
- Uchwała Nr 97/2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im.
W. Lipińskiego i M. Beksińskiego w Sanoku. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3
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w Sanoku powierzono Panu Krzysztofowi Futymie. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 98/2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 im. I.
Łukasiewicza w Sanoku. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku powierzono Pani
Elżbiecie

Kokoszce.

Uchwałę

podjęto

3

głosami

„za”,

głosów

przeciwnych

i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 99/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu
Sanockiego i ustalenia ceny wywoławczej. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

- Uchwała Nr 100/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok. Dokonuje się przesunięć w rozdziale 75045 - kwalifikacja wojskowa o kwotę 10.500 zł
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

- Uchwała Nr 101/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018
rok. Przeznacza się kwotę w wysokości 141 zł na opłacenie składki ubezpieczeniowej dla
ucznia Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Następnie Przewodniczący Powiatu poinformował o konieczności powołania Rady
Społecznej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku. Między innymi należy
wytypować przedstawiciela z każdej Gminy Powiatu Sanockiego. Wobec powyższego
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na powołanie Rady Społecznej Bieszczadzkiego
Pogotowia Ratunkowego w Sanoku.
Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę, Członkowie Zarządu udali się na obrady Sesji
Rady Powiatu Sanockiego.
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Ad.9. Sprawy dotyczące PUP w Sanoku
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 102/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 57/2018
Zarządu Powiatu Sanockiego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku Wojciecha Wydrzyńskiego do:
- zawiązania partnerstwa z Podkarpacką Agencja Konsultingowo – Doradczą Sp. z o.o.,
z siedzibą przy ul. 17 stycznia 18, 38- 200 Jasło w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00 – IP.01
– 18-017/18 ogłoszonego przez WUP w Rzeszowie w ramach Osi priorytetowej VII regionalny
rynek pracy , działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty
konkursowe.
- składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu w zakresie złożenia wniosku
o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja
zawodowa twoją szansą na zatrudnienie”, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00 –
IP.01- 18-017/18 ogłoszonego przez WUP w Rzeszowie w ramach Osi priorytetowej VII
regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy –
projekty konkursowe. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Ad.10. Wolne wnioski i zapytania.
Wniosków i zapytań nie było.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny……………………………...
2. Wacław Krawczyk ………….............................
3. Andrzej Chrobak ………………………………
4. Krzysztof Strzyż ……………………………….
5. Alicja Wosik …………………………………..
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