Protokół Nr 17/15

Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 17 marca 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Roman Konieczny

•

Wacław Krawczyk

•

Damian Biskup

•

Krzysztof Strzyż

•

Alicja Wosik

•

Krystyna Chrząszcz

•

Marian Kunc

•

Grzegorz Kozak – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

•

Piotr Mazur – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Sportu

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. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w roku
2015
b) podjęcie uchwały zarządu zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
w PCPR w Sanoku z dnia 12 stycznia 2012 r., zmieniającego uchwałę Nr 83/2013 Zarządu
Powiatu w Sanoku z dnia 12 kwietnia 2013 roku
c) prośba o zabezpieczenie środków finansowych na dofinansowanie kosztów uczestnictwa
w WTZ w Haczowie.
d) uzupełnienie „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020”
2. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) sprawa dotycząca regulacji płac w Domu Dziecka w Sanoku
b) informacja dyr. SPZOZ w Sanoku o zmianach w finansowaniu świadczeń medycznych
3. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg:
a) porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na odbudowę drogi Sanok – Dobra
(w m. Ulucz)

b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Opracowanie projektu
budowlanego w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Sanok
– Dobra w m. Dębna”, opracowanie projektu budowlanego w ramach zadania „Stabilizacja
osuwiska w ciągu drogi powiatowej Sanok – Liszna w m. Liszna”
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej Zarszyn – Odrzechowa od km. 0+390 do km 5+ 030 oraz 6+350 do km 6+600
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego –
inwestycji zakończonej do Bursy Szkolnej w Sanoku
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie uchylenia uchwały Nr 20/2015 Zarządu Powiatu
w Sanoku z 12 02.2015 r. w sprawie przekazania środka trwałego – inwestycji
zakończonej do PZD w Sanoku
f) prośba o wyrażenie zgody na wystąpienie do Gminy Sanok o partycypację w kosztach
inwestycji
g) prośba mieszkańców wsi Dudyńce o wykonanie remontu drogi Pobiedno – Dudyńce
h) prośba mieszkańców wsi Morochów o udzielenie pomocy finansowej na budowę mostu na
rzece Osława
i) informacja o usterkach stwierdzonych podczas przeglądu gwarancyjnego hali przy I LO
j) podjęcie decyzji w sprawie wyboru wariantu realizacji inwestycji przebudowa drogi w m.
Międzybrodzie i Dębna
k) propozycja poszczególnych gmin odnośnie budowy chodników
4. Sprawy z zakresu oświaty:
a) prośba o wyrażenie zgody na wprowadzenie innowacji pedagogicznych w ZS Nr 1
w Sanoku
b) prośba o wyrażenie zgody na utworzenie w RCRE w Sanoku stanowiska specjalisty do
spraw organizacji kursów
c) wniosek pana Mariana Kuzickiego o odwołanie ze stanowiska dyrektora ZS Nr 2
w Sanoku
d) informacja o upływającym terminie powierzenia funkcji dyrektora
e) prośba dyr. Bursy Szkolnej w Sanoku o akceptację wysokości opłat
f) prośba dyr. ZS nr 1 w Sanoku o objęcie honorowego patronatu nad konkursem „Sanocki
Mistrz Ortografii” i ufundowanie pucharu.
5. Sprawy z zakresu promocji, kultury i rozwoju:
a) prośba Klubu Hokejowego Old Boys o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu na XXIII
Mistrzostwa Polski weteranów w hokeju na lodzie
b) karta informacyjna dotycząca organizacji wystawy wielkanocnej przez sołectwo Posada
Zarszyńska
c) prośba dyrektora SOSW w Sanoku o pomoc w zorganizowaniu VII wojewódzkich
Mistrzostw Szkół Specjalnych w pływaniu
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań
publicznych z zakresu kultury, sportu i turystyki zleconych przez powiat organizacjom
pozarządowym w 2015 roku
e) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie prowadzenia Muzeum
Historycznego w Sanoku, wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego i Powiat Sanocki
6. Sprawy organizacyjne:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wystąpienia Powiatu
Sanockiego ze Związku Powiatów Polskich
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b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wydania opinii w sprawie
przyłączenia Moszczańca, Polan Surowicznych, Surowicy, Darowa, Rudawki Jaśliskiej,
Jasiela do Gminy Jaśliska
7. Wnioski i zapytania Radnych Powiatu:
a) zapytanie Radnej o strefy inwestycyjne
b) wniosek Radnego o:
- wygospodarowanie kwot na położenie nawierzchni na ul. Podgórze
- wygospodarowanie kwot na montaż tomografu
8. Sprawy budżetowe:
a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2015 rok (zwrot dochodów)
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2015 rok (960.748 zł)
9. Wolne wnioski i zapytania.
Członkowie zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia.

Ad. 1 Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Członkowie zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w roku 2015. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Grzegorz Kozak poinformował, że główną przyczyną zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku jest wprowadzenie
dodatkowego etatu w zespole do spraw pieczy zastępczej tj. koordynatora rodzinnej pieczy
zastępczej.
W związku z powyższym podjęto Uchwałę Nr 59/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego w PCPR w Sanoku z dnia 12 stycznia 2012 r., zmieniającego
Uchwałę Nr 83/2013 Zarządu Powiatu w Sanoku z dnia 12 kwietnia 2013 roku. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie zarządu wyrazili zgodę na zabezpieczenie kwoty 137 zł na dofinansowanie
kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu sanockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej
w Haczowie w miesiącu grudniu 2014 roku.
Następnie pan Grzegorz Kozak przedstawił uzupełniony o formy i rodzaje przemocy
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2015 –
2020. Pani Alicja Wosik poinformowała, że na stronie ngo.pl można uzyskać informacje
o możliwości uzyskania dofinansowania na zorganizowanie konferencji, szkoleń itp.
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Po przeanalizowaniu wprowadzonych zmian w/w program został przyjęty przez członków
zarządu. Poprawioną wersję należy przedłożyć do Biura Rady Powiatu.

Ad. 2. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Sprawa dotycząca regulacji płac w Domu Dziecka im. św. Józefa, oraz w innych
jednostkach Powiatu zostanie rozstrzygnięta w II półroczu 2015 roku.
Członkowie zarządu zapoznali się z informacją dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku o zmianach w finansowaniu świadczeń medycznych.
Pani Skarbnik poinformowała, że SPZOZ w Sanoku wykazuje, że plan na 2015r zamknie się
stratą - 6.031.000 zł.

Ad. 3. Sprawy z zakresu inwestycji i dróg.
Przewodniczący zarządu przedstawił projekt porozumienia pomiędzy Powiatem
sanockim, a Gminą Dydnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudową drogi
powiatowej Sanok – Dobra w m. Dobra (Ulucz). Zarząd Powiatu wyraził zgodę na
wprowadzenie w/w zadania oraz na podpisanie stosownych porozumień z innymi samorządami
(Gmina Sanok)
W dalszej kolejności podjęto następujące uchwały:
- Uchwała Nr 60/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Opracowanie projektu
budowlanego w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Sanok –
Dobra w m. Dębna”, opracowanie projektu budowlanego w ramach zadania „Stabilizacja
osuwiska w ciągu drogi powiatowej Sanok – Liszna w m. Liszna”. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 61/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
Zarszyn – Odrzechowa od km. 0+390 do km 5+ 030 oraz 6+350 do km 6+600. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 62/2015 w sprawie podjęcie uchwały zarządu w sprawie uchylenia uchwały Nr
20/2015 Zarządu Powiatu w Sanoku z 12. 02.2015 r. w sprawie przekazania środka trwałego –
inwestycji zakończonej do PZD w Sanoku Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwałę Nr 63/2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego – inwestycji
zakończonej do Bursy Szkolnej w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wyrażono zgodę na wystąpienie do Gminy Sanok o partycypację w kosztach zadań:
- przebudowa drogi powiatowej Sanok – Dobra w m. Międzybrodzie i Dębna
- opracowanie projektu budowlanego w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi
powiatowej Sanok – Dobra w m. Dębna
- opracowanie projektu budowlanego w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi
powiatowej Sanok – Liszna w m. Liszna
- przebudowa drogi powiatowej Sanok – Dobra w m. Dobra
Pani Alicja Wosik zaproponowała, aby podjąć rozmowy z Nadleśnictwem Brzozów
w sprawie udzielenia dofinansowania do wykonania nakładki na drodze do Lisznej.
Zapoznano się z prośbą mieszkańców wsi Dudyńce w sprawie wykonania remontu drogi
Pobiedno – Dudyńce. Zarząd powiatu powróci do tematu po rozstrzygnięciu przetargów na
wcześniej wspomniane zadania.
Rozpatrzono prośbę mieszkańców wsi Morochów o udzielenie pomocy finansowej na
budowę mostu na rzece Osława, jednak ze względu na brak możliwości finansowych oraz
prawnych Powiat nie może udzielić dofinansowania.
Pan Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Dróg poinformował o usterkach jakie
stwierdzono podczas przeglądu gwarancyjnego w dniu 11 marca 2015 roku w hali sportowej
przy I Liceum Ogólnokształcącym.
Po zapoznaniu się z wynikłymi usterkami polecono, aby zawrzeć umowę z ekspertami z
Polskiego Związku Parkieciarzy na wykonanie ekspertyzy i wydanie opinii odnośnie parkietu
w hali sportowej. Koszt wykonania ekspertyzy wyniesie ok. 2.460 zł brutto. Jeżeli potwierdzą
się uchybienia, należy podać powód ich powstania.
Pan Damian Biskup poprosił, aby ekspertyza zawierała informację o „zachowaniu się” parkietu
w poszczególnych porach roku.
Pan Cyran poprosił o podjęcie decyzji w sprawie rozstawienia barier zabezpieczających
drogę Sanok – Dobra od strony rzeki. Ponieważ po wykonaniu nowej nawierzchni, istniejące
zniszczone bariery betonowe ze względu na zmianę rzędnych niwelety drogi, mogą działać
w przypadku uderzenia pojazdu jak „skocznia”. Po omówieniu tematu zarząd wybrał wariant
realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Sanok – Dobra w m. Międzybrodzie
i Dębna” z ustawieniem minimalnej ilości barier.
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Zarząd Powiatu zapoznał się z propozycją poszczególnych Gmin z terenu Powiatu
Sanockiego odnośnie budowy chodników.

Ad. 4. Sprawy z zakresu oświaty:
Pani Jolanta Weremińska Naczelnik Wydziału Oświaty przedstawiła prośbę dyrektora
Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku o wyrażenie zgody na wprowadzenie innowacji pedagogicznej:
barmaństwo i serwis specjalny. Prośba została negatywnie rozpatrzona z uwagi na

nie

uwzględnienie środków na wskazany cel w budżecie Powiatu Sanockiego na 2015 rok.
(wniosek złożony w nieodpowiednim terminie)
Omówiono prośbę dyrektora RCRE w Sanoku

w sprawie wyrażenia zgody na

utworzenie w RCRE w Sanoku stanowiska specjalisty do spraw organizacji kursów.
Przewodniczący zarządu polecił, pani Skarbnik wspólnie z Naczelnikiem Wydziału Oświaty
przygotowały analizę funkcjonowania jednostki.
Natomiast decyzja w sprawie utworzenia stanowiska specjalisty do spraw organizacji kursów
zostanie podjęta podczas zatwierdzania arkusza organizacyjnego placówki.
Pan Damian Biskup poprosił o udostępnienie wniosków po przeprowadzonym audycie
w RCRE w Sanoku.
Następnie rozpatrzono wniosek pana Mariana Kuzickiego dyrektora Zespołu Szkół Nr 2
w Sanoku o odwołanie ze stanowiska dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku ze skutkiem na dzień 31
marca 2015 roku. Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na rozwiązanie umowy z dniem
wskazanym przez dyrektora tj. 31 marca 2015 roku, wskazując na obowiązujący 3 miesięczny
okres wypowiedzenia.
Pani Jolanta Weremińska poinformowała, o upływającym terminie powierzenia funkcji
dyrektorów: pani Marii Pełechowicz w Bursie Szkolnej, Pani Marcie Muszyńskiej w Centrum
Doskonalenia Nauczycieli, panu Marianowi Kuzickiemu w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku.
Członkowie zarządu zaakceptowali przedstawioną przez dyrektora Bursy Szkolnej
w Sanoku wysokość opłat wychowanków Bursy od września 2015 roku, tj.
- wysokość opłaty za wyżywienie - stawka dzienna 11 zł
- wysokość opłaty za zakwaterowanie 52 zł miesięcznie
Powyższe przyjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przychylono się do prośby dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku o objęcie
honorowym patronatem konkursu i ufundowanie pucharu za zdobycie I miejsca w konkursie
„Sanocki Mistrz Ortografii”.
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Ad. 5 Sprawy z zakresu promocji, kultury i rozwoju.
Negatywnie rozpatrzono prośbę Klubu Hokejowego Old Boys Sanok o dofinansowanie
wyjazdu na XXIII Mistrzostwa Polski weteranów w hokeju na lodzie, które odbędą się
w Toruniu. Głosowanie w powyższej sprawie przebiegało następująco: za udzieleniem
dofinansowania głosowało: 0 członków zarządu, przeciw 2 członków zarządu, wstrzymało się
3 członków zarządu.
Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę w wysokości 300 zł na dofinansowanie organizacji
wystawy wielkanocnej przez sołectwo Posada Zarszyńska. Pani Alicja Wosik zawnioskowała,
aby poszerzyć zakres przekazania informacji medialnej. Zgodę na powyższe wyrażono 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Piotr Mazur Naczelnik Wydział Promocji, Rozwoju i Sportu przedstawił prośbę
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sanoku o pomoc
w zorganizowaniu VII Wojewódzkich Mistrzostw Szkół Specjalnych w Pływaniu. Na
powyższy cel przeznaczono 400 zł. Zgodę na powyższe wyrażono 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto Uchwałę Nr 64/2015 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań
publicznych z zakresu kultury, sportu i turystyki zleconych przez powiat organizacjom
pozarządowym w 2015 roku. Wykaz podmiotów, których oferty wybrano do realizacji
i udzielono dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury,
sportu i turystyki stanowi załącznik do uchwały. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie prowadzenia Muzeum
Historycznego

w

Sanoku,

wspólnie

przez

Urząd

Marszałkowski

Województwa

Podkarpackiego i Powiat Sanocki. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 6. Sprawy organizacyjne:
Punkt zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wystąpienia powiatu
Sanockiego ze Związku Powiatów Polskich został przełożony na kolejne posiedzenie zarządu.
Pani Alicja Wosik zawnioskowała, aby Powiat Sanocki wystąpił do Związku Powiatów
Polskich o obniżenie składki członkowskiej, w przypadku negatywnej odpowiedzi ze ZPP
Powiat sanocki złoży rezygnację z członkostwa w Związku Powiatów Polskich.
Zaproponowano, aby wniosek taki przedstawić na Konwencie Powiatów.
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Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wydania negatywnej
opinii w sprawie przyłączenia Moszczańca, Polan Surowicznych, Surowicy, Darowa, Rudawki
Jaśliskiej, Jasiela do Gminy Jaśliska. Pozytywnie uchwałę zaopiniowało 4 członków zarządu,
1 członek zarządu wstrzymał się od głosu, głosów przeciwnych nie było.

Ad. 7. Wnioski i zapytania Radnych Powiatu.
Zapoznano się z zapytaniem złożonym przez Panią Zofię Kordelę – Borczyk Radną
Rady Powiatu Sanockiego odnośnie planów dotyczących powstania i rozwoju specjalnej strefy
inwestycyjnej / parku technologicznego na terenie Powiatu Sanockiego. Odpowiedz na
przedmiotowe pytanie zostanie udzielona na sesji Rady Powiatu. Pan Starosta poinformował,
że 23 marca 2015 roku odbedzie się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Sanockiego, na
którym poruszony zostanie temat strefy ekonomicznej.
Zarząd

Powiatu

omówił

wniosek

Radnego

Pana

Sebastiana

Niżnika

o wygospodarowanie kwoty z rezerwy inwestycyjnej na położenie nawierzchni na ul. Podgórze,
jednakże na dzień dzisiejszy Zarząd nie ma możliwości wygospodarowania środków
finansowych na powyżej wskazany cel.
Omówiono drugi wniosek radnego Sebastiana Niżnika o wygospodarowanie kwoty
z rezerwy inwestycyjnej na dofinansowanie montażu tomografu w Samodzielnym Publicznym
Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Decyzja odnośnie celowości i wysokości wydatkowania
środków zostanie podjęta po rozmowie z Dyrektorem SPZOZ w Sanoku.

Ad. 8. Sprawy budżetowe:
Członkowie zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. W uchwale dokonuje się zwrotu
odprowadzonych dochodów przez szkoły i placówki oświatowe. Pozytywną opinię wyrażono
5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Wyrażono pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (960.748 zł). Zgodnie z kalkulacją otrzymaną
z Ministerstwa Edukacji w roku 2015 Powiat Sanocki powinien przeznaczyć z części
oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, nie mniej niż 6.528.280 zł. Wyodrębnia
się środki na ten cel w szkołach ogólnodostępnych (960.748 zł) pozostałe środki dotyczące
nauczania i opieki specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Pozytywną
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opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący zarządu przedstawił pismo skierowane przez Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo w sprawie umożliwienia przejazdu do odwiertu w Niebieszczanach,
15 jednostkom transportowym w ramach wcześniej zawartego porozumienia. Zaproponowano
zmiany w porozumieniu, poprzez podjęcie rozmów pomiędzy Starostwem, a PGNiG
w sprawie udzielenia rekompensaty za eksploatację drogi. Odnośnie zgody na przejazd
wymienionych w piśmie samochodów należy złożyć wnioski o wydanie zezwolenia na przejazd
pojazdów nienormatywnych.
Następnie omówiono pismo skierowane przez Prezesa Powiatowego Związku
Pszczelarzy w Lesku o dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w kursie umożliwiającym
uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy chorób pszczelich. Członkowie zarządu wyrazili zgodę na
udzielenie dofinansowania, przeznaczając kwotę w wysokości 1.000 zł.
Następnie wyrażono opinię do n/w projektów uchwał Rady Powiatu:
- Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2015 rok. Zmniejsza się wydatki Powiatu Sanockiego w dziale 630 – turystyka o kwotę
5.000 zł i dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.000 zł,
a zwiększa się wydatki Powiatu w dziale 926 – kultura fizyczna

o kwotę

2.786 zł

i w dziale 750 – administracja publiczna o kwotę 3.214 zł. Pozytywną opinię wyrażono 5
głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie poparcia apelu Rady Miasta Krosna. Pozytywną
opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP

w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie sanockim(I)” w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”;
Priorytet

innowacyjny

8ii

„Trwała

integracja

na

rynku

pracy

ludzi

młodych,

w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą, w tym ludzi młodych
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk
marginalizowanych, także poprzez wdrożenie gwarancji dla młodzieży”; cel szczegółów 8ii
„Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy,
w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież
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NEET); Działanie 1.1 „wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku
pracy – projekty pozakonkursowe”; Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z inicjatywy na
rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Pozytywną opinię wyrażono 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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 ……………………………….
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