Protokół Nr 68/20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 10 marca 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

•

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 rynku pracy:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia dyrektora PUP w Sanoku Wojciecha
Wydrzyńskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu
w zakresie zawarcia umowy oraz realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim (V)” – projekt pozakonkursowy (nabór
nr POWR.01.01.01 – IP.21-18-010/20), w ramach Osi Priorytetowej I „Rynek pracy
otwarty dla wszystkich”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Działanie
1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –
projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego”
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia dyrektora PUP w Sanoku Wojciecha
Wydrzyńskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu
w zakresie zawarcia umowy oraz realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób
powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim (VI)”,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa
sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP
2. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok
3. Wnioski i zapytania.

Ad.1. Sprawy z zakresu rynku pracy.
Zarząd Powiatu podjął:
-

Uchwałę Nr 53/2020 w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

w Sanoku Wojciecha Wydrzyńskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
powiatu w zakresie zawarcia umowy oraz realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim (V)” – projekt pozakonkursowy (nabór nr
POWR.01.01.01 – IP.21-18-010/20), w ramach Osi Priorytetowej I „Rynek pracy otwarty dla
wszystkich”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Działanie 1.1 „Wsparcie osób
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”,
Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”. Uchwałę
podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

- Uchwałę Nr 54/20202 w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Sanoku Wojciecha Wydrzyńskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
powiatu w zakresie zawarcia umowy oraz realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób
powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim (VI)”, współfinansowanym ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa
VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy
– projekty pozakonkursowe PUP”. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad. 2. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 55/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Powiatu Sanockiego na 2020 rok. W związku z decyzją Ministra Finansów zwiększa dochody
i wydatki Powiatu Sanockiego przyznając dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Sanoku w kwocie 700.444 zł z przeznaczeniem na zadania związane ze
zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem
skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS – COV-2 zwanej „COVID-19”.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3. Wnioski i zapytania.
Wniosków i zapytań nie było.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel
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