Protokół
XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji
z dnia 12 marca 2013r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.

Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. Powitał
radnych. Na podstawie listy obecności jest wystarczająca ilość radnych do podejmowania
prawomocnych uchwał, bowiem na 21 radnych w sesji udział bierze 20 radnych. Lista
obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad 2. Powołanie sekretarza.

Na sekretarza dzisiejszej sesji, został powołany według kolejności radny, Pan Piotr Uruski.

Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poinformował, że radni otrzymali porządek
dzisiejszych obrad. (zał. Nr 2). Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś ma pytania, propozycje
do porządku obrad?
Wobec braku uwag do porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał porządek obrad pod
głosowanie. Za przedstawionym porządkiem obrad głosowało 20 radnych, przeciw-0,
wstrzymało się-0.
Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 4 Podjęcie uchwały Nr 395 w sprawie zgody na przystąpienie do realizacji projektu
pod nazwą „Twoja aktywność szansą powrotu na rynek pracy” w ramach konkursu nr
23/POKL/7.2.1/2012, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie
sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, ( druk 410).

Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Czubek.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o wyrażenie opinii do w/w
projektu uchwały Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Pana Mariana Futymę oraz Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
Pana Pawła Czecha.
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Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Pan Marian Futyma –
opinia Komisji Budżetu jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej Pan Paweł Czech – opinia
Komisji Zdrowia jest pozytywna.
Projekt powyższej uchwały został poddany pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-3 radnych.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 395 w sprawie zgody na przystąpienie do realizacji projektu
pod nazwą „Twoja aktywność szansą powrotu na rynek pracy” w ramach konkursu nr
23/POKL/7.2.1/2012, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym”, została podjęta i stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Ad. 5 Zamknięcie obrad sesji.

Pan Robert Pieszczoch słowami: „ Zamykam obrady XXXV sesji nadzwyczajnej
Rady Powiatu IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska

3

