Protokół Nr XXXV
z XXXV sesji nadzwyczajnej
Rady Powiatu Sanockiego VI kadencji,
która odbyła się w dniu 14 czerwca 2021 r.
od godz. 1630 do godz. 1634
w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku ul. Rynek 1

Przewodniczący poinformował uczestników sesji, że obrady są transmitowane oraz
utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozostanie na sali
podczas sesji oznacza zgodę na publikację wizerunku. Szczegółowa klauzula
informacyjna znajduje się na stronie internetowej BIP i na tablicy informacyjnej.

Ad. 1 Otwarcie sesji.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego, otworzył
posiedzenie XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Sanockiego VI kadencji.
Na podstawie listy obecności jest wystarczająca ilość radnych do podejmowania
prawomocnych uchwał, bowiem na 21 radnych w sesji udział bierze 16 radnych.
Lista obecności stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2 Powołanie sekretarza.
Na sekretarza XXXV sesji nadzwyczajnej został powołany radny Sebastian Niżnik.

Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Robert Pieszczoch zapytał czy do zaproponowanego
porządku obrad wnioskodawcy coś wnoszą?
Nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady poddał porządek obrad pod głosowanie. (zał. nr 2).
Za porządkiem obrad głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 – 2020 –tytuł projektu: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia
zawodowego w ZS Nr 2 w Sanoku” Nr konkursu: RPPK.09.04.00-IP.01-18033/20 Numer i nazwa Działania: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Nr projektu: RPPK.09.04.00-18-0017/20 oraz w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania (druk 421).
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy ktoś z pań i panów radnych ma pytania do
projektu uchwały?
Nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za w/w projektem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 15 głosach za, uchwała nr 359 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014
– 2020 –tytuł projektu: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia
zawodowego w ZS Nr 2 w Sanoku” Nr konkursu: RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20

Numer i nazwa Działania: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Nr projektu:
RPPK.09.04.00-18-0017/20 oraz w sprawie zabezpieczenia środków finansowych
jako wkładu własnego na realizację zadania, została podjęta i stanowi zał. nr 3 do
protokołu.

Ad 5. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego pan Robert Pieszczoch słowami:
„Zamykam XXXV sesję nadzwyczajną Rady Powiatu VI kadencji” zamknął obrady.
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