
Protokół nr 0022.53.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 29 grudnia 2015 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 1130. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

W posiedzeniu udział wzięli ( załącznik nr 1 do protokołu):

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że

jest wymagane quorum i przystąpił do omawiania tematów przewidzianych porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu):

Przebieg posiedzenia

Ad. 1

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad.2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.52.2015

z dnia 23 grudnia 2015 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Ad3.

Skarbnik przedstawił zmiany w planie finansowym na 2015 r.:

- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD.2211DT/99/2015, prośba o ustanowienie wydatków

niewygasających w wysokości 100.853,58 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.



"Przebudowa drogi powiatowej nr 3470P na odcinku ul. Sienkiewicza w Kole". Zarząd

wyraził zgodę. Środki niewygasające ustalono do dnia 30.06.2016 r.

- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, OK.3154.1.2.20 15, dot. zwiększenia planu finansowego

w rozdziale 80130, § 2540 o kwotę 40.342,80 zł. Sytuacja ta spowodowana jest przeciągającą

się w Ministerstwie Edukacji Narodowej sprawą wypłacenia dotacji za kursy kwalifikacyjne

prowadzone przez Stowarzyszenie "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku, które

w sposób błędny zostały wprowadzone do systemu informacji oświatowej. Zarząd wyraził

zgodę.

- Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, przesunięcie środków w kwocie

20.000,00 zł między §§ z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS. Zarząd wyraził zgodę.

- dot. zmiany paragrafów, na które będą księgowane wynagrodzenia w związku ze

świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu w 2016 r. Zarząd

wyraził zgodę.

Ad4.

Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego p. Tomicki zgłosił wniosek dot. dokończenia

przebudowy drogi powiatowej w Dębnie Królewskim. W 2016 r. będzie możliwość

skorzystania ze środków zewnętrznych na ten cel, mając powyższe na uwadze p. Tomicki

zgłosił taką propozycję. Zarząd powróci do tematu przy rozpatrywaniu zadań drogowych do

realizacji w 2016 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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