
Protokół nr 0022.57.2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 27 stycznia 2016 f.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 1000 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie. Obradom przewodniczył Starosta Wieńczysław Oblizajek.

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

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. JózefRybicki

oraz

Andrzej Tomczyk - Sekretarz 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 0022.56.2016

z dnia 20 stycznia 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Ad3.

Na wstępie członkowie Zarządu Powiatu wysłuchali dyrektora Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, który przedstawił sprawy bieżące szkoły. Zarząd zapoznał

SIę·
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•

Zarząd zapoznał SIę z pismem Wydawnictwa "Przegląd Koniński", oferta kontynuacji

współpracy na umieszczanie materiałów promujących Powiat Kolski w tygodniku "Przegląd

Kolski". Strona czarno - biała koszt - 800,00 zł + VAT, strona kolorowa koszt - 1.000,00 zł +

VAT.Zarząd wyraził zgodę na kontynuację współpracy.

Ponadto Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu środków finansowych

w kwocie 300,00 zł w formie bonu z przeznaczeniem na wykorzystanie w sklepie sportowym.

Bon ten zostanie wręczony p. l 'i, który reprezentował Powiat Kolski na

Mistrzostwach Świata w armwrestlingu zdobywając złoty medal.

Ad4.

Starosta poinformował członków Zarządu o spotkaniu z przedstawicielami Kopalni Węgla

Brunatnego z Konina w trakcie którego ustalono, że Powiat nie odstępuje od podpisanej

z Kopianią ugody oraz nie wyraża zgody na przecięcie drogi powiatowej nr 3206 P.

W przypadku braku porozumienia w tej sprawie Powiat będzie dochodzić swoich praw na

drodze sądowej.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Członków Zarządu:

5. Józef Rybicki

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka
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