
Protokół nr 0022.75.2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 24 maja 2016 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło S1ę o godz. 1200. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

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

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. 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 0022.74.2016

z dnia 17 maja 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad3.

Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu:

zwiększa się plan dotacji z budżetu powiatu dla SPZOZ w Kole na dofinansowanie do

zadania pn.: "Budowa drogi pożarowej w SPZOZ w Kole" o kwotę 200.000,00 zł.

Zarząd wyraził zgodę.
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zwiększa się plan wydatków na zadanie pn.: "Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole

i BS w Kole na potrzeby SOS- W w Kole" o kwotę 2.000.000,00 zł do wysokości

2.060.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 282.715,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Zwiększa się plan dotacji z budżetu powiatu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole

(12.000,00 zł) oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Kolskiego Stowarzyszenia

Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" w Kole (4.090,91 zł) w ramach środków

własnych. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 4.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia opinii

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

Zarząd po omówieniu projektu poddał te kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podj ęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.75.1 02.2016

Ad 5.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek
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2. Czesław Marek

3. Urszula Kikosicka

4. JózefRybicki
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