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Protokół nr 0022.36.2015

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 27 sierpnia 2015 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę O godz. 1145
. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

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

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

4. Czesław Marek

5. Józef Rybicki

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 0022.35.2015

z dnia 26 sierpnia 2015 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisany.

Ad3.

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie

informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się wieloletniej

prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2015-2021 oraz wykonania planu

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze

2015 roku.



Zarząd po zapoznaniu się z projektem poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.36.46.2015

Ad4.

Wicestarosta powrócił do tematu przedstawionego przez dyrektor Sztangę na poprzednim

posiedzeniu Zarządu, który dot. ponownego rozpatrzenia prośby o wyrażenie zgody na ujęcie

w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2015/2016 pięciu klas pierwszych. Na posiedzeniu

w dniu 26 sierpnia dyrektor Sztanga informowała, że ilość dostarczonych dokumentów przez

uczniów klas pierwszych zapewnia zapełnienie pięciu klas. Ponadto zostały już przygotowane

dla tych uczniów legitymacje szkolne, a rodzice pytają o podręczniki jakie muszą kupić.

Wicestarosta przypomniał, że ustalony na początku roku podczas spotkania z dyrektorami

szkół ponadgimnazjalnych limit klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 to cztery klasy.

Ponadto do Zarządu wpłynęło pismo dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie dodatkowego oddziału pierwszej

klasy w szkole zawodowej.

Z uwagi na zbliżający się termin rozpoczęcia roku szkolnego oraz przeprowadzenie naboru do

pięciu klas pierwszych w ZSE-A w Kole Zarząd wyraził zgodę na utworzenie dodatkowego

(piątego) oddziału klas pierwszych w ZSE-A w Kole i w ZSP w Kłodawie.

Ad5.

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

... A\\!vv"a._ .... ~\_~~Q._, .....
Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Czesław Marek

4. Urszula Kikosicka

5. JózefRybicki
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