
Przebieg posiedzenia

Protokół nr 0022.64.2016

z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego

w dniu 11 marca 2016 r.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło SIę o godz. 1435. Obradom przewodniczył Starosta

Wieńczysław Oblizajek.

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

l. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka

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):

Ad. l

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad. 2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.63.2016

z dnia 09 marca 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został

przyjęty i podpisany.

Ad3.

Pani Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła projekt uchwały Zarządu

Powiatu Kolskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań

publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2016.

Zarząd po omówieniu projektu poddał te kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 3

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O



· •.
Uchwała została podjęta jednogłośnie ioznaczona Nr 0025.64.83.2016

Ad 4.

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016-2021.

Zarząd po omówieniu projektu poddał te kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 3

- przeciw - głosów O

- wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.64.84.2016

Ad 5.

Zarząd zapoznał się z pismem p. Sławomira Wojtysiaka, Inspektora ds. zarządzania ruchem

na drogach i organizacji publicznego transportu zbiorowego, w sprawie podjęcia decyzji dot.

kierunku przeprowadzenia procedur administracyjnych zmierzających do likwidacji lub do

sprzedaży skutera marki Jonway, który przepadł na rzecz Powiatu Kolskiego. Z załączonej

oceny technicznej Rzeczoznawcy wynika, że pojazd przedstawia wartość złomu i szacowany

jest na kwotę ok. 250,00 zł brutto. Zarząd podjął decyzję o wyzłomowaniu pojazdu.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Wieńczysław Oblizajek

2. Marek Banaszewski

3. Urszula Kikosicka
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