Protokół nr 0022.115.2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 30 marca 2017 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. JózefRybicki
oraz
Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu
Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

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
0022.114.2017

Zarządu

zapoznali

SIę z treścią

protokołu

z posiedzenia

Zarządu

nr

z dnia 22 marca 2017 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym

protokół został przyjęty i podpisany.
Ad 3.
Pani Lilla Urbaniak przedstawiła trzy projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:
•

w

sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole.

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 0025.115.164.2017
•

w sprawie wynagrodzenia

Dyrektora Samodzielnego

Publicznego

Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole.
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 0025.115.165.2017
w sprawie

wyrażenia

zgody

na

udzielanie

przez

Dyrektora

Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole świadczeń zdrowotnych.
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 0025.115.166.2017
Ad 4.
Pani Woźniak Naczelnik

Wydziału Finansów przedstawiła

dodatkowe

propozycje

zmian

w budżecie powiatu:
Wydział

Promocji,

Rozwoju

Zarządzania

Kryzysowego,

PZ.3026.3.2017,

przesunięcie między §§ środków finansowych w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem
na wynagrodzenie

bezosobowe (zawarcie umowy o dzieło na wykonanie koncertu).

Zarząd wyraził zgodę.
Przeznacza się kwotę 6.500 zł na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej
Policji w Kole z przeznaczeniem na zakup psa służbowego do wykrywania zapachów
narkotyków wraz z osprzętem. Zarząd wyraził zgodę.
Ad 5.
Sekretarz

Powiatu

poinformował

o

zaproszemu

Zarządu

Wojewódzkiego

Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do wzięcia
udziału w seminarium z zakresu ochrony ppoż. pn. "Pali się" połączonym

z programem

2

artystycznym.

Zarząd me wyraził zgody na dofinansowanie

z uwagi na brak wolnych

środków na powyższy cel.
Ad6.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:
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Podpisy Członków Zarządu:
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5. Józef Rybicki
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