ZARZĄDZENIE NR 120.19.2019
Starosty Kolskiego
z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie: składu Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Kole.
Na podstawie art.7 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(j.t.: Dz.U z 20191'. poz.1282 ) w związku z ustawą z dnia 4 marca 19941'. o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych (j.t.:
Dz.U z 2019 poz.1352 ze zm.) postanawiam, co
następuje:
§1
Określa się skład osobowy, zakres uprawnień i tryb działania Komisji Socjalnej
w Starostwie Powiatowym w Kole, zwanym dalej "Komisją".
§2
1. Komisja składa się z jedenastu członków - pracowników Starostwa Powiatowego w
Kole, w tym przewodniczącego

i sekretarza.

2. Do składu komisji powołuję niżej wymienione osoby, wybrane przez pracowników
poszczególnych wydziałów Starostwa i reprezentujące tych pracowników:

1. Panią Agnieszkę Witkowską - Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska,
2. Panią Karolinę Więtczak -Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
3. Panią Gabrielę Molską - Wydział Architektury i Budownictwa,
4. Panią Aleksandrę Sowińską - Wydział Finansów,
5. Panią Bożenę Palusińską - Wydział Organizacyjny,
6. Panią Magdalenę Walkowską - Wydział Inwestycji i Rozwoju,
7. Panią Katarzynę Zarębską - Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego,
8. Panią Dorotę Szkudlarek - Wydział Oświaty, Kultury i Promocji,
9. Pana Roberta Jokiela - Pion Bezpieczeństwa i Zarządzania,
10. Panią Annę Krupińską - Biuro Rady i Zarządu,
11. Panią Milenę

Bilińską - Śliwkę - Wydział Kadr, Płac i Zdrowia.

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§3

1. Komisja jest zespołem opiniodawczo- doradczym Starosty w sprawach wynikających
z ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
2.Do uprawni eń Komisji należy w szczególności:
a) Uzgadnianie projektu regulaminu zakładowego
przedstawionego przez Starostę,

funduszu świadczeń socjalnych

b) Występowanie do Starosty z propozycjami zmian w zakładowym
gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych,

regulaminie

c) Opiniowanie przedłożonych przez Starostę wniosków pracowników o przyznanie
świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych,
d) Wnioskowanie
zgodą.

do Starosty o przyznanie świadczeń

oznaczonym osobom za ich

§4

1. Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach, a stanowisko w określonej sprawie
wyraża w pisemnym protokole po przeprowadzonym głosowaniu zwykłą większością
głosów.
2. Obradami Komisji kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności sekretarz.
3. Protokoły z posiedzeń Komisji podpisują wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu.
Członek Komisji, który został przegłosowany w danej sprawie ma prawo zamieścić w
protokole zdanie odrębne.
§5
1. Posiedzenia Komisji przygotowują przewodniczący lub sekretarz.
2. Komisja może ustalić szczegółowy tryb obradowania w formie regulaminu.
§6
Uchylam Zarządzenie Nr 120.8.2013 Starosty Kolskiego z dnia 25.02.2013 roku w sprawie
Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Kole.
§7

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

