
Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 2l /23

62-600 KOŁO

BRZ.0012.2.11.2019
Protokół Nr 11/2019

z posiedzenia Komisji Gospodarczej

odbytego w dniu 28 października 2019r.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Łukasz Królasik otworzył posiedzenie o

godz. 14:50, po czym stwierdził że Komisja posiada quorum. W posiedzeniu uczestniczyła

także naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek. Lista obecności

stanowi załącznik nr l do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Okresowego raportu monitoringowego o

stanie realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025".

2. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Okresowego raportu

monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-

2025".

Naczelnik Dorota Szkudlarek przedstawiła projekt uchwały. "Strategia Rozwoju Powiatu

Kolskiego na lata 2015 - 2025" jest dokumentem wyznaczającym najistotniejsze kierunki

rozwoju Powiatu. Jednym z elementów w/w Strategii jest monitoring, polegający na

systematycznym zbieraniu i analizowaniu informacji na temat wdrażanych w ramach strategii

zadań. Co trzy lata w okresie obowiązywania strategii należy opracować raport

monitoringowy o stanie realizacji strategii. Raport monitoringowy został opracowany na

podstawie informacji dostarczonych przez powiatowe służby, inspekcje, jednostki

organizacyjne, szkoły i placówki oświatowe, dla których Powiat Kolski jest organem

prowadzącym.

Członkowie Komisji Gospodarczej w wyniku glosowania pozytywnie zaopiniowali w/w

projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.



Ad 2. Wolne glosy i wnioski.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek poinformowała, że na

najbliższej sesji zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki

nad Zabytkami Powiatu Kolskiego na lata 2018-2021. Zgodnie z przepisami prawa Zarząd

Powiatu sporządza na okres 4 lat program opieki nad zabytkami. W dniu 26.03.2018r.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków pozytywnie zaopiniował w/w program.

Podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami powiatu jest ewidencja

zabytków gminnych.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 15.05.

Protokółowała:

Malwina Morzycka
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