Protokół nr 0022.85.2016
Z

posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 16 sierpnia 2016 r.

Posiedzenie

Zarządu

rozpoczęło

SIę o godz.

12.30. Obradom

przewodniczył

Starosta

Wieńczysław Olizajek.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):
1. Wieńczysław Oblizajek
2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka
5. JózefRybicki

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 m 0022.84.2016
z dnia 10 sierpnia 2016 r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół
został przyjęty i podpisany.
Ad3.
Wicestarosta powrócił do tematu projektu uchwały Rady Powiatu Kolskiego w spraWIe
udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Gminie Kłodawa na realizację zadań z dziedziny
upowszechnienia dóbr kultury wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.
Komisja

Spraw

Społecznych

na posiedzeniu

w dniu

12 sierpnia

br. wnioskowała

o zwiększenie kwoty dotacji dla Gminy Kłodawa do kwoty 4.000,00 zł z uwagi na poziom
artystyczny oraz wysoką rangę imprez organizowanych

przez Gminny Ośrodek Kultury

w Kłodawie. Powyższe związane jest ze zmniejszeniem kwoty dotacji dla Gminy Miejskiej
Koło do kwoty 2.000,00 zł.
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Wicestarosta poinformował,

że w/w uchwała została podjęta przez Radę Powiatu na sesji

w miesiącu maju br. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Poznaniu w swojej

uchwale stwierdziło nieważność postanowienia § 2 uchwały Nr XXIII l36/2016 Rady Powiatu
Kolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Gminie Kłodawa na
realizację zadań z dziedziny upowszechnienia

dóbr kultury wykonywanych

przez Gminny

Ośrodek Kultury. W związku z powyższym w/w uchwała nadal obowiązuje pomijając § 2
więc podjęcie

kolejnej

uchwały

w tej samej kwestii jest zbędne.

Zarząd

upoważnił

Wicestarostę do zgłoszenia w czasie sesji Rady Powiatu Kolskiego wniosku o zdjęcie tego
punktu z obrad Rady.

Ponadto Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 1.000,00 zł
na wsparcie organizacji obchodów 2S0-lecia konsekracji Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP
w Kłodawie.

Na posiedzeniu Zarządu nie wniesiono więcej spraw.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:
l. Wieńczysław Oblizajek
/

2. Marek Banaszewski
3. Czesław Marek
4. Urszula Kikosicka

5. Józef Rybicki
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