Protokół nr 0022.22.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 28 marca 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9°°. Obradom przewodniczył

Starosta Robert

Krop idłowski.
W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr l do protokołu):
l. Robert Kropidłowski
2. Sylwester Chęciński
3. Zbigniew Szarecki
4. Henryk Tomczak
oraz
Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik
Starosta powitał wszystkich obecnych

a następnie na podstawie listy obecności stwierdził

wymagane quorum i przystąpił do omawianych tematów przewidzianych

porządkiem obrad

(załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia
Ad.1
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.
Ad2
Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.21.2019
z dnia 26 marca 2019 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został
przyjęty i podpisany.
Ad.3
Pani Lilla Urbaniak

omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego

powierzenia pełnienia obowiqzkćw

Dyrektora Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole.
Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głosów 4
- przeciw - głosów O
- wstrzymało się od głosu - głosów O

w sprawie

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.22.25.2019
Ad,4

Pani Grabowicz z Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego
pismo Parafii Rzymskokatolickiej

przedstawiła

Matki Boskiej Częstochowskiej z Koła w sprawie wsparcia

organizacji "Koncertu Uwielbienie" w formie dofinansowania wynajęcia profesjonalnej sceny
z nagłośnieniem

i oświetleniem.

Pani Grabowicz poinformowała,

że dotychczas Powiat

finansował wynajęcie oświetlenia sceny. Zarząd wyraził zgodę na wsparcie w kwocie do
2.000 zł na wynajęcie oświetlenia. Wydział PZ udzieli odpowiedzi.
Ad.5
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu na 2019 r.:
l.

Gmina Dąbie, rOK. 7226.11.20 19 - dot. ujęcia w planie inwestycyjnym

Powiatu na

2019 r. przedsięwzięcia drogowego "Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P Dąbie Lisice na odcinku drogi w m. Dąbie ul. Łęczycka".

Gmina załączyła do pisma

uchwałę Rady Miejskiej w Dąbiu w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej
na powyższy cel. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Powiatu o środki
Gminy (20.000,00 zł).
2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.7.2019 - dot.
dokonania

zmian

w planie finansowym

polegających

paragrafami środków w kwocie 131,00 zł z przeznaczeniem

na przesunięciu

między

na odpis na Zakładowy

Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2019 r. Zarząd wyraził zgodę.
3. Proponuje

się zmianę planu wydatków

Wychowawczym
budżetowej.

w

Kole

celem

w Zespole Opiekuńczo

ujęcia

we

właściwej

-

podziałce

dukacyjnoklasyfikacji

Wydatki zmniejsza się w dziale 801, rozdział 80102 §4440 o kwotę

2.879,00 zł jednocześnie

zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80149 §4440

o kwotę 2.879,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.
Ad.6
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński
3. Zbigniew Szarecki
4. Henryk Tomczak
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