Protokół nr 0022.26.2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 24 kwietnia 2019 roku

Posiedzenie Zarządu rozp częło się o godzinie 1200• Obradom przewodniczył Starosta Robert
Kropidłowski.
W posiedzeniu udział wzi li (załącznik nr 1 do protokołu):
1. Robert Kropidłowski
2. Sylwester Chęciński
3. Waldemar Banasiak
4. Zbigniew Szarecki
5. Henryk Tomczak
oraz
Zygmunt Sołtysiak - S

bnik

Starosta powitał wszystk ch obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził
wymagane quorum i pl'

stąpił do omawianych tematów przewidzianych

porządkiem obrad

Przebieg posiedzenia
Ad.1
Porządek obrad został pr jęty przez Zarząd.
Ad2
Członkowie Zarządu zap znali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.25.2019
z dnia 17 kwietnia 2019

T,

nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół

został przyjęty i podpisan
Ad.3
Skarbnik omówił proje

uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie zatwierdzenia

bilansu i sprawozdania fi ansowego Powiatu Kolskiego za 2018 rok.
Zarząd po omówieniu pr .ektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
- wniosek poparło - głos' w 4
- prze ciw - głosów O
- wstrzymało się od głos - głosów O

Uchwała została podjęta ednogłośnie i oznaczona Nr 0025.26.31.2019
Ad.4
Członek Zarządu p. Wa demar Banasiak dołączył do obrad w trakcie trwania posiedzenia
Zarządu Powiatu.
Zarząd rozpatrzył następ jące pisma:
l. Rady Powiatu
wydatków
materiałów

olskiego,

o kotę
i

dla radnych Po
2.

BRZ.0004.11.2019

20.000,00

- prośba

o zwiększenie

zł w dziale 750 rozdział

planu

75019 § 4210 zakup

posażenia. Środki zostaną przeznaczone na zakup 18 szt. tabletów
atu Kolskiego. Zarząd wyraził zgodę.
cji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego,

PZ.3026.1.2019

- dot.

wyrażenia zgod

na dokonanie zmiany w planie finansowym na 2019 r. polegającej

na zwiększeniu

dochodów

z tytułu otrzymanej

od Wojewody

Wielkopolskiego

zwiększonej dot cji celowej na 2019 r. w dziale 750, rozdział 75045 §2110 o kwotę
8.100,00 zł. Z iększa się także plan wydatków
z przeznaczeme
Powiatowej

na wyrównanie wynagrodzenia

Ko isji Lekarskiej

z tytułu w/w dotacji celowej
dla osób wchodzących

w Kole oraz pracowników

w skład

średniego personelu

medycznego wy naczonych do Powiatowej Komisji Lekarskiej orzekającej o stopniu
zdolności

do c

wojskowej. Zar

nnej służby wojskowej

osób stawiających

się do kwalifikacji

d wyraził zgodę.

3. Komendanta Po iatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.10.2019w związku ze

iększeniem budżetu jednostki o kwotę 261.231,00 zł z rezerwy

celowej (dotacj

Wojewody

o ujęcie w/w koty
dla

funkcjonari

Wielkopolskiego)

Komendant

zwraca się z prośbą

w dziale 754 rozdziale 75411 z przeznaczeniem

szy,

nagrody

uznaniowe

dla

funkcjonariuszy,

na uposażenia
równoważniki

pieniężne i ekw walenty, wynagrodzenia pracowników służby cywilnej, składki na
ubezpieczenie s ołeczne, składki na fundusz pracy. Zarząd wyraził zgodę.
Ad.5
Na tym protokół zakońc ono.

Protokółowała: Anna Kr pińska
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Członków Zarz du:

2. Sylwester Chęcińs

.

4. Zbigniew Szarecki
5. Henryk Tomczak
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