
Protokół nr 0022,6.2018
z posiedzenia Zarządu Po 'atu Kolskiego

~wdniu 13 grudnia 2018 roku

p') icdzeni Zarządu rozpoczęło i. o godzinie 11 u. Obradom przewodniczył taro a Robort
Kropidłowski,
W posiedzeniu udział wzi li ( zwą mik nr l do protokołu):
l, Robert Kropidłow ki.
2. ylwe.ste Chęciński
3, Waldemar Banasiak
4. Zbigniew Szarocki
5. H nryk Tomczak
oraz
Z gmunt ołty iak- Skarbnik Powiatu

Staro ta powitał wszystkich obecnych, a na tępnie na podstawie li -ty ob cności stwierdził
- .•magane quorum iprzystąpił do omawianych temató - prz widzłan ch porzadki In obrad
( zał oczni k nr 2 do protokołu).

Ad.l.
Porząd k obrad zostal przyjęty przez Zarząd.

Pan L karbnik Zygmunt Scłtysiak omówił projekty uchwał Zarządu Powiatu Kol kiego w sprawie:

• wniosku o wpro . adzenie poprawek do Wieloletniej Prognozy inansowej Powiatu
Kolskiego na lata 2019~2027.

• wniosku o wprowadź ni poprawek do projektu budżetu powiatu kolskiego na 2019 rol
Zarząd po omówieniu projektu· chwały Zarządu w prawie wniosku ()wprov adzenie popra k do
\ i loletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata _019-2027 poddał kwestię
głosowaniu:

• wniosek poparło- 5 głosów
• przeci - głosów O
., wstrzymało i od głosu - głosów O

chwała została podjęta jednogłośnie izostała oznaczona r 002.5.6.6.2018

Następni odbyło 'l gloso anie za przyj ci m projektu Uchwały Zarządu w sprawie wniosku O

wprowadzeni poprawek do projektu Budżetu Powiatu Kolski go na 2019 rok:
• wniosek poparło- 5 głosóx
• prz ciw- głosów O
• wstrzymało się od głosu - głosów O

Uchwała zosta a podję a jednogłośnie izostała oznaczona Nr 0025.6.7.2018

cd, Protokołu z Posiedzenia Zarządu w dnil.l13.12.2018



Protokółowała: Katarzyna Grzelak

......dLJ -R;Jr. ····0a&L

Znrządu:

. Robert Kropidlow ki

2 Sylwester Chęch'i ki

3. Waldemar Banasiak

4. Zbignłew Szareeki

5. Henryk omezak

cd. Protokołu i. Pnsiedzenta Zarządu w dniu 13.12.201R
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