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Protokół Nr XLII/2021 

z XLII sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 11 sierpnia 2021r.

(sesja nadzwyczajna)

Ad 1.

Obrady XLII sesji Rady Powiatu Kolskiego odbyły się o godz. 9.00 w trybie zdalnym za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obrady prowadził przewodniczący Marek 

Świątek. Każdy z radnych potwierdził, iż spełnia techniczne możliwości udziału w posiedzeniu, 

tj. dysponuje odpowiednim sprzętem teleinformatycznym oraz posiada łączność sieciową.

Ad 2. Powitanie gości

Przewodniczący rady powitał radnych i kierownika Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Roberta Jokiela.

Ad 3. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący rady stwierdził, iż obrady są prawomocne, w sesji uczestniczy 16 radnych.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie ąuorum.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu 

administracji rządowej.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z 

zakresu administracji rządowej.
Projekt uchwały odczytał radny Łukasz Królasik. Podjęcie uchwały jest konieczne do 

podpisania porozumienia pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kolskim w sprawie 

zawierania umów na prowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji 



Lekarskiej. Przyjęcie od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych administracji 

rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021r. dotyczą 

przeprowadzenia badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie 

kosztów tychże badań.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia od Wojewody Wiełkopołskiego zadań z zakresu administracji rządowej. 

W głosowaniu imiennym udział wzięło 13 radnych (nieobecni podczas głosowania: radny 

Waldemar Banasiak, radny Sylwester Chęciński, radny Czesław Marek). W jego wyniku 

uchwała została podjęta 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących 

się ”. Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XLII7303 72021 i stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu.

Ad 5. Wolne głosy i wnioski

Nikt nie zgłaszał.

Ad 6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady XLII sesji o godz. 925

Protokółowała:

Malwina Morzycka

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Powiatuz.Kolsldego

'arek Synątek


