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Protokół Nr XIV/2015

z XIV sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 18 grudnia 2015r.

(zwołanej na wniosek)

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XIV sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący rady Marek

Tomicki o godz. 1200
.

Ad 2. Powitanie gości

Przewodniczący rady Marek Tomicki powitał radnych oraz wszystkich obecnych.

Ad 3. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący rady stwierdził na podstawie listy obecności, iż obrady są prawomocne,

w sesji uczestniczy 14 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik

nr 1 do protokołu.

Uwag i wniosków do porządku obrad nikt nie zgłaszał, zatem porządek obrad przedstawia się

następująco:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015r.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że szczegółowo omówił proponowane zmiany na

Komisji Budżetu i Finansów. Przedstawił tylko dodatkowe zmiany, które powstały po

terminie przesłania projektu uchwały. Załącznik nr 2 do protokołu.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 20 l5r. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych,

za - 14, przeciw - O wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona

Nr XIV/98/2015 i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 5. Wolne glosy i wnioski.



Radny Jan Stępiński

Zwraca uwagę, aby poinformować odpowiednie służby, że na odcinku drogi ul. Toruńskiej w

Kole w kierunku Zakładów mięsnych mieszkańcy tego obszaru niewłaściwie parkują swoje

auta przez co niszczą tereny zieleni.

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki

Poinformował, że sesja świąteczno- noworoczna Rady Powiatu odbędzie SIę dnia 29

grudnia br.

- Złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Ad 6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady XIV o godz. 1215

Protokółowała:

Malwina Morzycka
Prze odnlczący Rady Powiatu

Ma iomicłi
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