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Proto ół r r., 12019

z IX sc ji Rady Pm iatu Kolskiego

odbytej \'Il dniu 16 maja 2019r.

Otwarcie csji

Otwarcia obrad I sesji Rady Powiatu Kol kiego dokonał przewodnicząc Rady Powiatu

Marek ' ~.iątek o godz. I3i)1).

Ad 2. Powitanie gości

Przewodniczący rady Marek łwiątek powitał radn 1 h oraz \ szystkich obecno ch.

Ad 3. o..; twierdzenie quorum.

Prz wodniczacy rady stwierdzi] na podstawie listy obecno ści, iż obrady są prawomocne

w esii u zestnicz 18 radnych. Lista che n (ci stanowi zał cznik nr ] do protokołu.

Uwag iwniosków do porządku brad nikt nie zgłaszał. zat m porządek obrad przedstawia się

na tepująco:

Porz'ldek obrad:

I. Otwarcie sesji przez Prz odnicząc go Rad Pov iatu,

2. PO\ itanie.

3. Stwi rdzenie quorum.

4. Podję ie uchwały sprawie wprowadź nia zmian w budżecie powiatu na 2019r.

5. Wolne glosy i wnioski.

6. Z m męcie obrad .

. d 4. Podjęcie uchwały sprawie wprowadzenia zmian budżecie powiatu na 2019r.

karbnik Zygmun ołtysia poinformował, ż Zarząd Powi tu Kolskiego proponuje

zwiększ nie planu dochodóx budżetu powiatu \. Powiatowym Zarządzie Dróg w KoJ o

kwotę 9 000.00 zł ( płaty za zajęcie pa a drogov ego) i przezna zenie tej kwoty na zadanie:

.Przebudowa drogi powiatowe" numer 3413P na odcinku Zbójno- Długi "\ związku

koniecznością opracowania projektu budowlanego i złoże nie do dnia 2 maja br, wniosku o

dofinansowanie 2:. PROW.

Dyskusji nad proj ektem uchwały nie było,

Przewodni zqcy rady Marek Świqtek poddal pod glo owanie projekt uchwały lo sprawie

lo tprowadzenia zmian w budże iie powiatu na 20 i!);: J giosowaniu imienn m udział 11 zieło l



radny h. W je 'o w niku li hwala została pod/'ila J ) glosarni 't zali, O losów "prz ciw" i O

głosów" strzymujqcych ią ". Imienny ""ykaz głosowania l ' ł' sprawie stano i załqcznik

nr 2' do protokołu.

Uchwała zoslal(1 podjęta, ozneezona " lXJ6 7/2,019 i stanowi l.J,lqczllik m' 3 do protokołu.

d 5. 'Vol.ne glosy i, nioski.

fbd.nv Marek Marciniak

erde żnie podziękował radnym za przybycie i podjęcie uchwały. Inwestycja dot czy

wykonania odcinka drogi Zbójno- Długie o dl 999 m, dla mie zkańcó Kłódewy \••..ykonanie

t ,go od inka drogi znacznie ułatv . komunikację i. popr w:i b zpieczcń twe mic: zkań 6 .

Teraz należy b ć debr j myśli, aby wniosek został zakwalifikowany do otrzymania

dofinansowania.

Ró vnież dziękuje za podjęcie uch ały, dodał ze na w. pomnian fil odcinku drogi przejeżdża

autokar wiozącj dzieci do Szkol Podstawowej \ Cliodowie tak więc \\ konanie remontu

odcinka drogi Zbójno- Długie po łuży dwóm gminom, Należy podjąć wszelkie działania w

celu złożenia wniosku do PROW.

Ad 6.,Zamknięele obrad ..

Przewodniczący Rad. Marek Świątek zamknął obrady IX o godz. l3D

Protckółov ała:

Matwina Mor ycka
[ CJ.~rw.. ""'ON )~L..z__
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