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z dnia.

Zarządu Powiatu Kolskiego
~AD
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w sprawie: wyzn.aczenia Członka Zarządu Powiatu Kolskiego do Komisji Honorowej w
l)nIIw.ie ustanowienia tytułu honoruwego tTZa Zasługi dla Powiatu Kolskiego"

Na podstawie art. 4 ust. r pkt. 2] u tawy z dnia 5 czerwca 199Mr.o samorządzie powiatowym (tekst

jednolity: Dz. . z 2018 I. poz. 995 ze zm.), w związku z § 4 ust. 2 pkt. 3 . chwały

r XXXI1l98120] 7 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2017 roku Zarf.,ąd Powiatu
Kulskiego uchwala, co na tępuje:

§l

§2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi WydziaJu Promocji, Rozwoju iZarządzania
Kryzysowego

§3

Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia.

tarosra - Robert Kropidłov ki )1. , __ ~-~- - .--::,._.
w, S l ". Ch " k' ....~ f ~icestarosta=: y. west r ę m l .C~:,,:;".-~ .
C łone Zarządu - Waldemar Banasiak ....



Uza adnienie
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Zarządu Po 'iahl Kol kiego
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W dniu 23 lutego 2017 T. Rada Powiatu Kolskiego podjęła Uchwał Nr /] 98/20] 7

w sprawie ustanowienia. tytułu honorowego IIZa Zasługi dla Powiatu Kolskiego" oraz trybu

izasad jego nadania. la podstawie §4 u t. 2 ninlej zej Uchwały Komisję Honorową tworzą:

I) tarosta Kolski - Przewodniczący Komisji,
2) Przewodniczący Radj Powiatu Kolskiego, ~Wiceprzewodniczący Komisji,
") Członek Zarządu Powiatu Kolski go w•. azany przez Zarząd.
4) Radn Powiatu Kol kiego w' 'kazan przez Radnych
5) Sekr tarz Powiatu Kolskiego.

W związku z powyż zyrn Zarząd Powiatu Kolskiego podjął niniejszą uchwałę wskazując
imiennie Członka Zarządu do składu przcdmioto ej Komisji Honorowej.
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