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z XLIX sesji Rady Powiatu. Kolskiego

odbytej w dllid. t2 lip,ca 201.8 l'.

(sesja na wnlo ek)

l. Otwarcie. esji

Otwarcia obrad XLiX sesji Rady Po iatu Kolski go dokonał przewodniczący Rady Powiatu

Mare k ..omicki o godz. 13OD.

2. Fowiłanie gości

Przewodniczący Rady Marek omicki powitał radrr ch. media i obecn go na sesji Pana

Dariusza Boro iaka podopiecznego Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopojski

Zarząd Powiatowego Koła w Koje. Staro ta Wieńczysław Obliząjek poinformował

zebranych, ze Pan Borowiek był członkiem ]2~ osobov.•..ej załogi, która . maju br. opłynęła

Przylądek Horn, nast pnie wręczył upominki w postaci specjalistycznej kamizelki ratunkowej

i torby. \V międzyczasie radni oraz zaproszeni goście mieli okaz' obejrz ć pokaz zdjęć z

wyprav.;y Pana Dariusza.

3. Shvienb;enie quorum.

Wieeprzewodniczący Rady stwierdzi! na podstawie listy obecności. 'z obrady są

prawomocne, w sesji uczestniczy ]4 radnych. Lista obecności 'IN załączeniu, stanowi

załącznik nr l do protokołu.

Uwaga.! Wg listy obecności obecnych 15 radnych (o godz. 131() prz był radny Marek

Ś latek),

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie w!pf'owadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego

na 20181'.

Skarbni Zygmunt ołtyslak przedstawił projekt uchwały. Dochody budżetu powiatu zwiększa
się o kwotę 750000,00 zł na dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na

podstawie pisma z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu r Vi. .0761.15.2018 z

06.07.2018r, dot, przyznania dotacji w ramach Fundu Zl1 Wsparcia PSP na realiza j zadania



na realizacj zadania pn.: .,Zakup ciężkiego amochodu ratowniczo- gaśniez go dla Kom ndy

PO\! iatowej .PSP w Kole",

- Wydział .PZ (PZ.3026.4.20 18) przeniesienie środków finansowych między S, w l wecie 2

611,00 zJ celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadali

- Z\ -iększ nie planu wydatków na realizacj projektu pn. •• ow czesne technologi w

kszte lceniu zawodowym elementem rozwoiu go podarczego obszaru funkcjonale go

powiatów tureckiego i kolskiego" celem dosto owania planu do zakr su realizowanvch zadań.

- zwiększenie planu v. datków w dzial ~Ol Oświata iwychowanie ozdz, 80120 o kwotę 100

2:1 na zadanie ił we tycyjne pn.: "Przebudowa

przeciwpozarew j szkoły \'1>' Z p,;", Kłodawie "

Prze vodniczqcy rady Powiatu Marek Tomicki poddal pod głosowanie projekt uchwały l1'

ewnętrznej instalacji wodoci gowej

sprawie \,prowadzenia zmian l'~ budżecie powiatu na 2018r, W glosowaniu jawnym

ucze: tnieżyło ]5 radnych. Z(I - 15, przeciw - O,wstrzymało się od głosu - O. Uchwal" ZOSWlcl

podjętajednogło 'nie, oznaczona lVI'XLIX 329/20] 8 i stanowi załqcznik nr 2 do protokołu.

Ad 5. \Volnc glo y iwnioski.

Ni było.

Ad 6..Zamknięcie oh "ad.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamku ł obrady XL X .esji o godz. 13"G.

Protokółowała:
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