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Protokól Nr LV/20l8:

z L esji Rady Powiatu Kolski go

odbyte] w dniu 16 Ustopada 2018r.

( esja na wnio ck)

L Oh'\'arci... e ji

Otwarcia obrad LV e ji Rady Powiatu Kol kiego dokonał przewodnicz ICy Rady Powiatu

Marek I'omicki o godz. 1400• Przewodnicz y poinformował, że dzisiejsza sesja została

zwołana na niosek Zarządu POl; iatu I olskiego (zał cznik nr I do protokołu).

2. Powitanie gości

Prz wodniczący Rady Marek 'omicki powitał radnych.

3.· h 'ierdzt!nie quorum.

Przewodni zący Rad. twi rdził na pod tawie listy ob cności iż obrady są prawomocne. w

se oji uczestniczy 14 radn- eh. Lista obecności v załą zeniu, stanowi zał cznik nr 2 do

protokołu.

Uwaga! \ g listy obecności obe nych ] 5 radnych (o godz. 1402 przybył radny Marel

Banasze vski).

Ad 4. Podjęcie ochwały \ 'pru 'ic , prowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kol kiego

.na 2,018ł-.

Skarbnik Zygrm nt Sołtyslak przedstawił projekt uchwały. Dochody budżetu powiatu

zmniejsza się plan wydatków w tarost j Powiatowym w kwocie 20 000 zł. Jedno ześni

zwi k za ię plan wydatków na realizację projektu pn .• Cyfryzacj: geodezyjna rejestrów

publicznych oraz uruchomienie elektroniczny 11 usług publicznych Powi tu Kol kiego w

celu podpisania um \~;y na zakup sprzętu komputerowego w związku z przepro adzon m

przetargiem nieograniezon m.

Przewodniczqcy rady Powiatu lv/arek Tomteki poddał pod g/osm anie projekt u hwały Ul

sprawie wprov adzenia zmian l budżecie powiatu na 20/8r. W gZo owaniu jav n m



••

ucze '(ni zyło 15 radn ch, za - /5, przeciw - 0, wstrzymało się od głouu - O. Uchwała została

podjęl(1.iednoglo;~nh!. oznaczona r LV352120 l i stanowi załącznik 111' 3 do pro tako/u.

Ad 5. Podjęcie uch ~a.y ,~. spras te , prowadzenia zmian w wieloletniej prognozie

fmansowe] powiatu kelskieg« Da lata 2018:-2027.

karbnik Zygmunt Sołtysi k przedstawił projekt uchwały v

Wieloletniej Prognozi "inanso ej Powiatu Kolskiego

nast pujący ch przyczyn:

1. wprowadzenia zmian \ budżecie powiatu na 20] 8.-.

2. wprowadzenia zmian w zakr sie przedsię zięcia pn.: .,Cyfryzacja geodezyjna reje trów

publicznych oraz uruchomi nie ł ktronłcznych usług publicznych Powi 'tu f olski go'

w związku z Z\ iększeniem wartości projektu v 20I8r. o kwotę 20 000 zl (wydatki

majątkowe).

prawie wprov adzenie zmian w

którego wynil a . e wynika z

Przewodniczqcy Rady Powiatu Marek Tomleki poddał pod głosov anie projekt uchwały w

sprawie ~prowadzenia zmian \1' wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata

201 (-202. nr glosowaniu jawnym uczestniczyło 15 radnych, za - 15, przeciw - O.

w urzymała się od głosu - O. Ut hwała za lał" podjęta jednoglo inie, oznaczona

,. LV/353/201( i tanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 6..Wolne gło'Y iwnio ki.

Nie było,

Ad 7. Zamlmięde obrad.

Przewodniczący Rady M ck Tomleki zamknął obrady LV sesji o godz. 14lo

Protokółowała:

Malwina Morzyoka
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