POS. A OWIE

IE

ORCZEGO W KO lNIE]

KOMISARZA

z dnia 9' listopada 2018 r.
w sprawie zwołania l sesji Rady Powiatu Kol-kiego

samorządowych

(DL U.

Z

pć

Z

11.

zm.)

Ol' z

\l

yboraeh

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. I ust 3 ustawy z dn ia 5 czerwca

r. poz. 995

ybranej w

199.8 r. o samorządzie

powiatów

ITI

(Dz. U. z 2018

art. 167 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

20 18 r. poz. 754 z późn, zm.) Ko

lsarz Wyborczy

Wyborczy

w Koninie 1 pos anawia, co nasiępu]e:

§I
\: związku

Z

w dniu 2 J października 2018 r. wyborami do rad powiatóv •

przeprowadzonymi

zwołuje się na dzień 20. 1.20t8

11".

odb dą si '. w siedzibie Starostv o

PO\

n godz. 12:00 I sesję Rad," Po -iaru Kolskiego.

która

jałowe w Kole.
§2

Do czasu wyboru Przev odniczącego Rady obrady bęozlc prowadził najsta szy wiekiem radn
obccn

f

na I se ~i.
§3
i, na tepujący porządek obrad:

Pr ponuj

l) otwarcie esji;

2) złożenie ślubowania przez radnych. poprzedzone
zaś

ewentualnym

iadczeń c vyborze na radnego;

.)) stwierdzenie

4) u hwaleni

quorum;

porządku obrad;

5)' 'wybór Przewodniczącego
a

Rady:

wybór komisji skrutac jnej'

b). zglaszan ia kand ydatóv l;

c) przeprowadzenie głosowania;
6) pr ej
7)

ie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego'

ybór wic .prz \ odniczących

{ady:

a) wybór komisji skrutacyjnej;
b) zgła zania kand darów:
c i prz prowadzenie

8) Dyskusja - wolne \ nios
9) Zamknięcie sesji.

głosowania;
I"

ręczeniem

radnyn

§4

o

terminie

i miejscu

radnj ch powiatu

prz.cpro adzenia I sesJ1 Rady Powiatu Kolskiego

wybranych

w wyborach

przeprowadzonych

awiadarnia

w dniu 21 paźdzlemika

201 B r.

§5
W konanie postanowienia

Postancwienic

się

powierza się Staroście powiatu kolskiego.

\ chodzi w życie z dni rn podjęcia,

Korni, an Wyborczy

w Koninie I
I~lMich.al.Jankowski

