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PROTOKÓŁ NR IX/2015
IX sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 07 sierpnia 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 10,00
Zakończenie obrad: godz. 10,25

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz otworzył IX sesję Rady Powiatu w Łobzie.
Na podstawie listy obecności radnych powiatu (załącznik nr 1 do protokołu) stwierdził, że na
sali jest 14 radnych na ustawowy stan 15 radnych.
USTALENIE PORZĄDKU OBRAD IX SESJI
Przewodniczący Rady poinformował, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji radni otrzymali
porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2. Ustalenie porządku obrad
3. Podjęcie uchwał:
3.1 w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski – Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
do projektu realizowanego w ramach Priorytetu I POWER „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w Powiecie Łobeskim (I)”
3.2 w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski – Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
do projektu realizowanego w ramach Priorytetu VI RPO WZ 2014-2020
„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie
łobeskim”
3.3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Łobeskiego dla
Gminy Łobez
3.4 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2015 rok
3.5 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łobeskiego na
lata 2015-2024
4 Zamknięcie obrad.
Rada przyjęła porządek obrad.
PODJĘCIE UCHWAŁ:
 w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski – Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie do
projektu realizowanego w ramach Priorytetu I POWER „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w Powiecie Łobeskim (I)”
Paweł Marek wniósł autopoprawkę Zarządu do projektu uchwały – w § 2 dopisać zdanie:
„Całkowity koszt projektu wynosi 1 216 400 zł”.
Grzegorz Tokarski przedstawił projekt uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski – Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie do
projektu realizowanego w ramach Priorytetu VI RPO WZ 2014-2020 „Aktywizacja
osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie łobeskim”

Paweł Marek wniósł autopoprawkę Zarządu do projektu uchwały – w § 2 dopisać zdanie:
„Całkowity koszt projektu wynosi 1 504 800 zł”.
Grzegorz Tokarski przedstawił projekt uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Łobeskiego dla
Gminy Łobez

Paweł Marek powiedział, że na początku kadencji Zarząd podjął decyzję o wsparciu Gminy
Łobez środkami finansowymi na wkład w rozwój strefy inwestycyjnej. Burmistrz
zaproponował, abyśmy wsparli tereny przyinwestycyjne – ta droga będzie mogła służyć na
dojazd do strefy. Ta droga jest w złym stanie, jest tam utrudniony dojazd. Ulica Podgórna jest
drogą powiatową, a ta boczna odnoga jest gminna.
Piotr Ćwikła powiedział, że będzie to kontynuacja działań. Ostatnio jednemu z
przedsiębiorców z terenu Łobza spaliła się hala. Teraz jest zainteresowany odbudową tej hali
w strefie inwestycyjnej. Jest to dla dobra wspólnego. W tych zakładach pracują ludzie z
całego powiatu. są to szanse i możliwości na rozwój. Podziękował za wsparcie.
Zygmunt Bławzdziewicz zapytał, czy te 100 tys. zł rozwiązuje problem tej drogi.
Piotr Ćwikła potwierdził.
Ryszard Sola powiedział, że była mowa o uporządkowaniu stanu prawnego dróg. Może
warto wrócić do tego tematu.
Piotr Ćwikła powiedział, że w poniedziałek już prowadziliśmy rozmowy na ten temat.
Ireneusz Kabat powiedział, że ul. Podgórna ma być przejęta przez Gminę Łobez po
zakończeniu jej remontu.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2015 rok

Helena Szulc omówiła projekt uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łobeskiego na lata
2015-2024

Helena Szulc omówiła projekt uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam IX sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła
Agnieszka Maśnik
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