Protokół XXV sesji Rady Powiatu w Łobzie
20 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XXV/2016
XXV sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 20 grudnia 2016 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 16,00
Zakończenie obrad: godz. 16,15

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz otworzył XXV sesję Rady Powiatu
w Łobzie.
Na podstawie listy obecności radnych powiatu (załącznik nr 1 do protokołu) stwierdził, że na
sali jest 15 radnych na ustawowy stan 15 radnych.
USTALENIE PORZĄDKU OBRAD XXV 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/PCPR w Łobzie jako partnera do
projektu realizowanego w ramach Działania 7.6 „Zintegrowane wsparcie dla rodzin
i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” działanie 7.6
RPO
3.2 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2016 r.
4. Zamknięcie obrad.
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
PODJĘCIE UCHWAŁ:
 w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski/PCPR w Łobzie jako partnera
do projektu realizowanego w ramach Działania 7.6 „Zintegrowane wsparcie
dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”
działanie 7.6 RPO
Katarzyna Błaszczyk przedstawiła projekt uchwały.
Grażyna Karpowicz wniosła autopoprawkę Zarządu do projektu uchwały.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że były wątpliwości, czy ta uchwała powinna być
podjęta przez Radę. Pani Skarbnik miała to wyjaśnić.
Helena Szulc stwierdziła, że Rada musi podjąć tą uchwałę, ponieważ jeśli coś się nie uda, to
będzie to zobowiązanie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2016 r.

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