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PROTOKÓŁ NR XXXIII/2017
XXXIII sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 20 czerwca 2017 r.
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 15,30
Zakończenie obrad: godz. 15,50

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz otworzył XXXIII sesję Rady Powiatu
w Łobzie.
Na podstawie listy obecności radnych powiatu (załącznik nr 1 do protokołu) stwierdził, że na
sali jest 13 radnych na ustawowy stan 15 radnych.
USTALENIE PORZĄDKU OBRAD XXXIII 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 zmiany uchwały nr XXII/137/2016 Rady Powiatu w Łobzie z dnia
23 września 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy przy tworzeniu
i utrzymaniu krajowej bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu pomiędzy
Głównym Geodetą Kraju a Powiatem Łobeskim
4. Zamknięcie obrad.
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
PODJĘCIE UCHWAŁ:
3.1 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/137/2016 Rady Powiatu w Łobzie z dnia
23 września 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy przy tworzeniu
i utrzymaniu krajowej bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu pomiędzy
Głównym Geodetą Kraju a Powiatem Łobeskim
Ireneusz Kabat powiedział, że ma wątpliwości co do treści uchwały. W uchwale
podstawowej jest załącznik, a teraz ten załącznik wycofujemy. Z czego wynika konieczność
zmiany porozumienia?
Tadeusz Bas powiedział, że w pierwotnym brzmieniu porozumienia, które otrzymaliśmy od
Głównego Geodety Kraju był inny zapis w § 4, niż w podjętej przez Radę uchwale. Teraz
trzeba zmienić treść, aby można było uruchomić środki. Do 24 czerwca trzeba zawrzeć
z wykonawcą umowę.
Ireneusz Kabat powiedział, że zwołana została sesja nadzwyczajna, a od dawna było
wiadomo, że będzie potrzeba zmiany treści porozumienia. Była zwyczajna sesja, można było
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to wtedy zrobić. Teraz chcemy usuwać z treści porozumienia to, co tam wcześniej sami
wpisaliśmy. Mogło to być zmienione na poprzedniej sesji.
Helena Szulc powiedziała, że nie może wprowadzić zmian w budżecie i wieloletniej
prognozie finansowej bez wniosku z wydziału merytorycznego.
Ireneusz Kabat powiedział, że nie zagłosuje za tą uchwałą, ponieważ nie powinno to być w
taki sposób procedowane.
Grzegorz Wasilewicz sprecyzował zmianę treści uchwały:
§1. W uchwale nr XXII/137/2016 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 23 września 2016 r.
w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy przy tworzeniu i utrzymaniu krajowej bazy
geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Powiatem
Łobeskim §3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Porozumienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu Łobeskiego do podpisywania
i dokonywania zmian w porozumieniu.”
Rada podjęła uchwałę z wprowadzoną zmianą przy 1 głosie przeciw (radny Kabat).
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XXXIII sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła Agnieszka Maśnik
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