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PROTOKÓŁ NR XXXV/2017
XXXV sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 31 lipca 2017 roku
w Starostwie Powiatowym w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 10,00
Zakończenie obrad: godz. 10,10

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz otworzył XXXV sesję Rady Powiatu
w Łobzie.
Na podstawie listy obecności radnych powiatu (załącznik nr 1 do protokołu) stwierdził, że na
sali jest 12 radnych na ustawowy stan 15 radnych.
USTALENIE PORZĄDKU OBRAD XXXV 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:
 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2017 rok
 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata 20172026
4. Zamknięcie obrad.
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
PODJĘCIE UCHWAŁ:
 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2017 rok
Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Ireneusz Kabat zwrócił uwagę, że dwa miesiące temu dwuroczne zadanie inwestycyjne
dotyczące budowy pawilonu OZE, Rada zmieniała na jednoroczne, a teraz jest ogłoszony
przetarg na dwa lata. Na jakiej podstawie ogłosiliśmy przetarg nie mając zabezpieczenia
finansowego na rok przyszły? Tego nie ma w wpf.
Helena Szulc powiedziała, że te środki są zabezpieczone w całości w budżecie powiatu na
2017 r. W tej chwili nie ma tego przeniesienia i podzielenia tych środków na lata 2017 i 2018,
bo akurat pan, który prowadzi inwestycje, był na urlopie. Na następnej sesji zostanie to
dostosowane. Dodała, że musi otrzymać wniosek od wydziału merytorycznego.
Ireneusz Kabat zapytał, na jakiej podstawie ogłoszono przetarg.
Helena Szulc powiedziała, że kwota zaplanowana w budżecie jest faktycznie taka, jaka być
powinna na realizację zadania.
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Ireneusz Kabat powiedział, że ogłaszając przetarg, zadanie musi być zaplanowane na dwa
lata. Przetarg został ogłoszony bez podstawy prawnej. Zapytał, po co było wcześniej to
przenosić.
Helena Szulc powiedziała, że wszystko jest robione na wniosek wydziału merytorycznego.
Dostała wniosek, że wszystko będzie robione w ciągu jednego roku i takie przeniesienie
przygotowała.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, żeby skończyć dyskusję, bo nie jest to meritum
dzisiejszego spotkania.
Ireneusz Kabat powiedział, że jest to w dzisiejszej uchwale i ma prawo zadać pytanie do
projektu uchwały.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że Skarbnik wyjaśniła kwestie z tym związane i
wrócimy do tematu, kiedy wszystko będzie jasne.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata 20172026

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