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PROTOKÓŁ NR I/18
I sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 20 listopada 2018 roku
w Starostwie Powiatowym w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 14,00
Zakończenie obrad: godz. 19,00

OTWARCIE INAUGURACYJNEJ SESJI RADY
Józef Leśniak – radny senior - poinformował, że sesja została zwołana postanowieniem
Komisarza Wyborczego w Szczecinie na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy o samorządzie
powiatowym. Poprosił wszystkich o powstanie i odśpiewanie hymnu państwowego.
Po odśpiewaniu hymnu, radny senior powitał wszystkich przybyłych na sesję: radnych oraz
zaproszonych gości.
Radny senior poinformował, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym,
pierwszą sesję Rady otwiera i prowadzi do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, najstarszy
wiekiem radny obecny na sesji. Poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami,
każda sesja Rady będzie transmitowana i nagrywana. Nagranie z obrad będzie udostępniane
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łobzie.
Józef Leśniak otworzył I sesję V kadencji Rady Powiatu Łobeskiego, przypadającej na lata
2018-2023. Powitał jeszcze raz wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.
WRĘCZENIE RADNYM ZAŚWIADCZEŃ O WYBORZE
Prowadzący obrady poinformował, że teraz nastąpi wręczenie radnym zaświadczeń o
wyborze. Poprosił Przewodniczącą Powiatowej Komisji Wyborczej o wręczenie zaświadczeń
o wyborze na radnego.
Ewa Ilgiewicz – Pawlak pogratulowała wyboru i wręczyła radnym zaświadczenie o wyborze.
ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA PRZEZ NOWO WYBRANYCH RADNYCH
Józef Leśniak powiedział, że w tym momencie nastąpi ślubowanie radnych. Poprosił o
powstanie. Odczytał treść ślubowania.
Następnie wszyscy radni złożyli ślubowanie według kolejności na liście obecności.
Prowadzący obrady, na podstawie listy obecności radnych powiatu stwierdził, że na sali jest
15 radnych na ustawowy stan 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Zygmunt Bławzdziewicz poprosił o udzielenie głosu. Powiedział, że potem zgłosi wniosek
formalny. To, co chce powiedzieć, będzie dosyć ważne. Jesteśmy po ślubowaniu. Każdy
radny od tego momentu powinien pracować dla dobra powiatu, nie patrząc na swoje własne
interesy. Stała się rzecz taka, że w wyniku wyborów, do Rady Powiatu weszły cztery
komitety. Nie da się ukryć, że te wybory wygrał w powiecie łobeskim PSL dostając siedem
mandatów. Wydaje się, że społeczeństwo obdarzyło nas wysokim kredytem zaufania.
Poprzednie cztery lata, PSL rządząc w powiecie wespół z koalicjantami, tą pracą zasłużył
sobie, aby chociaż współrządzić w powiecie łobeskim. Niestety, sytuacja wymknęła się spod
kontroli. Po raz pierwszy zawiązała się koalicja ośmioosobowa, która zepchnęła PSL do
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opozycji. Czy to będzie dobre dla powiatu? To będzie tragiczne dla powiatu, ponieważ
ośmioosobowa koalicja nie jest w stanie rządzić. Zaproponował, aby uratować sytuację, aby
nie doprowadzić do niepotrzebnych rozdań. Poprosił o spotkanie trzech komitetów: PSL,
komitetu pana Kabata i komitetu pana Soli. Dodał, że nie pamięta nazw tych komitetów.
Powiedział, że proponuje spotkanie tych trzech komitetów, oprócz PiS, dlatego, że PiS
generalnie z PSL nie powinien wchodzić w koalicję, bo mają takie odgórne zarządzenia.
Poprosił o zrobienie czegoś takiego. Uratujemy twarz. Dodał, że nie walczył o ten powiat,
większość z państwa również, ale zależy mu na tym, żeby ten powiat funkcjonował, a nie
„żebyśmy tutaj darli koty”. Zgłosił propozycję o godzinną przerwę, aby spotkać się i
porozmawiać. Jeżeli nie, to poprosił o jeszcze chwilę uwagi. Zapytał, czy jest taka wola ze
strony radnych.
Józef Leśniak poddał propozycję radnego Bławzdziewicza pod głosowanie.
Ireneusz Kabat powiedział, że każde głosowanie musi odbyć się imiennie na karcie do
głosowania, ponieważ nie mamy jeszcze sprzętu do głosowania.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że głosowanie ma sens wtedy, gdy jest wola radnych
spotkania.
Część radnych powiedziała, że nie ma woli spotkania.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że chce wyjaśnić, dlaczego uważa, że koalicja
ośmioosobowa nie jest stanie rządzić powiatem. Dlaczego? – z prostej, błahej przyczyny.
Dzisiaj zostaną powybierane tzw. funkcje decyzyjne: pięciu członków Zarządu, prezydium
Rady. Statut powiatu oraz ustawa nakazują powołanie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji. Z mocy ustawy, te siedem bądź osiem osób decyzyjnych, nie
może wejść w skład tych komisji. I mamy pat prawny nie do rozwiązania. Skoro uważacie
państwo, że my mamy być w opozycji, to sobie nie wyobraża, żeby ktoś z PSL zgłosił się do
Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Co dalej z tym tematem? – proszę
sobie dopowiedzieć.
Ireneusz Kabat powiedział, że idąc do Rady Powiatu, nie szliśmy „po stołki”, tylko po to,
aby pracować dla dobra tego powiatu. Jeden z artykułów ustawy o samorządzie powiatowym
mówi, że radny musi czynnie uczestniczyć w pracach Rady. To, co powiedział radny
Bławzdziewicz, kłóci się z ideą samorządu. Druga sprawa – nie jest to niewykonalne. Jeśli
rzeczywiście PSL nie zgodzi się przystąpić do żadnej komisji, zwołamy sesję w najbliższym
czasie, zmienimy statut i będzie obowiązkiem radnego brać udział w pracach komisji. Nie ma
innego wyjścia.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że nie jest możliwe zmuszenie radnego do udziału w
komisji. Nie ma takiej prawnej możliwości jeżeli nie ma jego zgody.
Józef Leśniak powiedział, że jeżeli nie ma zgody na przerwę, przystępujemy do ustalenia
porządku obrad.
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
Przewodniczący obradom zaproponował ustalenie porządku obrad o następującej treści:
1. wybór Przewodniczącego Rady,
2. wybór Wiceprzewodniczących Rady,
3. wybór Starosty,
4. wybór Wicestarosty,
5. wybór członków Zarządu,
6. podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
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7. podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
8. podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki,
9. podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Spraw Społecznych,
10. podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty.
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad w głosowaniu imiennym. Karta głosowania
stanowi załącznik do protokołu.
WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Józef Leśniak powiedział, że Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady,
w głosowaniu tajnym. Głosowanie przeprowadzi Komisja Skrutacyjna. Proponuje, aby
komisja pracowała w składzie trzyosobowym.
Rada jednogłośnie zaopiniowała trzyosobowy skład komisji skrutacyjnej.
Józef Leśniak poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej.
Ireneusz Kabat zgłosił do składu komisji skrutacyjnej radną Janina Mazuro.
Janina Mazuro wyraziła zgodę.
Ireneusz Kabat zgłosił do składu komisji skrutacyjnej radną Bożenę Karmasz.
Bożena Karmasz wyraziła zgodę.
Ireneusz Kabat zgłosił do składu komisji skrutacyjnej radnego Krzysztofa Gwoździa.
Krzysztof Gwóźdź wyraził zgodę.
Rada, w wyniku głosowania imiennego, jednogłośnie wybrała skład komisji skrutacyjnej w
zaproponowanym składzie. Karta głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Prowadzący obrady ogłosił przerwę w celu ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej – godz.
14,35- 14,50.
Józef Leśniak sprawdził quorum.
Janina Mazuro przedstawiła protokół z ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej.
Józef Leśniak poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady.
Ryszard Sola zgłosił kandydaturę radnego Ireneusza Kabata.
Ireneusz Kabat wyraził zgodę.
Józef Leśniak poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego
Rady.
Rada, w wyniku głosowania imiennego, jednogłośnie zamknęła listę kandydatów. Karta
głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przerwa w celu przygotowania kart do głosowania – godz. 14,55-15,00.
Józef Leśniak sprawdził quorum.
Janina Mazuro rozdała karty do głosowania i przedstawiła zasady głosowania.
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Radni oddawali głosy według kolejności na liście obecności. Każdy radny mógł skorzystać z
oddzielnego miejsca do głosowania. Oddanie głosu następowało poprzez wrzucenie karty do
głosowania do urny wyborczej.
Przerwa w celu policzenia oddanych głosów – godz. 15,10-15,20.
Józef Leśniak sprawdził quorum.
Janina Mazuro odczytała protokół z wyboru Przewodniczącego Rady. Poinformowała, że w
głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady wybrany został radny Ireneusz Kabat.
Józef Leśniak odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady. Następnie
przekazał prowadzenie radnemu Ireneuszowi Kabatowi.
Ireneusz Kabat podziękował za wybór na Przewodniczącego Rady tym, którzy obdarzyli go
swoim zaufaniem, a tym, którzy dzisiaj tego nie zrobili, ma nadzieję, że udowodni swoją
pracą, że możemy wspólnie pracować dla dobra naszego powiatu. Postara się, aby sesje były
prowadzone sprawnie, a wszyscy radni traktowani jednakowo – bez względu na to, jaki na
dziś wyrażają pogląd.
WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY
Ireneusz Kabat powiedział, że Rada wybiera ze swojego grona jednego lub dwóch
Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Zgodnie ze statutem powiatu, Rada może
mieć jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących. Poprosił o określenie, ilu
Wiceprzewodniczących ma mieć Rada.
Ryszard Sola zaproponował dwóch.
Rada, w głosowaniu imiennym, jednogłośnie zgodziła się na wybór
Wiceprzewodniczących Rady. Karta głosowania stanowi załącznik do protokołu.

dwóch

Przewodniczący Rady zaproponował, aby wybory obsługiwała już zatwierdzona komisja
skrutacyjna do wyboru Przewodniczącego Rady.
Radni wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady.
Ireneusz Kabat zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Soli.
Ryszard Sola wyraził zgodę.
Ireneusz Kabat zgłosił kandydaturę Józefa Leśniaka.
Józef Leśniak nie wyraził zgody.
Ireneusz Kabat zgłosił kandydaturę radnej Janiny Mazuro.
Janina Mazuro wyraziła zgodę.
W związku z wyrażeniem zgody na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady przez
radną Janinę Mazuro, nastąpiła konieczność zmiany składu komisji skrutacyjnej i wybór
innego członka w miejsce radnej Mazuro.
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Ireneusz Kabat poprosił o zgłaszanie radnych do składu komisji skrutacyjnej. Zaproponował
radnego Andrzeja Gradusa.
Andrzej Gradus wyraził zgodę.
Rada, w wyniku głosowania imiennego, jednogłośnie wybrała skład komisji skrutacyjnej w
zaproponowanym składzie. Karta głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przerwa w celu przygotowania kart do głosowania – godz. 15,35-15,45.
Przewodniczący Rady sprawdził quorum.
Ireneusz Kabat poinformował, że była uwaga radnych, że lista radnych nie jest w kolejności
alfabetycznej. Zostało to poprawione na kartach do głosowania.
Bożena Karmasz przedstawiła protokół z ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej oraz
ustalenia wzoru karty do głosowania.
Ireneusz Kabat powiedział, że nie nastąpiło jeszcze zamknięcie listy kandydatów na
Wiceprzewodniczących Rady, więc działanie komisji skrutacyjnej dotyczące ustalenia wzoru
karty do głosowania, było przedwczesne.
Przewodniczący Rady poddał
Wiceprzewodniczących Rady.

pod

głosowanie

zamknięcie

listy

kandydatów

na

Rada, w wyniku głosowania imiennego, jednogłośnie zamknęła listę kandydatów na
Wiceprzewodniczących Rady. Karta głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Bożena Karmasz rozdała karty do głosowania i przedstawiła zasady głosowania.
Radni oddawali głosy według kolejności na liście obecności. Każdy radny mógł skorzystać z
oddzielnego miejsca do głosowania. Oddanie głosu następowało poprzez wrzucenie karty do
głosowania do urny wyborczej.
Przerwa w celu policzenia głosów – godz. 15,55-16,05.
Przewodniczący Rady sprawdził quorum.
Bożena Karmasz odczytała protokół z wyboru Wiceprzewodniczących Rady.
Poinformowała, że na Wiceprzewodniczących Rady wybrani zostali radni Janina Mazuro i
Ryszard Sola. Oboje uzyskali po 13 głosów „za”.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących
Rady.
WYBÓR STAROSTY
Przewodniczący Rady poinformował, że Starosta wybierany jest przez Radę na wniosek
radnych bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.
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Zaproponował, aby najpierw zgłosić kandydatów, a dopiero następnie zatwierdzić skład
komisji skrutacyjnej. Poprosił o zgłaszanie kandydatów na Starostę Powiatu.
Andrzej Gradus zgłosił kandydaturę radnej Renaty Kulik.
Renata Kulik wyraziła zgodę.
Dorota Kisiel zgłosiła kandydaturę radnego Pawła Marka.
Paweł Marek wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Starostę.
Rada, w głosowaniu imiennym, jednogłośnie zamknęła listę kandydatów. Karta głosowania
stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby wybory obsługiwała już zatwierdzona komisja
skrutacyjna.
Dorota Kisiel zaproponowała zmianę składu komisji skrutacyjnej. Zaproponowała do składu
radnego Pawła Bota.
Paweł Bot wyraził zgodę.
Renata Kulik zaproponowała radną Bożenę Karmasz.
Bożena Karmasz wyraziła zgodę.
Ryszard Sola zaproponował radną Janinę Mazuro.
Janina Mazuro wyraziła zgodę.
Rada, w głosowaniu imiennym, jednogłośnie zamknęła listę kandydatów na członków komisji
skrutacyjnej do wyboru Starosty. Karta głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Rada, w wyniku głosowania imiennego, jednogłośnie wybrała skład komisji skrutacyjnej do
wyboru Starosty, w zaproponowanym składzie. Karta głosowania stanowi załącznik do
protokołu.
Przerwa w celu ukonstytuowania się komisji– godz. 16,20-16,25.
Przewodniczący sprawdził quorum.
Janina Mazuro odczytała protokół z ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej.
Przerwa w celu przygotowania kart do głosowania– godz. 16,30-16,35.
Przewodniczący sprawdził quorum.
Janina Mazuro rozdała karty do głosowania i przedstawiła zasady głosowania.
Radni oddawali głosy według kolejności na liście obecności. Każdy radny mógł skorzystać z
oddzielnego miejsca do głosowania. Oddanie głosu następowało poprzez wrzucenie karty do
głosowania do urny wyborczej.
Przerwa w celu policzenia głosów – godz. 16,45-16,50.
Przewodniczący Rady sprawdził quorum.
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Janina Mazuro odczytała protokół z wyboru Starosty. Poinformowała, że Starostą wybrana
została radna Renata Kulik.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Starosty.
Renata Kulik podziękowała za okazane zaufanie i wybór na stanowisko Starosty
Łobeskiego. Dodała, że dołoży wszelkich starań, aby współpraca z samorządami była bardzo
dobra. Zadeklarowała, że będzie słuchać rad i propozycji radnych, Burmistrzów, dyrektorów
jednostek oraz samorządowców poszczególnych gmin.
Paweł Marek pogratulował Renacie Kulik wyboru na stanowisko Starosty. Dodał, że coś się
zaczyna, coś się kończy. Nadal jest radnym i zamierza działać na rzecz naszej społeczności.
Dotychczasowa działalność została doceniona przez wyborców. Dodał, że sam był zdziwiony
wynikiem wyborów i tak dużym poparciem społecznym. To były udane cztery lata. Przez
następne pięć lat będziemy wspólnie jako Rada rządzić naszym powiatem. Podziękował za
dotychczasowe zaufanie, życzył powodzenia i wyraził nadzieję, że w miarę dobrze będziemy
współpracować.
WYBÓR WICESTAROSTY
Przewodniczący Rady poinformował, że Wicestarosta wybierany jest przez Radę na wniosek
Starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
Rady w głosowaniu tajnym. Zaproponował, aby wybory obsługiwała już zatwierdzona
komisja skrutacyjna, która przeprowadzała wybór Starosty.
Rada, w wyniku głosowania imiennego, jednogłośnie wyraziła zgodę, aby komisja skrutacyjna
do wyboru Starosty przeprowadziła wybór Wicestarosty. Karta głosowania stanowi załącznik
do protokołu.
Przewodniczący Rady poprosił Starostę o podanie kandydata na Wicestarostę Powiatu.
Renata Kulik zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Gwoździa.
Krzysztof Gwóźdź wyraził zgodę na kandydowanie.
Przerwa w celu przygotowania kart do głosowania – godz. 17,03-17,15.
Janina Mazuro rozdała karty do głosowania i przedstawił zasady głosowania.
Radni oddawali głosy według kolejności na liście obecności. Każdy radny mógł skorzystać z
oddzielnego miejsca do głosowania. Oddanie głosu następowało poprzez wrzucenie karty do
głosowania do urny wyborczej.
Przerwa w celu policzenia głosów – godz. 17,25-17,33.
Przewodniczący Rady sprawdził quorum.
Janina Mazuro odczytała protokół z wyboru Wicestarosty. Poinformowała, że na
Wicestarostę został wybrany radny Krzysztof Gwóźdź, który uzyskał 9 głosów „za” przy 6
wstrzymujących.
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Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty.
Krzysztof Gwóźdź podziękował za okazane zaufanie. To zaszczyt i wielki obowiązek pełnić
taką funkcję. Dodał, że postara się godnie reprezentować powiat i będzie korzystać z wiedzy
ludzi, którzy mają kompetencje i siedzą na tej sali.
WYBÓR CZŁONKÓW ZARZĄDU
Przewodniczący Rady poinformował, że pozostali członkowie Zarządu wybierani są przez
Radę na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Poprosił Starostę o zgłaszanie kandydatów
na Członków Zarządu Powiatu.
Renata Kulik powiedziała, że deklaruje współpracę ze wszystkimi ugrupowaniami. Na
nieetatowych członków Zarządu zgłosiła kandydatury radnych: Józefa Bąka.
Józef Bąk wyraził zgodę.
Renata Kulik zgłosiła kandydaturę Andrzeja Gradusa.
Andrzej Gradus wyraził zgodę.
Renata Kulik zgłosiła kandydaturę Edwarda Drozdy.
Edward Drozda nie wyraził zgody.
Renata Kulik zgłosiła kandydaturę Zdzisława Urbańskiego.
Zdzisław Urbański nie wyraził zgody.
Renata Kulik zgłosiła kandydaturę Bożeny Karmasz.
Bożena Karmasz wyraziła zgodę.
Ireneusz Kabat powiedział, że pani Bożena Karmasz jest członkiem komisji skrutacyjnej,
dlatego należy zmienić skład. Poprosił o zgłaszanie kandydatów.
Janina Mazuro zgłosiła Krzysztofa Gwoździa, który wyraził zgodę.
Ireneusz Kabat zgłosił Janinę Mazuro, która wyraziła zgodę.
Janina Mazuro zgłosiła Pawła Bota, który wyraził zgodę.
Rada, w wyniku głosowania imiennego, jednogłośnie zamknęła listę kandydatów na członków
komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru członków Zarządu. Karta głosowania
stanowi załącznik do protokołu.
Rada, w wyniku głosowania imiennego, jednogłośnie zatwierdziła skład komisji skrutacyjnej
do wyboru członków Zarządu. Karta głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przerwa w celu ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej i ustalenia wzoru kart do
głosowania, godz. 17,45-18,00.
Przewodniczący Rady sprawdził quorum.
Janina Mazuro odczytała protokół z ukonstytuowania się komisji. Rozdała karty do
głosowania i przedstawiła zasady głosowania.
Radni oddawali głosy według kolejności na liście obecności. Każdy radny mógł skorzystać z
oddzielnego miejsca do głosowania. Oddanie głosu następowało poprzez wrzucenie karty do
głosowania do urny wyborczej.
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Przerwa w celu policzenia głosów – godz. 18,07-18,15.
Przewodniczący Rady sprawdził quorum.
Janina Mazuro odczytała protokół z wyboru Członków Zarządu. Poinformowała, że na
członków Zarządu Powiatu wybrani zostali radni: Bąk, Karmasz i Gradus w związku z
otrzymaniem wymaganej liczby głosów.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu.
Przerwa w obradach – godz. 18,20-18,50.
Przewodniczący Rady zaproponował zmianę porządku obrad poprzez wykreślenie punktów
6,7,9,10 i dodanie punktu 11 – projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty
Powiatu Łobeskiego.
Rada, w wyniku głosowania imiennego, jednogłośnie zatwierdziła zmianę porządku obrad.
Karta głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki
Ireneusz Kabat przedstawił projekt uchwały.
Rada, w wyniku głosowania imiennego, jednogłośnie podjęła uchwałę. Karta głosowania
stanowi załącznik do protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Łobeskiego
Ireneusz Kabat przedstawił projekt uchwały.
Rada, w wyniku głosowania imiennego, jednogłośnie podjęła uchwałę. Radna Renata Kulik
wyłączyła się z głosowania. Karta głosowania stanowi załącznik do protokołu.
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady I sesji Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Ireneusz Kabat
Protokół sporządziła
Agnieszka Maśnik
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