Protokół Nr 2/19 ze wspólnego posiedzenia
Komisji Budżetu i Gospodarki,
Komisji Spraw Społecznych
i Komisji Oświaty,
które odbyło się w dniu 22 stycznia 2019 r.
w Starostwie Powiatowym w Łobzie
Rozpoczęcie obrad godz. 16,00
Zakończenie obrad godz. 16,30

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.
Posiedzenie Komisji otworzył i poprowadził pan Zygmunt Bławzdziewicz– Przewodniczący
Komisji Oświaty. Powitał Członków Komisji oraz wszystkie osoby przybyłe na posiedzenie.
Na podstawie list obecności stwierdził quorum wszystkich Komisji.
2. Ustalenie porządku obrad
1.
2.
3.
4.
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Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Zaopiniowanie projektów uchwał:
4.1 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2019 rok
4.2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata
2019-2025
Wnioski i oświadczenia.
Zamknięcie obrad.

Komisje jednogłośnie przyjęły porządek obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Komisje jednogłośnie przyjęły protokół.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał:
4.1 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2019 rok
Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
4.2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata
2019-2025
Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

5. Wnioski i oświadczenia
Mariusz Szpryngacz poinformował, że jest konieczność powołania kapituły opiniującej
wnioski o przyznanie Nagrody Starosty. Do kapituły trzeba wskazać po dwóch przedstawicieli
każdej komisji Rady, poza komisją rewizyjną i komisją skarg, wniosków i petycji.
Komisje wskazały radnych:
• Józef Bąk – przedstawiciel Komisji Oświaty,
• Zygmunt Bławdziewicz – przedstawiciel Komisji Oświaty,
• Ryszard Sola – przedstawiciel Komisji Budżetu i Gospodarki,
• Zdzisław Urbański – przedstawiciel Komisji Budżetu i Gospodarki,
• Andrzej Gradus – przedstawiciel Komisji Spraw Społecznych,
• Bożena Karmasz – przedstawiciel Komisji Spraw Społecznych.
Józef Leśniak złożył zapytanie odnośnie remontu łazienek w ZOL w Resku oraz wydzielenia
działki dla gminy Resko w celu przekazania budynku po oddziale dziecięcym szpitala.
Grzegorz Wasilewicz powiedział, że jest przygotowywany przetarg na remont łazienek.
Będzie on niedługo ogłoszony.
Tadeusz Bas powiedział, że trwa procedura wydzielenie tej działki.
6. Zamknięcie posiedzenia
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.
Przewodniczący
Komisji Oświaty
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła:
Agnieszka Maśnik

