Protokół V sesji Rady Powiatu w Łobzie
4 lutego 2019 r.

PROTOKÓŁ NR V/19
V sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 4 lutego 2019 roku
w Starostwie Powiatowym w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 10,00
Zakończenie obrad: godz. 10,20

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Sola otworzył V sesję Rady Powiatu w Łobzie.
Poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda sesja Rady jest transmitowana
i nagrywana. Nagranie z obrad będzie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Łobzie. Powitał wszystkich zebranych. Na podstawie listy
obecności radnych powiatu (załącznik nr 1 do protokołu) stwierdził, że na sali jest 13 radnych
na ustawowy stan 15 radnych.
PODJĘCIE UCHWAŁ:
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu
Starosta Renata Kulik przedstawiła wniosek o odwołanie Skarbnika Powiatu.
Ryszard Sola powiedział, że Rada Powiatu odwołuje Skarbnika z funkcji. Pani Skarbnik
napisała pismo o przejściu na emeryturę. Ta uchwała jest uchwałą porządkową. To pracownik
decyduje, kiedy przechodzi na emeryturę.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że martwi go ta sytuacja. Pani Helena Szulc była
Skarbnikiem od początku istnienia powiatu. Przez wiele lat sprawowała swoją funkcję bez
zastrzeżeń. Jak Pani Łań odchodziła na emeryturę, to było bardzo ładne pożegnanie. Dodał, że
jest trochę zbulwersowany taką sytuacją odejścia pani Szulc z funkcji Skarbnika, dlatego
wstrzyma się od głosu.
Ryszard Sola powiedział, że przed sesją pytał, czy pani Skarbnik została poinformowana o
dzisiejszej sesji. Na pewno będzie odpowiednia odprawa przejścia pani Skarbnik na emeryturę.
Jednak, aby Starostwo mogło funkcjonować, trzeba odnieść się do wniosku Skarbnika i
Starosty.
Dorota Kisiel powiedziała, że odprawa jest ważna, ale w tym wszystkim ważny jest człowiek.
To jest osoba na wysokim stanowisku. Podjęcie takiej decyzji na pewno zostało czymś
spowodowane.
Rada, w wyniku głosowania imiennego, podjęła uchwałę 7 głosami „za” przy 6
wstrzymujących.. Karta głosowania stanowi załącznik do protokołu.
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ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady V sesji Rady Powiatu Łobeskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Ryszard Sola
Protokół sporządziła
Agnieszka Maśnik

