
BRZ.0002.3.2014

Protokół Nr 111/2014

z III sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 30 grudnia 2014r.

l. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad III sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki o godz. 1200
.

2. Powitanie gości.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał radnych, przewodniczącego Rady Gminy

Olszówka Pawła Lasotę, naczelników wydziałów, kierowników jednostek organizacyjnych,

przedstawicieli partii politycznych, media oraz wszystkich obecnych.

3. Ślubowanie radnego.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poprosił wszystkich o powstanie, odczytał

rotę ślubowania "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec

Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla

pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać

Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej". Poinformował, że po słowie "ślubuję"

radny może dodatkowo wypowiedzieć formułę "Tak mi dopomóż Bóg".

Radny Jan Stępiński złożył ślubowanie wypowiadając "Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".

4.Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, iż obrady są prawomocne,

w sesji uczestniczy 19 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik nr 1

do protokołu.

Uwaga! Wg listy obecności obecnych 21 radnych (o godz. 1210 przybyła radna Dorota

Wieczorek, o godz. 1220 radny Leszek Galemba).

5. Przyjęcie protokołu z II sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że do chwili rozpoczęcia sesji nie wniesiono uwag do

protokołu, sam zapoznał się z protokołem i go podpisał.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki zadał pytanie czy są wnioski do przesłanego

porządku obrad. Starosta Wieńczysław Oblizajek zgłosił wniosek dotyczący wprowadzenia

do porządku obrad:

Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z

upływem roku budżetowego 2014.
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Dotychczasowe punkty zostaną przesunięte o jeden punkt.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - 19, przeciw - O, wstrzymało się - O. Wniosek

został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Ślubowanie radnego.

4. Stwierdzenie quorum.

5. Przyjęcie protokołu z II sesji.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

7. Zapytania i interpelacje.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kolskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem

roku budżetowego 2014

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na

lata 2015-2024.

- przedstawienie projektu uchwały przez Starostę Kolskiego,

- odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym opinii Komisji Budżetu i

Finansów,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie

poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata

2015-2024,

- dyskusja,

- głosowanie w sprawie poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2015-2024,

- głosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata

2015-2024 wraz z poprawkami.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Kolskiego na 2015r.

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Starostę Kolskiego,

- odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym Komisji Budżetu i
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Finansów,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie

poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2015 r.,

- dyskusja,

- głosowanie w sprawie poprawek do projektu budżetu na 2015r.,

- głosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z poprawkami.

14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

Ad 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

za miesiąc listopad- grudzień 2014r. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek

zespolonych za okres od 22.10. do 20.l2.2014r. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do

protokołu.

Ad 7. Zapytania i interpelacje.

Radny Sebastian Szczesiak

Radny poruszył kwestie bezpieczeństwa na odcinku drogi ul. Sienkiewicza od ronda do

zjazdu na krajową 92. Wnosi o zbudowanie chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki

Popiera propozycję swojego przedmówcy, mieszkańcy Koła kilkakrotnie zwracali SIę do

niego z prośbą o interwencje w tej kwestii.

Starosta Wieńczysław Oblizajek

Temat ten nie raz był podejmowany, Miasto Koło ma nowego burmistrza, więc będzie można

ponownie podjąć dialog w tym zakresie. Na chwilę obecną nie może nic konkretnego

obiecać. Starosta przypomniał, że podobne inwestycje są realizowane w proporcji 40%

gmina i 60% powiat w modernizacji dróg, a po 50% przy budowie chodnika oświetlenia ulic

należy w gestii Miasta Koła.

Radny Jan Stępiński

Radny wnosi o wydzielenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy Szkole

Podstawowej nr 3. Rodzice, którzy przywożą swoje niepełnosprawne dzieci mają problem,

z parkowaniem w tym miejscu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek

Zostaną na tym parkingu wydzielone miejsca z kopertami dla osób niepełnosprawnych.
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Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady

Powiatu.

Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący Marek Kowalewski. Na I sesji Rady Powiatu

Kolskiego Pan Stanisław Maciaszek odmówił złożenia ślubowania, ponieważ został wybrany

na burmistrza Miasta Koła. Mandat zwolniony przez Pana Stanisława Maciaszka został objęty

przez Pana Jana Stępińskiego. W tych okolicznościach zachodzi potrzeba dokonania zmian w

składzie osobowym stałych Komisji. Radny Jan Stępiński deklarował zainteresowanie pracą

w Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Spraw Społecznych.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w

składzie osobowym stałych Komisji Rady Powiatu. W głosowaniu brało udział 21 radnych, za

- 21, przeciw -O, wstrzymało się od głosu -O. Uchwała została podjęta jednogłośnie,

oznaczona Nr III/8/20 14 i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kolskiego.

Uchwałę przedstawiła Pani Lilla Urbaniak. Proponuje się dla Starosty Kolskiego

wynagrodzenie miesięczne obejmujące następujące składniki:

1. wynagrodzenie miesięczne w kwocie 6.000 zł

2. dodatek funkcyjny w kwocie 2.100 zł

3. dodatek specjalny w wysokości 37,84% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku

funkcyjnego w kwocie 3.065,04 zł

Poza tym Staroście przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i

dodatkowe wynagrodzenie roczne na warunkach i w wysokości określonej w powszechnie

obowiązujących przepisach.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Mieczysław Pusty odczytał pozytywną opinie

do projektu uchwały.

Nikt nie wnosił uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady marek Tomicki poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia

wynagrodzenia Starosty Kolskiego. W głosowaniu brało udział 21 radnych, za - 20, przeciw-

O, wstrzymało się od głosu- 1. Uchwała została podjęta, oznaczona Nr III/9/20 14 i stanowi

załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z

upływem roku budżetowego 2014r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że uchwała została wywołana w związku z

informacją: Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o

niewykonaniu w terminie zadania pn. "Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu
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dla osób fizycznych i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu

Państwa na terenie gmin: Chodów, Grzegorzew, Kłodawa, m. Koło, Olszówka, m. l gm.

Przedecz". Wykonawca zobowiązał się zakończyć ww. zadanie do 31 marca 2015r.

Kolejnym zadaniem jest "Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w m. Grzegorzew" -

opracowanie dokumentacji technicznej. Brak realizacji ww. zadania w bieżącym roku wynika

z krótkiego czasu na wykonanie dokumentacji oraz trudnych do przewidzenia przy

podpisywaniu umowy uwarunkowań zewnętrznych.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych, za - 21, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr 111/10/2014 i stanowi załącznik nr 5

do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak w imieniu Zarządu Powiatu poinformował, że proponowane

zmiany w budżecie na 2014r,. szczegółowo omówione były na posiedzeniu Komisji, dlatego

ograniczył się do przedstawienia dodatkowych zmian, które powstały po przesłaniu radnym

projektu uchwały. Dodatkowe zmian przedstawione przez skarbnika stanowią załącznik nr 6

do protokołu.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014r. W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych,

za - 21, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie,

oznaczona Nr 111/11/2014 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego

na lata 2015 - 2024

- przedstawienie projektu uchwały przez Starostę Kolskiego,

Starosta Wieńczysław Oblizajek poinformował, że wieloletnia prognoza finansowa

powiatu kolskiego po autopoprawkach została przygotowana na lata 2015-2021 ze

względu na prognozy spłat rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia

kredytów bankowych, których spłata upływa w 2021. Skrócenie okresu, na który

sporządza się wpf wynika z rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie

2 000 000 zł, gdzie umowny okres spłat kapitałowych upływał w 2024r. Jednakże wydatki

związane z potencjalną spłatą poręczenia wynikająca z umowy poręczenia kredytu

bankowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Kole kończą się w 2025 roku.
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W autopoprawkach Zarząd Powiatu wnOSI o wyrażenie zgody na zabezpieczenie w

budżecie powiatu drugiego poręczenia kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia

przez SP ZOZ w Kole na kwotę 500 000 zł.

Kwoty planowanych dochodów i wydatków w 2015r. wynikają z projektu budżetu

powiatu na 2015 rok, natomiast w latach 2016-2024 oparte są na planowanych przez

Ministerstwo Finansów wskaźnikach inflacji. Podsumowując podkreślił, że w

przedłożonym Radzie dokumencie w 2015 roku spełniony został wskaźnik wynikający z

art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec wystąpienia Starosta zwrócił się z prośbą do radnych o zatwierdzenie uchwały

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2013-2025 wraz z

autopoprawkami.

Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu w tym opinii Komisji Budżetu

i Finansów,

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Mieczysław Pusty odczytał pozytywną

opinię Komisji do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata

2015-2024. Opinia Komisji stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Pozytywne opinie do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata

2015-2024 przedstawili przewodniczący Komisji:

- Gospodarczej - Rafał Ławniczak

- Prawa i Porządku Publicznego- Genowefa Szurgot

- Spraw Społecznych - Janina Roszkiewicz

- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- Albin Rudniak

- Rewizyjnej- Leszek Galemba

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Kowalewski odczytał Uchwałę

Nr SO-0957/48/5/Ko/20l4 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2015 - 2024. Opinia jest

pozytywna. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

- przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek

do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2014-2024,

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak odczytał w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do

wieloletniej prognozy finansowej, dotyczą one:
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- zmiany tytułu uchwały, która otrzymuje brzmienie: "w sprawie projektu uchwały w

przedmiocie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2015-2021";

- uwzględniono zmiany wprowadzone autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej

powiatu na 2015r.;

- uaktualniono zapisy wynikające z Uchwały Nr SO-0957/48/5/Ko/2014 Składu

Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014r.

Przedstawiona uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

- dyskusja,

Przewodniczący Rady Marek Tomicki otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabierał głosu.

- glosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-

2024.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2015-2024.

W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych, za -21, przeciw - O, wstrzymało się

od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr III/12/2014

i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2015r.

- Przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Starostę Kolskiego,

Starosta Wieńczysław Oblizajek poinformował, że w projekcie budżetu powiatu plan

dochodów wynosi 73 695 545,00 zł, na te kwotę składają się:

dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 9 937 699,00 zł, co stanowi 13,5 % planu

dochodów,

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych

w kwocie -350000,00 zł, co stanowi 0,5 % planu dochodów i osób fizycznych

w kwocie 11 647090,00 zł, co stanowi 15,8 % planu dochodów.

subwencja ogólna w kwocie 39008525,00 zł, co stanowi 52,9 % w planie dochodów,

na którą składają się: część oświatowa -31 452 123,00 zł, część wyrównawcza -

5 805 541,00 zł, część równoważąca -1 750861,00 zł.

środki pochodzące z Kopalni Węgla Brunatnego S.A. Konin, w ramach napraw szkód

górniczych, przeznaczone na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej

Nr 3206P Łuczywno- Drzewce"- 4 000 000 zł

pozostałe dochody w tym własne w kwocie 8 752 231,00 zł, co stanowi 11,8 % planu

dochodów ogółem w tym z tytułu opłat komunikacyjnych 1 800 000,00 zł.
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Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok zaplanowano w kwocie - 72679481,08 zł, na tę

kwotę składają się:

wydatki realizowane z dotacji celowych w kwocie 9 937699,00 zł, co stanowi 13,7 %

wydatków ogółem.

Dotyczą one prac geodezyjno-kartograficznych, nadzoru budowlanego,

gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, państwowej straży pożarnej,

utrzymania domów pomocy społecznej, ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń

dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, kwalifikacji

wojskowej, orzekania o stopniu niepełnosprawności, obrony cywilnej.

pozostałe wydatki w kwocie 62 741 782,08 zł, co stanowi 86,3 % wydatków ogółem,

dotyczą utrzymania szkół średnich, dróg powiatowych, rynku pracy, rodzin

zastępczych, administracji samorządowej, promocji powiatu.

Na zadania inwestycyjne planowana jest kwota 6351 000,00 zł co stanowi 8,7 % planu

wydatków ogółem. Planowane inwestycje to m.in: budowy drogi powiatowej nr 3206P

Łuczywno- Drzewce - 4 000 000,00 zł. Zabezpiecza się także kwotę 2 O 1O 000,00 zł na

rezerwę inwestycyjną i zakupy inwestycyjne drogowe.

Starosta Wieńczysław Oblizajek poinformował, że Zarząd Powiatu dokonał analizy opinii

i wniosków Komisji Rady Powiatu dotyczących budżetu powiatu na 2015r. Zarząd

utożsamia się z nimi, jednak ich realizację uzależnia od sytuacji finansowej budżetu

powiatu.

Na zakończenie wystąpienia Starosta zwrócił SIę do Rady Powiatu o zatwierdzenie

przedstawionego projektu budżetu powiatu na 2015 rok wraz z autopoprawkami.

Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu w tym opinii Komisji Budżetu

i Finansów,

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poprosił przewodniczącego Komisji Budżetu

i Finansów o przedstawienie opinii o projekcie budżetu powiatu na 2015r. Opinię Komisji

odczytał przewodniczący Komisji Mieczysław Pusty, opinia jest pozytywna i stanowi

załącznik nr 14 do protokołu.

Pozytywne opinie do projektu budżetu powiatu na 2015 rok przedstawili przewodniczący

Komisji:

- Gospodarczej - Rafał Ławniczak

Prawa i Porządku Publicznego- Genowefa Szurgot
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- Spraw Społecznych- Janina Roszkiewicz

- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- Albin Rudniak

- Rewizyjnej- Leszek Galemba

- Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Kowalewski odczytał Uchwałę

Nr SO-0952//48/5/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały

budżetowej Powiatu Kolskiego na 2015 rok. Opinia jest pozytywna. Uchwała stanowi

załącznik nr 15 do protokołu.

- przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek

do projektu budżetu powiatu kolskiego na 2015 rok

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił Uchwałę Nr 0025.2.4.2014 Zarządu Powiatu

Kolskiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do

projektu budżetu powiatu kolskiego na 20 15r. Wynikają one z:

Uchwały Nr SO-0952/48/5/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014r.

- korekt finansowych planów złożonych po otrzymaniu projektów planów finansowych

przez Dyrektorów: ZSRCKU w Kościelcu i Liceum Ogólnokształcącego w Kole

- pisma dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole o

ustanowieniu zabezpieczenia kredytu w wysokości 500 000 zł.

Przedstawiona uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

- Dyskusja,

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki otworzył dyskusje.

Radny Mieczysław Pusty

Uchwalenie budżetu powiatu jest ważne, jest to jednak budżet wyjściowy, są obowiązki,

zadań przybywa. Musimy mieć świadomość, że w trakcie roku w sprawach budżetu

będziemy musieli podejmować trudne decyzje, a posiadane środki wydatkować dobrze i

rozsądnie.

W dyskusji więcej nikt nie zabrał głosu.

- Glosowanie w sprawie poprawek do projektu budżetu,

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie poprawki

wprowadzone przez Zarząd Powiatu do projektu budżetu. W głosowaniu uczestniczyło

21 radnych, za - 21, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - o. Poprawki zostały przyjęte

jednogłośnie.
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- Glosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami,

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie budżetu powiatu kolskiego na 2015r. wraz z przyjętymi poprawkami.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 21 radnych, za - 21, przeciw - O, wstrzymało się

od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie oznaczona Nr III/13/2014

i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek w imieniu Zarządu Powiatu, skarbnika, wydziałów

i jednostek dziękuje za jednogłośne uchwalenie budżetu.

Ad 14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Odpowiedzi były udz,Oielane na bieżąco.

Ad 15. Wolne glosy i wnioski.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki przypomniał, że dzisiaj upływa termin złożenia

oświadczeń majątkowych. Poza tym zaprasza wszystkich radnych na sesję uroczystą, która

odbędzie się o godz. 15°°.

Ad 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki zamknął obrady III sesji o godz. 14°5.

Protokołowała:

Malwina Morzycka

Uolt-(i,~Q_ 1-ł~6lQ,.
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