PROTOKÓŁ NR III/2014
Z OBRAD III SESJI
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
KADENCJI W LATACH 2014–2018
odbytej w dniu 29 grudnia 2014r.
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu

Ad.1.
Otwarcie III sesji i stwierdzenie quorum.
Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego Maria Galas o godzinie 13.00
otworzyła obrady III sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego i powitała wszystkich obecnych, w
szczególności Starostę Nowotomyskiego, Wicestarostę, Sekretarza Powiatu, Skarbnika
Powiatu, członków Zarządu Powiatu Nowotomyskiego, dyrektorów jednostek, służby
mundurowe oraz kierowników poszczególnych wydziałów Starostwa.
Przewodnicząca poinformowała, że na sali obecnych jest 17 radnych i stwierdziła
quorum.
Nieobecni na sesji: radny Edwin Pigla oraz radny Andrzej Wilkoński.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.2.
Przyjęcie porządku obrad.
O godzinie 13.05 na salę obrad przybył radny Edwin Pigla.
Na sali obecnych 18 radnych.
Porządek obrad III sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego stanowi załącznik nr 3.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że radni otrzymali porządek obrad, ale z
uwagi na fakt, że Komisarz Wyborczy w Lesznie w dniu 15 grudnia 2014r. wydał
Postanowienie o wstąpieniu na miejsce radnego Piotra Długosza, kandydata Pana
Przemysława Tramowskiego, a na miejsce radnego Tomasza Szulca, kandydata Pana
Grzegorza Cecułę, Przewodnicząca wniosła o wprowadzenie zmian do porządku obrad
poprzez dodanie punktu: „Ślubowanie radnych” i zaproponowała ująć ten punkt w porządku
obrad jako punkt 2a. Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze jakieś uwagi lub wnioski do
porządku obrad?
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O głos poprosił Starosta Nowotomyski, który zawnioskował o wprowadzenie zmian
do

porządku

obrad

poprzez

dodanie

punktu:

Podjęcie

uchwały

Rady Powiatu

Nowotomyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2014 Rady Powiatu Nowotomyskiego z
dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz
dodanie punktu: Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie powierzenia
zadań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto Starosta wniósł o
wprowadzenie zmian do porządku obrad poprzez wykreślenie z porządku obrad punktu 7, 11,
12, 13, 14.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Innych zgłoszeń nie
było. Przewodnicząca zaproponowała ująć punkt: Podjęcie uchwały Rady Powiatu
Nowotomyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2014 Rady Powiatu Nowotomyskiego z
dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego jako
punkt 2b w porządku obrad natomiast punkt: Podjęcie uchwały Rady Powiatu
Nowotomyskiego w sprawie powierzenia zadań w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej jako punkt 18a porządku obrad.
Przewodnicząca zapytała, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu:
„Ślubowanie radnych” jako punktu 2a porządku obrad?
„za” – 16 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Przewodnicząca zapytała, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu:
„Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2014
Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rady
Powiatu Nowotomyskiego” jako punktu 2b porządku obrad?
„za” – 16 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Przewodnicząca zapytała, kto jest za wykreśleniem z porządku obrad punktu 7:
„Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie
Zbąszyń”?
„za” – 12 głosów
„przeciw” – 1 głos
„wstrzymujących się” – 3 głosy

str. 2

Przewodnicząca zapytała, kto jest za wykreśleniem z porządku obrad punktu 11:
„Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowotomyskiego na lata 2015-2025” wraz z podpunktami?
„za” – 12 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 4 głosy
Przewodnicząca zapytała, kto jest za wykreśleniem z porządku obrad punktu 12:
„Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowotomyskiego na lata 2015-2025”?
„za” – 12 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 4 głosy
Przewodnicząca zapytała, kto jest za wykreśleniem z porządku obrad punktu 13:
„Projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015” wraz z
podpunktami?
„za” – 12 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 4 głosy
Przewodnicząca zapytała, kto jest za wykreśleniem z porządku obrad punktu 14:
„Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015”?
„za” – 12 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 4 głosy
Przewodnicząca zapytała, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu:
„Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie powierzenia zadań w zakresie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej” jako punktu 18a porządku obrad?
„za” – 14 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 2 głosy
Rada Powiatu Nowotomyskiego większością głosów przyjęła zmiany do porządku
obrad III sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad III sesji Rady
Powiatu Nowotomyskiego z wprowadzonymi zmianami.
„za” – 13 głosów
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„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 3 głosy
Rada Powiatu Nowotomyskiego większością głosów przyjęła porządek obrad III sesji
Rady Powiatu Nowotomyskiego z wprowadzonymi zmianami.

Ad.2a.
Ślubowanie radnych.
Przewodnicząca poprosiła radnych: Grzegorza Cecułę i Przemysława Tramowskiego
o złożenie ślubowania.
Radni złożyli ślubowanie zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym.
Przewodnicząca Rady pogratulowała nowo zaślubionym radnym Rady Powiatu
Nowotomyskiego.

Ad.2b.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr
II/8/2014 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie powołania
Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zapytała, czy do przedmiotowego
projektu uchwały są pytania? Pytań nie było.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr II/8/2014 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie powołania
Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
„za” – 18 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/13/2014 w sprawie zmiany
uchwały Nr II/8/2014 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie
powołania Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego.

Ad.3.
Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
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Przewodnicząca poinformowała, że protokół z II sesji był wyłożony do wglądu w
Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego i zapytała, czy do protokołu są
uwagi? Uwag nie wniesiono.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z II sesji Rady
Powiatu Nowotomyskiego bez odczytywania.
„za” – 18 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Rada Powiatu Nowotomyskiego jednogłośnie przyjęła protokół z II sesji Rady
Powiatu Nowotomyskiego.

Ad.4.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodnicząca poinformowała, że na jej ręce nie wpłynęła żadna interpelacja i
zapytała, czy ktoś z radnych teraz chce złożyć interpelację lub zapytanie?
Nikt się nie zgłosił.

Ad.5.
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie
międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady poprosiła Starostę o zabranie głosu.
Starosta przedstawił informację z posiedzenia Zarządu w dniu 23 grudnia 2014r.
Informacja z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 grudnia 2014r. stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy do sprawozdania Starosty są pytania? Pytań nie
było.

Ad.6.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Nowotomyski długoterminowego
kredytu.
Przewodnicząca poprosiła Skarbnika o zabranie głosu.
Skarbnik przypomniał, że podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Powiatu
Nowotomyskiego, projekt tej uchwały nie znalazł akceptacji radnych, jednakże po ponownej
analizie przedmiotowego projektu uchwały na posiedzeniu Zarządu Powiatu, zwrócono
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uwagę, że projekt ten powinien jeszcze raz zostać omówiony i przedstawiony na sesji
ponieważ jest on ściśle związany z projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2025.
Skarbnik przedstawił projekt przedmiotowej uchwały - Postanawia się zaciągnąć
długoterminowy kredyt w wysokości 2.513.852 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu kredytów. Kredyt będzie spłacany z dochodów własnych powiatu przez
10 lat począwszy od miesiąca stycznia 2016r. do grudnia 2025r. w okresach miesięcznych. W
związku z zapisem w budżecie Powiatu w przychodach budżetu w roku 2015 kredytu na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów nieznajdujących pokrycia w
planowanych dochodach Powiatu, zachodzi potrzeba zaciągnięcia długoterminowego kredytu
w łącznej kwocie 2.513.852 zł.
O głos poprosił Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Józef
Ćwiertnia potwierdził, że podczas wspólnego posiedzenia wszystkich komisji radni
negatywnie zaopiniowali ten projekt uchwały. Następnie Przewodniczący Komisji
poinformował, że Zarząd Powiatu wspólnie z Komisją Budżetowo – Gospodarczą ponownie
przeanalizował przedmiotowy projekt uchwały. Podczas tego spotkania Skarbnik uściślił
pewne zapisy w projekcie uchwały budżetowej oraz w projekcie uchwały w sprawie
uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Uwagi, które zostały wniesione w
trakcie wspólnego posiedzenia komisji, zostały przez Zarząd przeanalizowane. Zarząd
przygotowuje stosowną autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok oraz do
projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2015-2025. Podsumowując, w związku z faktem, że przedmiotowy projekt uchwały jest ściśle
związany z projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2014 – 2025, który zaopiniowany był przez radnych większością głosów
pozytywnie, Komisja Budżetowo – Gospodarcza stoi na stanowisku, że podjęcie uchwały w
sprawie zaciągnięcia przez Powiat Nowotomyski długoterminowego kredytu na dzisiejszej
sesji jest zasadne.
Radny Zbigniew Markowski zwrócił uwagę, że większość radnych treści tych
autopoprawek nie zna i nie może się do tej sprawy ustosunkować. Przygotowywane
autopoprawki na razie są znane Zarządowi i radnym Komisji Budżetowo – Gospodarczej. W
związku z powyższym Rada nie powinna na dzisiejszym posiedzeniu podejmować tej
uchwały. Poza tym, w uzasadnieniu projektu przedmiotowej uchwały jest zapis, że jest ona
podejmowana m.in. w związku z konkretnymi zapisami w budżecie Powiatu na rok 2015, a
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projekt uchwały budżetowej Powiatu na 2015 rok został wykreślony z porządku obrad więc
podjęcie tej uchwały pozbawione jest sensu.
Skarbnik wyjaśnił, że autopoprawki są przygotowywane i będą omawiane na
komisjach oraz na następnej sesji. Podjęcie tej uchwały ma sens ponieważ jest ona ściśle
związana z projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2014 – 2025.
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję, odczytała projekt uchwały i zapytała, czy
do przedmiotowego projektu uchwały są jeszcze pytania? Pytań nie było.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
przez Powiat Nowotomyski długoterminowego kredytu.
„za” – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 5 głosów
Rada Powiatu większością głosów podjęła Uchwałę Nr III/14/2014 w sprawie
zaciągnięcia przez Powiat Nowotomyski długoterminowego kredytu.

Ad.7.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Gminie Zbąszyń.
Punkt został wykreślony z porządku obrad.

Ad.8.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego 2014.
Przewodnicząca poprosiła Skarbnika o przedstawienie projektu uchwały.
Skarbnik przedstawił przedmiotowy projekt uchwały zwracając uwagę, że w dniu
dzisiejszym radni otrzymali uaktualniony projekt uchwały, który uściśla poszczególne kwoty
co do grosza.
Przewodnicząca zapytała, czy do przedmiotowego projektu uchwały są pytania?
Pytań nie było.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia
wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.
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„za” – 17 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 1 głos
Rada Powiatu większością głosów podjęła Uchwałę Nr III/15/2014 w sprawie
ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.

Ad.9.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2014.
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Powiatu.
Przewodnicząca zapytała, czy do przedmiotowego projektu uchwały są pytania?
Pytań nie było.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
Powiatu na rok 2014.
„za” – 16 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 2 głosy
Rada Powiatu większością głosów podjęła Uchwałę Nr III/16/2014 w sprawie
zmiany budżetu Powiatu na rok 2014.

Ad.10.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014 – 2025.
Projekt uchwały przedstawiła Główna księgowa Halina Kamińska.
Przewodnicząca zapytała, czy do przedmiotowego projektu uchwały są pytania?
Pytań nie było.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014 – 2025.
„za” – 13 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 5 głosów
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Rada Powiatu większością głosów podjęła Uchwałę Nr III/17/2014 w sprawie
uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata
2014 – 2025.
O godzinie 13.45 Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę do godziny 14.00.
Po przerwie, na sali obecnych 17 radnych. Nieobecny: radny Grzegorz Cecuła.

Ad.11.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowotomyskiego na lata 2015-2025.
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2015-2025 wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji Rady Powiatu
Nowotomyskiego o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2015-2025,
c) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków Regionalnej Izby
Obrachunkowej i komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego,
d) odczytanie wniosków zgłoszonych przed sesją przez radnych, które nie zostały
uwzględnione w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2015-2025,
e) przedstawienie ewentualnej autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowotomyskiego na lata 2015-2025,
f) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2015-2025,
g) głosowanie autopoprawki Zarządu,
h) głosowanie wniosków komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego zawartych w
opiniach komisji i nie uwzględnionych przez Zarząd w autopoprawce oraz
wniosków radnych złożonych przed sesją, które nie zostały uwzględnione w
projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowotomyskiego na lata 2015-2025.
Punkt został wykreślony z porządku obrad.

str. 9

Ad.12.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowotomyskiego na lata 2015-2025.
Punkt został wykreślony z porządku obrad.

Ad.13.
Projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015.
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego
na rok 2015 wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji Rady Powiatu
Nowotomyskiego

o

projekcie

uchwały

w

sprawie

budżetu

Powiatu

Nowotomyskiego na rok 2015,
c) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków Regionalnej Izby
Obrachunkowej i komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego,
d) odczytanie wniosków zgłoszonych przed sesją przez radnych, które nie zostały
uwzględnione w projekcie budżetu,
e) przedstawienie ewentualnej autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu
uchwały budżetowej,
f) dyskusja nad projektem budżetu,
g) głosowanie autopoprawki Zarządu,
h) głosowanie wniosków komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego zawartych w
opiniach komisji i nie uwzględnionych przez Zarząd w autopoprawce oraz
wniosków radnych złożonych przed sesją, które nie zostały uwzględnione w
projekcie budżetu.
Punkt został wykreślony z porządku obrad.

Ad.14.
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015.
Punkt został wykreślony z porządku obrad.

Ad.15.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 rok.
Przewodnicząca

zapytała,

czy

do

sprawozdania

przekazanego

radnym,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej chciały coś uzupełnić?
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Napierała uzupełnił sprawozdanie
z działalności Komisji za 2014 rok o informację z posiedzenia Komisji w dniu 16 grudnia
2014r.
Sprawozdanie z działalności Komisji za 2014 rok i informacja z posiedzenia Komisji w
dniu 16 grudnia 2014r. stanowią załącznik nr 10 do protokołu.
Do sprawozdania z działalności Komisji za 2014 rok i informacji z posiedzenia
Komisji w dniu 16 grudnia 2014r. uwag nie było.
O godzinie 14.05 na salę obrad wrócił radny Grzegorz Cecuła.
Obecnych 18 radnych.
Ad.16.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015
rok.
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały i zapytała, czy do przedmiotowego
projektu uchwały są pytania? Pytań nie było.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
„za” – 16 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 2 głosy
Rada Powiatu większością głosów podjęła Uchwałę Nr III/18/2014 w sprawie
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

Ad.17.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Nowotomyskiego na
2015 rok.
Przewodnicząca poinformowała, że w momencie kiedy były przygotowywane plany
pracy Rady i komisji, nie było jeszcze wiadomo, że w styczniu odbędzie się sesja, a co za tym
idzie posiedzenia komisji. W związku z powyższym plan pracy Rady i komisji zostaje
uzupełniony o miesiąc styczeń, w którym główne tematy dotyczyć będą prac nad
uchwaleniem budżetu Powiatu na 2015 rok.
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Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały i zapytała, czy do przedmiotowego
projektu uchwały są pytania? Pytań nie było.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia
planu pracy Rady Powiatu Nowotomyskiego na 2015 rok.
„za” – 18 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/19/2014 w sprawie uchwalenia
planu pracy Rady Powiatu Nowotomyskiego na 2015 rok.

Ad.18.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu na 2015
rok.
Przewodnicząca zaznaczyła, że plany pracy Komisji uzupełnia się o posiedzenia
komisji w styczniu, gdzie zostanie dokonana analiza budżetu na 2015 rok.
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały i zapytała, czy do przedmiotowego
projektu uchwały są pytania? Pytań nie było.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
planów pracy komisji Rady Powiatu na 2015 rok.
„za” – 15 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 3 głosy
Rada Powiatu większością głosów podjęła Uchwałę Nr III/20/2014 w sprawie
zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu na 2015 rok.

Ad.18a.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie powierzenia zadań w
zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zapytała, czy do przedmiotowego
projektu uchwały są pytania? Pytań nie było.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
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Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia
zadań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
„za” – 15 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 3 głosy
Rada Powiatu większością głosów podjęła Uchwałę Nr III/21/2014 w sprawie
powierzenia zadań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ad.19.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca poinformowała, że nie wpłynęły żadne interpelacje i zapytania.

Ad.20.
Wolne głosy i wnioski.
W imieniu Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz Zarządu Powiatu, Przewodnicząca
Rady podziękowała wszystkim osobom, instytucjom i zakładom pracy za otrzymane życzenia
świąteczne i noworoczne.
Następnie Przewodnicząca złożyła wszystkim życzenia noworoczne. Do życzeń
dołączył się także Starosta Nowotomyski oraz Zarząd Powiatu.

Ad.21.
Zamknięcie III sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady III sesji Rady
Powiatu Nowotomyskiego o godzinie 14.15.

Przewodnicząca Rady
/-/ Maria Galas

Protokolanci:
Ewa Bąbelek
Agnieszka Henicz
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