
0002 Protokół Nr XXVII/12
z sesji Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 28 grudnia 2012 roku

XXVII sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w siedzibie Starostwa
Powiatowego przy ul. Paderewskiego IB.

Ad. 1
Sesję o godz. 900 otworzył, wypowiadając formułę - otwieram obrady XXVII sesji

Rady Powiatu Nowodworskiego - p.Grzegorz Paczewski wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Nowodworskiego, a następnie stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyło 17
Radnych (19 Radnych statutowy skład Rady).
P.Wiceprzewodniczący Rady przywitał Radnych, Zarząd Powiatu na czele z p.Krzysztofem
Kapustą - starostą, przedstawicieli prasy, p.Monikę Pąjąk- Truszkowską przedstawiciela
Kancelarii Prawnej oraz Panie z Biura Rady.
P.Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że sesja została zwołana w związku z wnioskiem
Zarządu Powiatu (załącznik do niniejszego protokołu).

Ad. 2
P.Wiceprzewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad dołączony do

wniosku:
l. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego;
2) zmiany uchwały budżetowej na rok 2012;

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie sesji.

Do zaproponowanego powyżej porządku obrad nie zgłoszono uwag,
p.Wiceprzewodniczacy Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie.

Rada Powiatu Nowodwerskiego jednogłośnie, 17 głosami za przyjęła
zaproponowany porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

Ad.3
Podjęcie uchwał w sprawach.

Ad.l).
P.Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego.
P .Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej uchwały.
W związku z brakiem pytań do odczytanej uchwały, P.Wiceprzewodniczący Rady

poddał pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przyjęła Uchwalę Nr

XXVI1/21S/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Nowodworskiego ..



Ad. 2)
P.Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały

budżetowej na rok 2012.
P.Mariusz Dudek - przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju

poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
W związku z brakiem pytań do odczytanej uchwały, p.Wiceprzewodniczący Rady

poddał pod głosowanie jej przyjęcie.
Rada Powiatu Nowodworskiego jednogłośnie, 17 głosami za, przy jęła Uchwalę Nr

XXVII/216/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

Ad. 4
W punkcie sprawy różne głos zabrał p.Mariusz Dudek, który poinformował, że w dniu

14 stycznia 2013r. o godz. 1400 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, na które zaprasza
Przewodniczących Komisji oraz wszystkich zainteresowanych Radnych. Tematem
posiedzenia będzie sprawa dochodów budżetu powiatu na rok 2013.

Ad. 5
W związku z wyczerpanym porządkiem obrad p.Grzegorz Paczewski

wiceprzewodniczący Rady podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach, a następnie
o godz. 910 zamknął obrady XXVII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

Protokołowała
Mariola Tomaszewska


