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PROTOKÓŁ NR V/11
z V sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 31 marca 2011 roku
w Domu Pomocy Społecznej w Resku
Rozpoczęcie obrad: 16,00
Zakończenie obrad: 19,25

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady- Zdzisław Bogdanowicz:

Otwieram V sesję Rady Powiatu Łobeskiego. Witam serdecznie wszystkich Państwa: radnych
powiatu, przedstawicieli Zarządu, Dyrektorów Jednostek i Wydziałów Starostwa, prasę oraz
zaproszonych gości.
Przewodniczący Rady – Zdzisław Bogdanowicz:

Na podstawie listy obecności radnych powiatu
14 radnych na ustawowy stan 15 radnych.

(załącznik nr 1 do protokołu)

stwierdzam, że na sali jest

Po wyczerpaniu punktu 1 Przewodniczący Rady przystąpił do kolejnego punktu obrad.

USTALENIE PORZĄDKU OBRAD V SESJI
Przewodniczący obradom poinformował, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji
radni otrzymali porządek obrad.
Halina Szymańska w imieniu Klubu Radnych zaproponowała poszerzenie
porządku obrad o wybór nowego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radny
Kabat złożył mandat i Komisja nie ma swojego Przewodniczącego w tej chwili.
Ryszard Brodziński złożył wniosek, aby tej sprawy nie rozpatrywać na
dzisiejszym posiedzeniu. Na dzień dzisiejszy jest wakat w Radzie. Po
zaprzysiężeniu nowego radnego każdy radny będzie miał równe szanse na
ubieganie się o tą funkcję. Brak Przewodniczącego nie ma większego znaczenia dla
funkcjonowania Komisji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby poczekać miesiąc.
Halina Szymańska powiedziała, że uniemożliwia się pracę Komisji Rewizyjnej,
ponieważ tylko Przewodniczący może wystąpić do Przewodniczącego Rady o
upoważnienia do kontroli. Plan pracy Komisji na I kwartał nie został
zrealizowany. Dodała, że rozumie, że teraz rządząca koalicja nie może wybrać
spośród siebie nikogo na Przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnej Szymańskiej o
poszerzenie porządku obrad o wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
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Rada negatywnie zaopiniowała wniosek 5 głosami „za” (Klub Radnych) przy 9 przeciw.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2.
Ustalenie porządku obrad V sesji
3.
Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu
4.
Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5.
Przyjęcie informacji, sprawozdań:
5.1
z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie w 2010 r.; informacja o
stanie i strukturze bezrobocia w powiecie łobeskim
5.2
z działalności Domu Pomocy Społecznej w Resku w 2010 r.
5.3
z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie w 2010 r.; informacja na
temat planu remontów bieżących na drogach po sezonie zimowym oraz
planowanych inwestycjach drogowych w 2011 r.
6. Podjęcie uchwał:
6.1
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na
które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
6.2
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
6.3
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Łobeskiego
Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego
6.4
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2011 rok
6.5
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łobeskiego na lata
2011-2021
6.6
w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski – Dom Pomocy Społecznej w
Resku do projektu pt. „Przekroczyć granice…" współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Celu 3 „Europejskiej Współpracy Terytorialnej” – „Współpraca
Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i
Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.
7.
Wnioski i oświadczenia radnych
8.
Interpelacje i zapytania
9.
Informacje Przewodniczącego Rady
Zamknięcie obrad

Rada przyjęła porządek obrad 13 głosami „za” przy 1 wstrzymującym (radna Szymańska).
3. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z IV SESJI RADY POWIATU
Przewodniczący Rady – Zdzisław Bogdanowicz poinformował radnych, iż
mogli zapoznać się z treścią protokołu, który znajduje się w Biurze Rady Powiatu
w Starostwie Powiatowym w Łobzie, na 5 dni przed sesją. Zapytał czy radni
zgłaszają wnioski lub uwagi do protokołu?
W związku z nie zgłoszeniem żadnych wniosków dotyczących zmiany treści
protokołu, poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie przyjęła protokół z IV sesji Rady.
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4. INFORMACJA STAROSTY O PRACY ZARZĄDU POMIĘDZY
SESJAMI
Przewodniczący Rady poprosił, aby zanim Starosta przedstawi sprawozdanie
Starosty z pracy Zarządu, oddać głos dyrektorowi szpitala w Gryficach, aby
przedstawił obecną sytuację szpitala w Resku.
Jacek Pietryka powiedział, że funkcjonują wszystkie zaplanowane oddziały.
Uruchomiono laboratorium diagnostyczne, stanowiska łóżek dla pacjentów
wentylowanych mechanicznie. Przygotowywane są projekty dalszych prac
zmierzających do usprawnienia funkcjonowania szpitala. Dodał, ze o zmianach w
szpitalu będzie informować na bieżąco.
Halina Szymańska powiedziała, że w grudniu wpłynęło pismo, w którym była
informacja, że od 1 stycznia 2011 r. zaczną funkcjonować pracownie endoskopii i
usg oraz badań usg metodą Doppler duplex. Te trzy pracownie nie działają.
Zapytała, kiedy zaczną one funkcjonować, ponieważ dziś pacjent z terenu powiatu
nie jest w stanie wykonać tych badań. Dodała, że w piątek przeszła ustawa o
działalności leczniczej. Zapytała, jaką dyrektor szpitala widzi perspektywę dla
szpitala w Resku w świetle tej nowej ustawy. Zapytała, kiedy będzie można
zapoznać się z tego typu informacją.
Jacek Pietryka powiedział, że są warunki szczegółowe NFZ. Zadeklarował, że
świadczenia będą spełniane, ale okazało się, że wymogi nie są spełnione. Jesteśmy
szpitalem publicznym, otwartym. Jest możliwość wejścia kontrolerów w każdej
chwili, więc nie można pozwolić sobie na różnego rodzaju sztuczki. „Publiczny”
w nazwie gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów. Nie można udzielać świadczeń,
gdy nie spełnia się warunków. Poprosił o wyrozumiałość. Szpital publiczny każdą
rzecz musi kupić w trybie przetargu lub uchwał Rady Społecznej. Niektórych
procesów nie można pominąć. Będziemy dążyć do tego, aby procedury
zakończyły się jak najszybciej. Charakter szpitala nie ulegnie zmianie, nawet gdyby
okazało się że będzie on przekształcony w spółkę prawa handlowego. Kiedy to się
stanie? Panują różnego rodzaju poglądy na ten temat. Nie ma jednoznacznej
opinii, że taki szpital jak w Gryficach może zostać przekształcony. Dodał, że nie
wszystko zależy od jego woli czy chęci, ale również od uwarunkowań prawnych.
Na dziś nie ma obowiązku, aby szpital wojewódzki został przekształcony w
spółkę. Ustawa jest zbyt świeża, aby nad nią dywagować. Jeśli byłaby taka chęć, na
którymś z posiedzeń Rady będzie mógł o takich perspektywa opowiedzieć.
Nawet, gdyby takie przekształcenie nastąpiło, to dla pacjentów nie będzie to
robiło różnicy.
Halina Szymańska zapytała, czy należności czynszowe za szpital są regulowane
na bieżąco.
Helena Szulc potwierdziła.
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Wiesław Mały powiedział, ze na terenie powiatu można wykonać badania
o których wspominała radna Szymańska np. na terenie gminy Resko wykonuje je
firma Intermed i Chirurg.
*****
Starosta Ryszard Brodziński przedstawił informację z pracy Zarządu. Dodał, że
porozumienie z gminą Resko w sprawie przekazania roli organu prowadzącego
Zespół Szkół w Resku jest realizowane prawidłowo i przynosi efekty. Powiat
przeprowadził termomodernizację obiektu i wykonał elewację, przekazano
dotację w wysokości 500 tys. zł. Na przyszły rok planowane jest jeszcze
przekazanie dotacji w wysokości 300 tys. zł. Rozwiązany został problem
funkcjonowania szpitala w Resku. Prowadzi go jeden z najlepszych szpitali w
Polsce. Realizowana jest inwestycja remont drogi Łosośnica – Modlimowo, która
w tym roku ma być zakończona.
Halina Szymańska zapytała, o kierunki i sposób realizacji zadań w zakresie
kultury. Zapytała, czy wygasła umowa z gminą Łobez i jakie są plany w tym
zakresie.
Ryszard Brodziński powiedział, że w dniu dzisiejszym wygasa porozumienie
z gmina Łobez. Zarząd zamierza przekazać większe środki na kulturę niż do tej
pory. Planowane środki przeznaczone będą na utworzenie warsztatów
o charakterze twórczym, amatorski ruch artystyczny, oraz na wykorzystanie
możliwości kształcenia talentów na naszym obszarze. Taki materiał zostanie
przedstawiony Radzie wraz z preliminarzem.
Halina Szymańska zapytała, czy będzie kontynuowana współpraca z gminą
Łobez.
Ryszard Brodziński powiedział, że w niektórych aspektach ta współpraca będzie
kontynuowana.
Jan Zdanowicz powiedział, że umowa z gminą Łobez wygasa, ale współpraca
z ŁDK nie zostanie zerwana. Będzie ona opierała się na innych zasadach.
Powołana została Rada Kultury.
Zbigniew Pałubiak powiedział, że Zarząd ustalił ceny drewna pozyskanego na
gruntach powiatowych. Zapytał o ile wzrosła ta cena. Jest kwestia pozyskania
drewna na drogach powiatowych. ZDP wyrażał zgodę tylko osobom prawnym,
ale osoby fizyczne też powinny mieć możliwość pozyskania tego drewna. Zapytał
czego dotyczyły spotkania Etatowego Członka Zarządu z dyrektorem ANR oraz
w Urzędzie Marszałkowskim odnośnie melioracji.
Ryszard Brodziński powiedział, że projekt uchwały odnośnie ustalenia cen
drewna przygotował ZDP. Ceny wynikają z cen stosowanych przez Nadleśnictwo.
Odnośnie wycinki drzew powiedział, ze jest przeważnie ogłaszany przetarg na
przeprowadzenie wycinki drzew i wycinający ma obowiązek wykupić to drzewo.
Michał Karłowski powiedział, że spotkał się z dyrektorem ANR, ponieważ
Starostwo stara się o pozyskanie ziemi na cele statutowe. Istnieje możliwość
nieodpłatnego pozyskania ziemi. W każdej gminie są działki, które można
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pozyskać. Odnośnie problemu melioracji powiedział, że jest to problem bardziej
złożony. Chcemy rozpocząć realizację jednego programu. 12 kwietnia odbędzie
się spotkanie u Wojewody, pokazujące możliwości realizacji m.in. napraw
urządzeń melioracji. Chcielibyśmy poprzez PUP pozyskać dodatkowe środki na
wykonanie tego zadania.
Ryszard Sola zapytał o remont ulicy Kolejowej w Łobzie.
Ryszard Brodziński powiedział, ze remont tej ulicy został wprowadzony do
WPI, osiągnięto porozumienie z gminą Łobez. Dokumentację opracuje i wniosek
złoży gmina Łobez. Powiat udzieli dotacji w wysokości 20 tys. zł na
przygotowanie dokumentacji. Jeśli wniosek uzyska dofinansowanie ze
„schetynówki”, to realizatorem tego będzie gmina Łobez.
Ryszard Sola zapytał jakie konkretnie obszary będą realizowane w ramach
programu Jessica.
Teresa Łań powiedziała, że w tej chwili nie mamy obszaru, w którym możemy
działać w ramach tego programu.
Jan Zdanowicz powiedział, że projekt dotyczy obszarów miejskich. Chcemy
przygotować kadrę do pozyskiwania ewentualnych pieniędzy. Jest okazja, aby
skorzystać z bezpłatnych szkoleń.
Ryszard Sola zapytał, czy Wicestarosta jest już członkiem Społecznej Rady
Szpitala w Gryficach.
Jan Zdanowicz powiedział, ze przedstawicielami powiatu w Radzie Społecznej
Szpitala w Gryficach będzie on i Burmistrz Reska. Kandydatury zostały przyjęte.
O składzie decyduje Sejmik Województwa, ale kandydatury na pewno zostaną
przyjęte.
Ryszard Sola zapytał, czy są realne szanse na przejęcie budynku stołówki
policyjnej.
Ryszard Brodziński potwierdził.
Józef Drozdowski zapytał o spotkanie z przedstawicielami firmy Biogas.
Jan Zdanowicz powiedział, że organizatorem tego wyjazdu był Burmistrz Łobza.
Na jego zaproszenie pojechał również on, Etatowy Członek Zarządu,
Przewodniczący Rady i pan Skrobiński. Chcieliśmy jako przedstawiciele powiatu
nawiązać współpracę z Torgelow. Zaczynamy szukać partnera do współpracy,
a przy okazji zwiedziliśmy biogazownię. Taka biogazownia ma zostać
wybudowana w Nowamylu. Drugim punktem programu było zwiedzanie
obiektów sportowych w Torgelow. Przede wszystkim skupiliśmy uwagę na tych
obiektach. Powiat zadeklarował współpracę i współfinansowanie modernizacji
stadionu w Łobzie.
Zbigniew Pałubiak powiedział, że Zarząd nie ogłosił przetargu na obsługę
bankową powiatu, tylko przedłużył obowiązującą umowę. Zapytał, co było
takiego korzystnego w ofercie PKO BP. Czy warunki są takie same jak były, czy
powiat coś zyskał? O ile ta oferta jest korzystniejsza od poprzedniej?
Ryszard Brodziński powiedział, że powiat ma bardzo dobre warunki na
lokatach.
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Helena Szulc powiedziała, ze Bank PKO BP prowadzi obsługę powiatu od 2003
r. zgodnie z ustawą o finansach publicznych i opinią RIO istnieje możliwość
przedłużenia umowy z bankiem, jeśli nie przekracza ona kwoty 14 000 euro.
Umowa jest na takich samych warunkach jak do tej pory. Poza tym wszystkie
jednostki powiatowe mają konta w tym banku. Jeśli ogłoszony zostałby przetarg,
zmiana kont, pieczątek, poinformowanie interesantów byłaby niewspółmiernym
kosztem. Większość radnych i pracowników również ma konta w PKO BP.
Halina Szymańska powiedziała, że dobrze byłoby ogłosić przetarg
nieograniczony na prowadzenie obsługi bankowej, zostawiając sobie klauzulę
odstąpienia, bo być może udałoby się osiągnąć dużo korzystniejszą ofertę.
W związku z niezgłoszeniem pytań, Przewodniczący Rady zamknął obrady nad tym punktem
5. Przyjęcie informacji, sprawozdań:
5.1 z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie w 2010 r.;
informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie łobeskim
Ryszard Sola powiedział, że PUP pracuje bardzo dobrze. Nie można nie
zauważyć, że największym problemem powiatu jest bezrobocie. Dobrze byłoby
współpracować z gminami, aby przyciągnąć inwestorów, tworzyć specjalne strefy
inwestycyjne. Trochę tą inicjatywę zaniechano w ostatnich latach, ale można
byłoby wrócić do tej specjalnej strefy inwestycyjnej, która bardzo dobrze działa
np. w powiecie białogardzkim i świdwińskim.
Halina Szymańska zapytała dlaczego Starostwo prowadzi dziwną politykę
w zakresie współpracy z gminą Łobez. Trwa spór o przejęcie gruntów Skarbu
Państwa. Powiat zmusza gminę do przejęcia tych gruntów. Przez takie działania
blokowane są inwestycje prywatnych przedsiębiorców.
Ryszard Brodziński powiedział,
że Starostwa nie jest zarządcą dróg
publicznych a jedynie gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa. Są to
nieruchomości stanowiące tak naprawdę lokalne drogi publiczne przynależne
gminom, chociaż nie zostały zaliczone do dróg publicznych odpowiednią uchwałą
Rady Gminy. Starostwo podjęło działania zmierzające do przekazania tych
terenów gminom. Jest sporo dróg Skarbu Państwa, które nie zostały zaliczone do
kategorii dróg publicznych. Te drogi należą się gminie i Burmistrz Łobza
powinien je przejąć. Powiat mógłby przejąć te drogi, ale lepiej zajmować się
drogami łączącymi miejscowości, a nie prowadzącymi do lasu. Nie może być tak,
że powiat będzie ponosić konsekwencje decyzji burmistrzów, że nie przyjmują
dróg na mienie gmin.
Halina Szymańska powiedziała, że rozumie tą sytuację i zasadne jest
uregulowanie stanu prawnego dróg. Poprosiła, aby osoby fizyczne i prawne nie
ponosiły konsekwencji sporów pomiędzy samorządami.
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Ryszard Brodziński powiedział, że nie jest rolą Starosty zastępowanie
Burmistrza w wykonywaniu jego zadań.
Halina Szymańska powiedziała, że kwestia uregulowania stanu prawnego nie
powinna stanąć na drodze osobom fizycznym i prawnym.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
5.2

z działalności Domu Pomocy Społecznej w Resku w 2010 r.

Rada jednogłośnie przyjęła informację.
5.3

z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie w 2010 r.;
informacja na temat planu remontów bieżących na drogach po sezonie
zimowym oraz planowanych inwestycjach drogowych w 2011 r.

Ryszard Brodziński przedstawił informację o prowadzonych działaniach na
drogach powiatowych na terenie gminy Resko.
Zbigniew Pałubiak powiedział, że krytyka drogi Resko – Ostrzyca do Łosośnicy
rozpoczęła się gdy wymalowano pasy na niej co odebrano jako zakończenie
inwestycji, a droga nadal była nierówna. Dodał, że pytał na sesji o tą drogę,
dyrektor Bernacki mówił, że będą jeszcze na niej „zabiegi kosmetyczne”. Na
posiedzeniu wspólnym Komisji pytał o tą inwestycję i Starosta powiedział, że
została ona zakończona. Prace, które są teraz robiona na tej drodze są w ramach
gwarancji. Podobno na całej długości drogi ma być położony „dywanik”.
Zapytał, kiedy to będzie zrealizowane.
Ryszard Brodziński powiedział, że ufa kompetencjom dyrektora Bernackiego.
Dyrektor powiedział, że to może zostać zrobione nawet w kwietniu, zależy tylko
od warunków pogodowych. Poprosił o cierpliwość do czasu zakończenia
inwestycji.
Elżbieta Korgul zapytała, kiedy będzie w planie remont drogi Łabuń – Iglice.
Jest tam bruk przykryty asfaltem. Jest to droga powiatowa. Obiecywano, że ta
droga będzie robiona w 2011 r., ale został jej remont wycofany. Zapytała, jakie są
plany poprawienia drogi do Iglic.
Ryszard Brodziński powiedział ,że w przewidywanym okresie nie będzie ta
droga robiona w zakresie przewidywanym jak droga do Modlimowa. Możliwości
finansowe powiatu są ograniczone. Jest wiele takich dróg, ale remonty na nich nie
są planowana ani w tym, ani w przyszłym roku. Dodał, że odpowiedź na to
zapytanie zostanie udzielona pisemnie.
Jolanta Siarkiewicz powiedziała, że mieszkańcy Żerzyna są zaniepokojeni
pogarszającym się stanem drogi Mołdawin – Żerzyno. Wystąpiliśmy w 2009 r. za
pośrednictwem Burmistrza Reska do ZDP o zwrócenie uwagi na pogarszający się
stan tej drogi. ZDP odpisało, że stan tej drogi spowodowany jest przepływającą
rzeką. ZDP wystąpił o zmianę kierunku rzeki do Zarządu Melioracji, a do tego
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czasu ZDP miał zajmować się tą drogą w ramach bieżącego utrzymania. Od 2009
r. nie stało się nic w tej sprawie, a ta droga coraz bardziej osiada. Trzeba reagować,
zanim ta droga ulegnie całkowitej dewastacji, bo wtedy koszty jej naprawy będą
jeszcze większe. Tą drogą jeżdżą również auta z drewnem, co również powoduje
jej niszczenie. Podcięto drzewa, które po tym zabiegu wyglądają tragicznie. Są
topole, które wrastają w bruk i go niszczą. Pocięte gałęzie nie zostały pozbierane.
Paweł Gradus zapytał o drogę Resko – Słowikowo. Zapytał, czy na ul.
Kołobrzeskiej w Resku nie można byłoby położyć całkowicie nowej nawierzchni.
Andrzeja Gradus powiedział, ze prosił ZDP o skonsultowanie się z Zarządem
Melioracji w sprawie tego pisma. Gałęzie mają zostać uprzątnięte, a topole
wycięte.
Jan Zdanowicz powiedział, że na wszystkie zapytania zostanie udzielona pisemna
odpowiedź.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
Przerwa w obradach 18,20-18,40.
6. PODJĘCIE UCHWAŁ:
6.1 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i
zawodowej, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Katarzyna Błaszczyk przedstawiła projekt uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
6.2

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
6.3

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Łobeskiego
Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego

Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, ze Zarząd wnosi
autopoprawkę do uchwały.
Halina Szymańska w imieniu Klubu Radnych powiedziała, że lepszy był zapis
przed autopoprawką. Był on bardziej precyzyjny, a ten obecnie proponowany nie
gwarantuje przeznaczenia środków na dany cel. Zapytała, czy w tej uchwale
przeznaczane są jakieś dodatkowe środki na ten cel.
Helena Szulc powiedziała, że poprzednio był zapis w budżecie powiatu, a teraz
jest sposób realizacji.
Halina Szymańska zapytała o kwoty przekazane przez inne samorządy.
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Ryszard Brodziński powiedział, że jego wiedza na ten temat nie uległa zmianie.
Halina Szymańska poprosiła o wystąpienie do Zarządu Województwa
z zapytaniem o to, które samorządy i w jakiej kwocie przekazały takie
dofinansowanie. Dodała, że Klub Radnych popiera pierwszą wersję projektu
uchwały.
Jan Zdanowicz powiedział, ze dowiadywał się o kwoty przekazywane przez inne
samorządy. Sąsiednie starostwa albo nic nie dawały, albo przekazywały po 1 zł od
mieszkańca. Taki przelicznik zastosowano również przy niniejszej uchwale.
Zapytał, dlaczego tak ważne są kwoty przekazywane przez inne samorządy.
Halina Szymańska poprosiła, aby jeśli kierowane są pytania do Zarządu,
odpowiadała na nie osoba najbardziej kompetentna. Poprosiła o informację, jakie
samorządy i w jakiej wysokości udzieliły pomocy finansowej na budowę tego
szpitala.
Michał Karłowski powiedział, że nie jest intencją licytowanie się kto i ile dał.
Intencją jest taka, aby budowa szpitala była wsparta. Kwota 40 tys. zł
przekazywana przez powiat łobeski to kropla w morzu potrzeb. Intencja i sygnał,
że powiat poparł tą ideę jest ważna, a nie kto i ile dał na ten cel. Dodał, że nie
widzi potrzeby zbierania informacji o kwotach przekazanych przez inne
samorządy. Ważna jest idea i dobro tych dzieci, które będą leczone w tym szpitalu.
Ryszard Brodziński powiedział, że jest załamany tą dyskusją. Wniosek o
dofinansowanie tej budowy jest z poprzedniej kadencji. Jest to sprawa szczególnie
ważna w kontekście stanu szpitala przy ul. Wojciecha w Szczecinie. Stwierdził, że
w kontekście celu, w którym ma to służyć, kłócenie się o 40 tys. zł jest nie na
miejscu.
Halina Szymańska powiedziała, że nie neguje przeznaczenia środków na ten cel.
Zapytanie o to, ile przeznaczyły na ten cel inne samorządy nie jest rzeczą złą. Nie
neguje tej kwoty, po prostu pyta o skalę pomocy.
Michał Karłowski zobowiązał się do przedstawienia radnej Szymańskiej adresów
wszystkich powiatów, aby mogła skontaktować się odnośnie przekazanych kwot.
Anna Woropay powiedziała, odnośnie zapisu w autopoprawce, ze umowa będzie
określała kwestię przekazania i rozliczenia środków. Zakres umowy określa ustawa
o finansach publicznych. Wykreślone zostaje tylko upoważnienie dla
Przewodniczącego Zarządu.
Ryszard Sola postawił formalny wniosek o głosowanie nad przedłożonym
projektem uchwały.
Rada podjęła uchwałę 12 głosami „za” przy 2 wstrzymujących się (radni Szymańska i
Pałubiak).
6.4

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2011 rok

Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
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Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
6.5

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łobeskiego
na lata 2011-2021

Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
6.6

w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski – Dom Pomocy
Społecznej w Resku do projektu pt. „Przekroczyć granice…"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejskiej
Współpracy Terytorialnej” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów
Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej
Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

Maria Paprocka - Wall przedstawiła projekt uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
7. WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH

Jan Zdanowicz powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji wybrani zostali
przedstawiciele do Społecznej Rady Kultury i do Powiatowej Rady Sportu.
Zawnioskował o powołanie przez Radę Powiatu do składu Powiatowej Rady
Sportu radnego Ryszarda Solę.
Ryszard Sola zapytał, czy nie powinno to być zrobione uchwałą.
Grzegorz Wasilewicz powiedział, że nie ma podstawy prawnej do podjęcia takiej
uchwały. Będzie tylko zapis w protokole.
Rada jednogłośnie wytypowała ze swojego składu radnego Ryszarda Solę do pracy w Powiatowej
Radzie Sportu.
Jan Zdanowicz zawnioskował o powołanie do składu Powiatowej Rady Kultury
radnych M. Karłowskiego i J. Bąka.
Rada jednogłośnie wytypowała ze swojego składu radnych Karłowskiego i Bąka do pracy w
Powiatowej Radzie Kultury.
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Zbigniew Pałubiak powiedział, że na sesji ocenialiśmy sprawozdania z pracy
jednostek powiatowych. Zostały one pozytywnie ocenione. Na posiedzeniu
Komisji powiedziano, że dyrektorzy jednostek nie otrzymali podwyżek w tym
roku. Stwierdził, że skoro sprawozdania są oceniane pozytywnie, to dyrektorzy
powinni otrzymać te podwyżki.
Ryszard Brodziński podziękował radnej Makarec za pracę w Powiatowej Radzie
Zatrudnienia.
Halina Szymańska poprosiła o informacje odnośnie ewentualnych szkoleń dla
członków Komisji Rewizyjnej. Zapytała, czy jest opinia prawna dotycząca
agregatu.
Grzegorz Wasilewicz powiedział, że o opinię wnioskował radny Kabat i ją
otrzymał. Jeśli jest taka potrzeba, zostanie ona przesłana zainteresowanym
radnym.
Halina Szymańska poprosiła o zamieszczanie w BIP projektów protokołów
z sesji.
W związku z niezgłoszeniem wniosków i oświadczeń, Przewodniczący Rady
zamknął obrady nad tym punktem.
8. INTERPELACJE I ZAPYTANIA

W związku z niezgłoszeniem interpelacji i zapytań, Przewodniczący zamknął
obrady nad tym punktem.
9.

INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY

Przewodniczący Rady przypomniał
majątkowych za ubiegły rok.
10.

o

obowiązku

złożenia

oświadczeń

ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady V sesji Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Bogdanowicz

Protokół sporządziła
Agnieszka Maśnik
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