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PROTOKÓŁ NR VI/11
z VI sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 26 maja 2011 roku
w Starostwie Powiatowym w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: 16,00
Zakończenie obrad: 18,10

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady- Zdzisław Bogdanowicz:

Otwieram VI sesję Rady Powiatu Łobeskiego. Witam serdecznie wszystkich Państwa: radnych
powiatu, przedstawicieli Zarządu, Dyrektorów Jednostek i Wydziałów Starostwa, prasę oraz
zaproszonych gości.
Poinformował, ze dzisiejsze posiedzenie poprowadzi Wiceprzewodniczący Rady Paweł Marek.
Wiceprzewodniczący Rady – Paweł Marek:

Powitał wszystkich zebranych.
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 VI SESJI
Przewodniczący obradom poinformował, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji
radni otrzymali porządek obrad.
Planowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Ustalenie porządku obrad VI sesji
Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu
Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
Uzupełnienie składu Rady:
5.1
podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu w Łobzie
5.2
ślubowanie wstępującego radnego
6.
Przyjęcie informacji, sprawozdań:
6.1
z działalności Komendy Powiatowej Policji w Łobzie w 2010 roku;
informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
powiatu łobeskiego za okres 2010 roku
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z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie
za rok 2010; ocena stanu bezpieczeństwa, zagrożeń powodziowych i ochrony
ppoż. na terenie powiatu łobeskiego
7. Podjęcie uchwał:
7.1 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu w Łobzie
7.2 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
7.3 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2011 rok
7.4
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łobeskiego na lata
2011-2021
7.5
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego
w Łobzie
7.6
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
8.
Wnioski i oświadczenia radnych
9.
Interpelacje i zapytania
10. Informacje Przewodniczącego Rady
11. Zamknięcie obrad
6.2

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
3. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z V SESJI RADY POWIATU
Wiceprzewodniczący Rady – Paweł Marek 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. Projekt protokołu został
również umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w Łobzie.
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 VI sesji Rady.
4. INFORMACJA STAROSTY O PRACY ZARZĄDU POMIĘDZY
SESJAMI
Starosta Ryszard Brodziński przedstawił informację z pracy Zarządu.
W związku z niezgłoszeniem pytań, Przewodniczący Rady zamknął obrady nad tym punktem
5. Uzupełnienie składu Rady:
5.1 podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu
w Łobzie
Paweł Marek odczytał projekt uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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5.2

ślubowanie wstępującego radnego

Marek Kubacki złożył ślubowanie.
6. Przyjęcie informacji, sprawozdań:
6.1

z działalności Komendy Powiatowej Policji w Łobzie w 2010 roku;
informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
powiatu łobeskiego za okres 2010 roku

Rada jednogłośnie przyjęła informację.
6.2

z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Łobzie za rok 2010; ocena stanu bezpieczeństwa, zagrożeń
powodziowych i ochrony ppoż. na terenie powiatu łobeskiego

Rada jednogłośnie przyjęła informację.
7. PODJĘCIE UCHWAŁ:
7.1

w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu
w Łobzie

Zdzisław Bogdanowicz powiedział, że w dniu 16 maja br. złożył rezygnację
z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu. Dodał, ze bardziej będzie
realizował się jako radny powiatu pracując w Komisji Oświaty i być może
w Komisji Rewizyjnej. Poprosił o przyjęcie swojej rezygnacji.
Rada podjęła uchwałę przy 1 głosie wstrzymującym się (radny Kubacki).
7.2

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

Paweł Marek poinformował, że wybór Przewodniczącego Rady przeprowadzi
Komisja Skrutacyjna. Zaproponował, aby Komisja pracowała w składzie 3osobowym.
Rada jednogłośnie przyjęła propozycję Wiceprzewodniczącego Rady.
Paweł Marek poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji
Skrutacyjnej.
Zofia Makarec zgłosiła kandydaturę radnego Józefa Bąka.
Józef Bąk wyraził zgodę.
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Jan Michalczyszyn zgłosił kandydaturę radnego Józefa Drozdowskiego.
Józef Drozdowski wyraził zgodę.
Jan Zdanowicz zgłosił kandydaturę radnego Michała Karłowskiego.
Michał Karłowski wyraził zgodę.
Skład Rady uzupełnił radny Ryszard Sola (godz. 16,40).
Przewodniczący obradom zamknął listę kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej.
Przerwa w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej (godz. 16,45-16,50).
Po przerwie –
Paweł Marek poprosił o przedstawienie składu Komisji Skrutacyjnej.
Michał Karłowski poinformował, że Komisja ukonstytuowała
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został radny Michał Karłowski.

się.

Paweł Marek poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady.
Michał Karłowski zgłosił radnego Marka Kubackiego.
Marek Kubacki wyraził zgodę na kandydowanie.
W związku z niezgłoszeniem kolejnych kandydatur, prowadzący obrady zamknął listę
kandydatów na Przewodniczącego Rady.
Przerwa w obradach godz. 17,00-17,05.
Po przerwie –
Michał Karłowski przedstawił zasady głosowania na Przewodniczacego Rady i
rozdał karty do głosowania.
Radni oddali swój głos w wyborze Przewodniczącego Rady.
Przerwa – godz. 17,10-17,20.
Po przerwieMichał Karłowski odczytał protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
w Łobzie. Poinformował, że radny Marek Kubacki został jednogłośnie wybrany
Przewodniczącym Rady.
Paweł Marek odczytał uchwałę Rady w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Powiatu w Łobzie.
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7.3

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2011 rok

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
7.4

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

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
7.5

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru
Budowlanego w Łobzie

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
7.6

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Paweł Marek poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
Michał Karłowski zgłosił radnego Zdzisława Bogdanowicza.
Zdzisław Bogdanowicz wyraził zgodę.
W związku z niezgłoszeniem innych kandydatur, prowadzący obrad poddał pod głosowanie
kandydaturę radnego Bogdanowicza na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Rada pozytywnie zaopiniowała kandydaturę radnego Bogdanowicza na Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej przy jednym głosie wstrzymującym (radny Bogdanowicz).
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.

8. WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH
W związku z niezgłoszeniem wniosków i oświadczeń, Przewodniczący Rady
zamknął obrady nad tym punktem.

9. INTERPELACJE I ZAPYTANIA
Barbara Basowska zapytała o drogę do Łosośnicy.
Wiesław Bernacki powiedział, ze program naprawczy ma zostać wykonany do
końca czerwca.
Zbigniew Pałubiak zapytał, co zostanie zrobione.
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Wiesław Bernacki powiedział, że będą trzy wysepki w Łosośnicy, nowe
oznakowanie pionowe i poziome, nowe skrzyżowanie z Miłogoszczą. Mają zostać
usunięte pnie oraz zostanie ujednolicona nawierzchnia.
Ryszard Sola zapytał o pozyskanie środków na solary i termomodernizację. Było
spotkanie Starosty z radnymi odnośnie dróg Skarbu Państwa, które powinna
przejąć gmina. Zapytał, jak wygląda ta sytuacja obecnie. Zapytał, co mieszkańcy
zyskają po zakończeniu prac nad ewidencją gruntów i budynków.
Michał Karłowski powiedział, że na dziś pierwszym etapem jest zamontowanie
solarów na dogrzewanie wody w DPS w Resku i Domu Dziecka w Łobzie.
Rozpoczęliśmy współpracę z jedną firmą i będziemy składać wniosek
o pozyskanie środków na tą inwestycję.
Tadeusz Bas powiedział, że docelowo mieszkańcy zyskają dostęp do bazy tych
danych.
Ryszard Brodziński powiedział, że spotkanie z radnymi w sprawie dróg Skarbu
Państwa odbyło się w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa. Na spotkaniu
wyjaśniono całą sytuację. Dodał, że sprawa jest do prostego załatwienia.
Marek Kubacki zapytał o szpital w Resku.
Artur Mackiewicz powiedział, że przygotowujemy się do termomodernizacji w
szerokim zakresie. Będzie wymiana źródła ciepła, wymiana stolarki okiennej,
docieplenie budynków. Zostanie zrobiony audyt. Będziemy ubiegać się o
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wartość obiektu
szpitala wzrośnie o 2 mln zł.
Zbigniew Pałubiak zapytał o spotkanie w sprawie reorganizacji Sanepidu oraz o
czego dotyczyło spotkanie ze Starostą Stargardzkim.
Ryszard Brodziński powiedział, że w ubiegłym roku pojawiły się poważne
problemy w Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej. Teraz pojawia się kolejny problem
– jest pomysł likwidacji laboratorium. Taka propozycja wywołała emocjonalną
dyskusję na Konwencie Starostów w Kołobrzegu. Proponuje się, aby utrzymać
cztery laboratoria, a pozostałe zlikwidować. Dodał, że nie ma żadnych zagrożeń
co do zakresu funkcjonowania naszej Stacji.
Spotkanie ze Starostą Stargardzkim dotyczyło budynku przychodni przy ul.
Sikorskiego, a przede wszystkim likwidacji SPZZOZ w Łobzie, która ma zostać
zakończona 31 maja br.
W związku z niezgłoszeniem interpelacji i zapytań, Przewodniczący zamknął
obrady nad tym punktem.

10. INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Paweł Marek podziękował za możliwość prowadzenia obrad Rady.
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11. ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady VI sesji Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Kubacki

Protokół sporządziła
Agnieszka Maśnik

7

