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PROTOKÓŁ NR I/14
I sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 1 grudnia 2014 roku
w Starostwie Powiatowym w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 13,00
Zakończenie obrad: godz. 15,20

OTWARCIE INAUGURACYJNEJ SESJI RADY
Józef Leśniak – radny senior - otworzył I sesję Rady Powiatu Łobeskiego. Powitał
wszystkich przybyłych na sesję: radych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy
obecności radnych powiatu (załącznik nr 1 do protokołu) stwierdził, że na sali jest 15 radnych
na ustawowy stan 15 radnych.
WRĘCZENIE RADNYM ZAŚWIADCZEŃ O WYBORZE
Prowadzący obrady poprosił Przewodniczącą Powiatowej Komisji Wyborczej sędzię Sławę
Miszel o wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
Sława Miszel odczytała postanowienie Komisarza Wyborczego stwierdzające wygaśnięcie
mandatu pani Moniki Kuźmińskiej – w związku z wyborem na Burmistrza Węgorzyna oraz
pana Arkadiusza Czerwińskiego – w związku z wyborem na Burmistrza Reska oraz o
wstąpieniu pana Józefa Drozdowskiego i pani Barbary Basowskiej w miejsce wygasłych
mandatów.
Następnie sędzia wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na radnego powiatu.
Podziękowała członkom Powiatowej Komisji Wyborczej za ich zaangażowanie.
Złożyła wyrazy podziękowania oraz szacunku dla pana Wiesława Małego i Remigiusza
Kowalca za nieocenioną pomoc i wsparcie w pracach Komisji. Dodała, że dzięki tym osobom
wybory zostały w powiecie przeprowadzone bardzo sprawnie. Komisja, jako jedna z
pierwszych, rozliczyła się z przeprowadzonych wyborów.
Wyraziła nadzieję, że wybrani radni podołają ważnym obowiązkom i nie zawiodą
swoich wyborców.
ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA PRZEZ NOWO WYBRANYCH RADNYCH
Józef Leśniak powiedział, że w tym momencie nastąpi ślubowanie radnych.
Paweł Marek odczytał treść ślubowania, następnie wszyscy radni złożyli ślubowanie według
kolejności alfabetycznej.
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
Przewodniczący obradom poinformował, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji radni
otrzymali porządek obrad. Zaproponował poszerzenie porządku obrad o:
 wybór Wiceprzewodniczących Rady
 wybór Starosty
 wybór Wicestarosty
 wybór członków Zarządu
 uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji Spraw Społecznych
 uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki
 uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty
 uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej
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Rada jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.
WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Józef Leśniak powiedział, że głosowania przeprowadzi Komisja Skrutacyjna. Proponuje, aby
komisja pracowała w składzie trzyosobowym.
Rada jednogłośnie zaopiniowała trzyosobowy skład komisji skrutacyjnej.
Józef Leśniak poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej.
Andrzej Gradus zgłosił do składu komisji skrutacyjnej radnych: Kabata, Fojnę i
Drozdowskiego.
Józef Leśniak zapytał, czy zgłoszeni radni wyrażają zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
Rada jednogłośnie wybrała skład komisji skrutacyjnej.
Prowadzący obrady ogłosił przerwę w celu ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej – godz.
13,20- 13,25.
Ireneusz Kabat przedstawił protokół z ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej.
Józef Leśniak poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady.
Marek Kubacki zgłosił kandydaturę radnego Zygmunta Bławzdziewicza.
Zygmunt Bławzdziewicz wyraził zgodę.
Józef Leśniak poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego
Rady.
Rada jednogłośnie zamknęła listę kandydatów.
Przerwa w celu przygotowania kart do głosowania – godz. 13,25-13,30.
Ireneusz Kabat rozdał karty do głosowania i przedstawił zasady głosowania.
Radni oddawali głosy według kolejności alfabetycznej. Każdy radny mógł skorzystać z
oddzielnego miejsca do głosowania. Oddanie głosu następowało poprzez wrzucenie karty do
głosowania do urny wyborczej.
Przerwa w celu policzenia oddanych głosów – godz. 13,35-13,40.
Ireneusz Kabat odczytał protokół z wyboru Przewodniczącego Rady. Poinformował, że
Przewodniczący Rady został wybrany 14 głosami „za” przy 1 wstrzymującym.
Józef Leśniak odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.
Stwierdził, że podanie wyników głosowania jest jednocześnie uchwałą potwierdzającą wybór
Przewodniczącego Rady. Następnie przekazał prowadzenie radnemu Zygmuntowi
Bławzdziewiczowi.
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WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY
Zygmunt Bławzdziewicz podziękował za wybór. Poinformował, że zgodnie ze statutem
powiatu, Rada może mieć dwóch Wiceprzewodniczących. Zaproponował wybór dwóch
Wiceprzewodniczących Rady i zarządził głosowanie w tej sprawie
Rada jednogłośnie zgodziła się na dwóch Wiceprzewodniczących Rady.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby wszystkie pozostałe wybory obsługiwała już
zatwierdzona komisja skrutacyjna do wyboru Przewodniczącego Rady. Poprosił o zgłaszanie
kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady.
Paweł Marek zgłosił kandydaturę radnego Marka Kubackiego.
Grażyna Karpowicz zgłosiła kandydaturę radnego Ryszarda Soli.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady poddał
Wiceprzewodniczących Rady.

pod

głosowanie

zamknięcie

listy

kandydatów

na

Rada jednogłośnie zamknęła listę kandydatów.
Przerwa w celu przygotowania kart do głosowania – godz. 13,45-13,50.
Ireneusz Kabat rozdał karty do głosowania i przedstawił zasady głosowania.
Radni oddawali głosy według kolejności alfabetycznej. Każdy radny mógł skorzystać z
oddzielnego miejsca do głosowania. Oddanie głosu następowało poprzez wrzucenie karty do
głosowania do urny wyborczej.
Przerwa w celu policzenia głosów – godz. 13,55-14,00.
Ireneusz Kabat odczytał protokół z wyboru Wiceprzewodniczących Rady. Poinformował, że
radny Kubacki został wybrany jednogłośnie, natomiast radny Sola 14 głosami „za” i 1
wstrzymującym.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących
Rady.
WYBÓR STAROSTY
Przewodniczący Rady prosi o zgłaszanie kandydatów na Starostę Powiatu.
Józef Leśniak zgłosił kandydaturę radnego Pawła Marka. Jest on osobą młodą, ma
doświadczenie i energię do sprawowania tej funkcji. Pracował w poprzedniej Radzie Powiatu.
Paweł Marek wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Starostę.
Rada jednogłośnie zamknęła listę kandydatów.
Przerwa w celu przygotowania kart do głosowania – godz. 14,05-14,10.
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Ireneusz Kabat rozdał karty do głosowania i przedstawił zasady głosowania.
Radni oddawali głosy według kolejności alfabetycznej. Każdy radny mógł skorzystać z
oddzielnego miejsca do głosowania. Oddanie głosu następowało poprzez wrzucenie karty do
głosowania do urny wyborczej.
Przerwa w celu policzenia głosów – godz. 14,15-14,20.
Ireneusz Kabat odczytał protokół z wyboru Starosty. Poinformował, że Starosta został
wybrany jednogłośnie.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Starosty.
Paweł Marek powiedział, że do dnia wyborów nie zakładał, że zdobędzie tak dużą ilość
głosów. Małym marzeniem było poprawić wynik sprzed czterech lat, kiedy startował
pierwszy raz i start potraktował jako sprawdzenie swoich możliwości. Podziękował
wszystkim osobom, które wzięły udział w wyborach, szczególnie tym, którzy oddali na niego
głos. Szczególne podziękowania dla mieszkańców Poradza, Łobżan i Bełczny, miejscowości
w których ludzie znają go od dziecka. W tym okręgu zdobył największą ilość głosów.
Szczególne podziękowania dla sołtysów, z którymi od dawna dobrze mu się współpracuje.
Podziękował wyborcom i ludziom, którzy mu zaufali. Przed nami nowe wyzwanie i rola,
którym postara się sprostać.
Przed wyborami, wspólnie z kolegami i koleżankami z PSL skupili się na dobrym
przygotowaniu kampanii. Sami wieszaliśmy banery i plakaty. Poświęciliśmy na to wiele
godzin popołudniowych, ponieważ większość członków PSL to ludzie pracujący, prowadzący
działalności, niebojący się pracy. Dzięki ich zaangażowaniu lista PSL została zauważona
przez wyborców. Na szczególne wyróżnienie zasługują panowie: Mieczysław Fojna, Jarosław
Żuk, Michał Karłowski, Edward Drozda i Andrzej Adamów. Oni również uzyskali bardzo
dobry wynik w wyborach. Podziękował za to, że wspólnymi siłami udało się osiągnąć tak
dobry wynik.
Starosta złożył podziękowania dla najbliższej rodziny. Podjęcie decyzji o objęciu
nowej funkcji nie była łatwa, ale rodzina pomogła mu ją podjąć.
Podziękował Radzie za poparcie jego kandydatury. Przed nami wielkie wyzwanie. Jest
duża odpowiedzialność przed wyborcami. Jest dużo do zrobienia. Dodał, że w swojej pracy
chciałby się skupić na rozwoju powiatu, pozyskaniu funduszy unijnych oraz kontynuacji
dobrych pomysłów i założeń poprzedniej kadencji. Naszym wspólnym założeniem nowego
Zarządu będzie szeroka współpraca z przedsiębiorcami. Chcielibyśmy opracować wspólnie z
gminami powiatowy program budowy przydomowych oczyszczalni dla bloków
popegeerowskich, bo to w każdej gminie „tykająca bomba” korzystając z dofinansowania z
WFOŚiGW, funduszy powiatowych i gminnych oraz udziału własnego wspólnot. Od stycznia
ma być nowy nabór wniosków. Dzięki współpracy z gminami będzie można wystąpić i
osiągnąć sukces.
Ryszard Brodziński podziękował wszystkim współpracownikom oraz radnym, z którymi
miał możliwość współpracować przez ostatnie lata, za bardzo dobrą pracę. tą pracę mogą
określić słowa pana Ryszarda Soli, który na jednej z ostatnich sesji powiedział, że to, co nam
się wydaje zwyczajne, to w skali kraju wcale takie zwyczajne nie jest. Stwierdził, że widzi
same wskazania, aby Paweł Marek pełnił funkcję Starosty. Dodał, że jest to spełnienie jego
marzenia, bo teraz jest czas dla młodych. Cztery lata temu Paweł Marek podchodził z wielką
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skromnością i powściągliwością do pracy w samorządzie, mówiąc że wiele musi się jeszcze
nauczyć. Funkcja Starosty jest przekazywana w godne ręce.
Przewodniczący Rady, w imieniu Rady i mieszkańców, złożył Staroście Brodzińskiemu
życzenia wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, dziękując za wiele lat pracy w
samorządzie.
WYBÓR WICESTAROSTY
Przewodniczący Rady poprosił Starostę o podanie kandydata na Wicestarostę Powiatu.
Paweł Marek zgłosił kandydaturę radnej Grażyny Karpowicz. Dodał, że pani Karpowicz ma
wieloletnie doświadczenie w samorządzie, dwukrotnie była Burmistrzem Węgorzyna, była też
radną powiatu stargardzkiego.
Radna Grażyna Karpowicz wyraziła zgodę na kandydowanie.
Przerwa w celu przygotowania kart do głosowania – godz. 14,20-14,25.
Ireneusz Kabat rozdał karty do głosowania i przedstawił zasady głosowania.
Radni oddawali głosy według kolejności alfabetycznej. Każdy radny mógł skorzystać z
oddzielnego miejsca do głosowania. Oddanie głosu następowało poprzez wrzucenie karty do
głosowania do urny wyborczej.
Przerwa w celu policzenia głosów – godz. 14,30-14,35.
Ireneusz Kabat odczytał protokół z wyboru Wicestarosty. Poinformował, że Wicestarosta
została wybrana 12 głosami „za” przy 3 wstrzymujących.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty.
Grażyna Karpowicz podziękowała za zaufanie i za głosy poparcia. Dodała, że pełnienie
funkcji Wicestarosty będzie dla niej nowym doświadczeniem w jej pracy samorządowca,
którym jest i czuje się od lat 90. Będzie to funkcja trudniejsza, ponieważ w powiecie i
Zarządzie będziemy musieli dbać nie o jedną, ale o pięć gmin należących do powiatu. każda
gmina potrafi walczyć o swoje interesy, a zaletą i umiejętnością współpracy Zarządu jest
pogodzenie tych interesów pod względem budżetu powiatu.
Wicestarosta pogratulowała wszystkim Burmistrzom i Wójtowi wyboru na
stanowisko. Wyraziła nadzieję, że to doświadczenie, a także młodość i zaangażowanie
wybranych Burmistrzów i Wójta będzie dobrą mieszanką, aby ten powiat trochę ruszyć z
posad, bo przez ostatnie trzy kadencje trochę stanął w miejscu. Podziękowała komitetowi PSL
za pomoc w kampanii, bo to wspólny sukces, że może reprezentować Węgorzyno jako
Wicestarosta.
WYBÓR CZŁONKÓW ZARZĄDU
Przewodniczący Rady poprosił Starostę o zgłaszanie kandydatów na Członków Zarządu
Powiatu.
Paweł Marek zgłosił kandydatury radnych: Jarosława Żuka, Andrzeja Gradusa i Józefa Bąka
na członków Zarządu.
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Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przerwa w celu przygotowania kart do głosowania – godz. 14,40-14,45.
Ireneusz Kabat rozdał karty do głosowania i przedstawił zasady głosowania.
Radni oddawali głosy według kolejności alfabetycznej. Każdy radny mógł skorzystać z
oddzielnego miejsca do głosowania. Oddanie głosu następowało poprzez wrzucenie karty do
głosowania do urny wyborczej.
Przerwa w celu policzenia głosów – godz. 14,45-14,50,.
Ireneusz Kabat odczytał protokół z wyboru Członków Zarządu. Poinformował, że radny
Józef Bąk został wybrany jednogłośnie, radni Jarosław Żuk i Andrzej Gradus 14 głosami „za”
przy 1 przeciw.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu..
Przerwa w obradach – godz. 14,55-15,05.
PODJĘCIE UCHWAŁ:
 w sprawie składu osobowego Komisji Spraw Społecznych
Przewodniczący Rady poinformował, że do pracy w Komisji Spraw Społecznych zgłosili się
radni: Józef Leśniak, Marek Kubacki, Barbara Basowska, Józef Drozdowski, Andrzej Gradus
i Grażyna Karpowicz.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji.


w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki

Przewodniczący Rady poinformował, że do pracy w Komisji Budżetu i Gospodarki zgłosili
się radni: Ireneusz Kabat, Krzysztof Gwóźdź, Barbara Basowska, Ryszard Sola, Paweł Marek
i Jarosław Żuk.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji.


w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty

Przewodniczący Rady poinformował, że do pracy w Komisji Oświaty zgłosili się radni: Józef
Drozdowski, Janusz Łukomski, Zygmunt Bławzdziewicz, Ireneusz Kabat i Józef Bąk.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji.
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w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Rady poinformował, że do pracy w Komisji Rewizyjnej zgłosili się radni:
Mieczysław Fojna, Józef Leśniak, Barbara Basowska i Janusz Łukomski.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji.
Rada, na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, wybrała radnego Mieczysława Fojnę.
Starosta Paweł Marek wniósł o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy z Członkiem Zarządu
Powiatu będącym radnym. Zarząd będzie chciał przestawić powiat na rozwój i tworzenie
miejsc pracy. Zarząd planuje opracować strategię rozwoju powiatu w oparciu o
doświadczenia najlepszych powiatów w Polsce, jak powiat drawski czy przasnyski. Musi być
maksymalne zaangażowanie całego Zarządu. Pragniemy również zmaksymalizować pracę z
lokalnymi przedsiębiorcami. Likwidacja etatu przyniosłaby niewielkie oszczędności dla
budżetu powiatu, załatałaby niewielkie dziury, natomiast praca Zarządu w tym składzie
będzie efektowniejsza dla założonego celu wzrostu gospodarczego powiatu. Ponadto, w tej
kadencji powiat należy przygotować do nowego budżetu unijnego na lata 2015-2025. Celem
tego Zarządu będzie przygotowanie programu pozyskania środków na najważniejsze
inwestycje w powiecie. Dlatego likwidacja tego etatu nie jest wskazana.
Marek Kubacki zapytał, czy za wymienione deklaracje będzie odpowiedzialny pan Żuk.
Paweł Marek odpowiedział, że tak.
Barbara Basowska zapytała o przygotowanie samorządowe pana Żuka.
Paweł Marek powiedział, że nie jest potrzebne przygotowanie samorządowe do zatrudnia
członka Zarządu. Pan Żuk jest przedsiębiorcą.
Barbara Basowska zapytała o przygotowanie do pozyskiwanie unijnych środków.
Paweł Marek powiedział, że pan Żuk nie musi tego robić osobiście. Będzie nadzorował
pracowników, którzy będą się tym zajmować.
Rada wyraziła zgodę na zmianę porządku obrad. (Radny Jarosław Żuk nie brał udziału
w głosowaniu).
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Rada podjęła uchwałę 12 głosami „za” przy dwóch wstrzymujących (radni: Basowska
i Kabat). Radny Jarosław Żuk nie brał udziału w głosowaniu.
Przewodniczący Rady powiedział, że funkcje, które zostały rozdysponowane, w bardzo
dużej części pokrywają się z tym, co chcieli wyborcy. Zapotrzebowanie społeczne było na te
osoby, które będą pełnić funkcje w Zarządzie i Radzie Powiatu. wyraził nadzieję że te cztery
lata będą owocne, a praca w Radzie będzie konstruktywna, a nie destrukcyjna.
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ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady I sesji Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła
Agnieszka Maśnik
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