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PROTOKÓŁ NR II/2014
II sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 18 grudnia 2014 roku
w Starostwie Powiatowym w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 15,00
Zakończenie obrad: godz. 15,30

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE KWORUM
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz otworzył II sesję Rady Powiatu
Łobeskiego. Powitał wszystkich przybyłych na sesję: radych, członków Zarządu 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.
USTALENIE PORZĄDKU OBRAD II SESJI
Przewodniczący Rady poinformował, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji radni otrzymali
porządek obrad.

Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Ustalenie porządku obrad II sesji
Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu
Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
Podjęcie uchwał:
5.1 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2014 rok
5.2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata
2014-2022
5.3 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Łobeskiego
5.4 w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
Pomerania
5.5 zmieniająca Uchwałę Nr 32/02 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 19 lutego 2002 r.
w sprawie przystąpienia do Związku Celowego Powiatów Województwa
Zachodniopomorskiego
5.6 w sprawie powołania delegata Powiatu Łobeskiego do Stowarzyszenia „Związek
Powiatów Polskich”
Wnioski i oświadczenia radnych.
Interpelacje i zapytania.
Informacje Przewodniczącego Rady.
Zamknięcie obrad.

Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU I SESJI RADY POWIATU
Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż mogli zapoznać się z treścią protokołu,
znajdującego się w Biurze Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym w Łobzie, na 5 dni przed
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sesją. Protokół został również umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
w Łobzie. Zapytał czy radni zgłaszają wnioski lub uwagi do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag. Rada jednogłośnie przyjęła protokół.
INFORMACJA STAROSTY O PRACY ZARZĄDU POMIĘDZY SESJAMI
Paweł Marek przedstawił informację z pracy Zarządu.
Ryszard Sola zapytał, czy cofnięcie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
stwierdzające nieważność Uchwały nr 307/2014 Zarządu Powiatu w Łobzie z dnia 1 września
2014 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół im.
T. Kościuszki w Łobzie zamyka temat, czy będą jeszcze jakieś działania w tej sprawie.
Paweł Marek powiedział, że taki jest zamysł Zarządu. Wycofujemy skargę i mamy nadzieję,
że sprawa się zakończy.
Józef Drozdowski poprosił o więcej informacji na temat organizacji Dni Olimpijczyka.
Paweł Marek powiedział, że jest zamiar połączenia Wojewódzkich Dni Olimpijczyka z Galą
Sportu. Od dawna zabiegaliśmy o to, aby ta impreza odbyła się w Łobzie. Pieczę nad
organizacją tej imprezy sprawuje pan Janusz Skrobiński.
PODJĘCIE UCHWAŁ
5.1 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2014 rok
Helena Szulc omówiła projekt uchwały.
Ireneusz Kabat powiedział, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
5.2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na
lata 2014-2022
Helena Szulc omówiła projekt uchwały.
Ireneusz Kabat powiedział, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
5.3 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Łobeskiego
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że proponowane wynagrodzenie Starosty jest na tym
samym poziomie, jak wynagrodzenie obu poprzednich Starostów. Dodał, że byłby
zwolennikiem tego, aby wynagrodzenia osób pracujących w samorządzie nie były tak
widełkowane, jak teraz. Na przykład, Prezydent Warszawy ma jasno określone
wynagrodzenie. Nasz powiat jest średnim powiatem i Starosta będzie zarabiał średnio.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
Radny Paweł Marek nie brał udziału w głosowaniu.
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5.4 w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
Pomerania
Grzegorz Wasilewicz przedstawił projekt uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
5.5 zmieniająca Uchwałę Nr 32/02 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 19 lutego
2002 r. w sprawie przystąpienia do Związku Celowego Powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego
Paweł Marek zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały- wykreślenie § 2. Jest to korekta
techniczna, nie zmienia treści merytorycznej uchwały i wynika z zasad techniki legislacyjnej.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę z wniesioną autopoprawką.
5.6 w sprawie powołania delegata Powiatu Łobeskiego do Stowarzyszenia
„Związek Powiatów Polskich”
Grzegorz Wasilewicz przedstawił projekt uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH
W związku z niezgłoszeniem wniosków i oświadczeń, Przewodniczący Rady zamknął obrady
nad tym punktem.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
W związku z niezgłoszeniem interpelacji i zapytań, Przewodniczący Rady zamknął obrady
nad tym punktem.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Zygmunt Bławzdziewicz przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych. Poprosił, aby zacieśnić współpracę Zarządu z włodarzami gmin powiatu.
Paweł Marek powiedział, że w planach Zarządu jest uwzględniona współpraca z włodarzami
gmin powiatu. Zarząd jest otwarty na tą współpracę. Chcemy się spotykać regularnie z
włodarzami gmin powiatu. Wstępnie takie spotkania są zaplanowane w każdy trzeci czwartek
miesiąca.
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ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam II sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła
Agnieszka Maśnik
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