Protokół III sesji Rady Powiatu w Łobzie
30 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR III/2014
III sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 30 grudnia 2014 roku
w Starostwie Powiatowym w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 16,00
Zakończenie obrad: godz. 17,30

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE KWORUM
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz otworzył III 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 III SESJI
Przewodniczący Rady poinformował, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji radni otrzymali
porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum
2. Ustalenie porządku obrad III sesji
3. Przyjęcie protokołu II sesji Rady Powiatu
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Podjęcie uchwał:
5.1 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łobeskiego na
lata 2015 – 2024
5.2 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2015
5.3 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Łobzie
5.4 zmieniająca uchwałę Nr I/7/2014 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 1 grudnia 2014
r. w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki
5.5 zmieniająca Uchwałę Nr III/35/2006 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 28 grudnia
2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży
5.6 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
5.7 w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Łobzie na 2015 rok
5.8 w sprawie planu pracy Komisji Oświaty na 2015 rok
5.9 w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na 2015 rok
5.10 w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2015 rok
5.11 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
5.12 w sprawie delegowania przedstawicieli Powiatu Łobeskiego do Lokalnej
Organizacji Turystycznej Powiatu Łobeskiego
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Informacje Przewodniczącego Rady.
9. Zamknięcie obrad.
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Starosta zawnioskował o poszerzenie porządku obrad o punkty:
5.13 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok
5.14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2014-2022
5.15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Łobeskiego dla
Gminy Resko
Rada jednogłośnie przyjęła poszerzony porządek obrad.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU II 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
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.
Starosta Paweł Marek oraz Członek Zarządu Jarosław Żuk, w imieniu Zarządu Powiatu i
Rady Powiatu, pogratulowali pani Katarzynie Błaszczyk – dyrektorowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie, otrzymania z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego Srebrnego Krzyża Zasługi za działalność na rzecz pomocy
społecznej.
Katarzyna Błaszczyk podziękowała w imieniu własnym oraz załogi PCPR w Łobzie za
pomoc w pomaganiu innym. Wyróżnienie od Prezydenta dedykowała wszystkim, którym tą
pomocą udaje się zmieniać życie na lepsze.
PODJĘCIE UCHWAŁ
5.1 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łobeskiego
na lata 2015 – 2024
Zygmunt Bławzdziewicz przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
o projekcie wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2015-2024.
Ireneusz Kabat przedstawił stanowisko Komisji Budżetu i Gospodarki oraz stanowisko ze
wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady do projektu uchwały (załączniki do protokołu).
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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5.2 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2015
Paweł Marek zgłosił autopoprawkę do projektu budżetu na 2015 r. w związku z wnioskiem
złożonym przez Komisję Budżetu i Gospodarki (załącznik do protokołu).
Helena Szulc powiedziała, że przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2015 r. został
opracowany zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach
publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz zgodnie z
obowiązującą nową klasyfikacją dochodów i wydatków publicznych.
Ujęte w projekcie uchwały budżetowej kwoty dochodów są zgodne z informacją
otrzymaną z Ministerstwa Finansów i z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Planowana kwota dochodów budżetowych na 2015 r. wynosi 39.113.321,29 zł, w tym:
- dochody bieżące - 35.536.190,29 zł, co stanowi 90,85 % ogółu dochodów,
- dochody majątkowe - 3.577.131 zł, co stanowi 9,15% % ogółu dochodów,
z tego:
- subwencja ogólna dla Powiatu Łobeskiego w kwocie 17.250.542 zł, stanowi aż 44,10%
ogółu dochodów budżetowych.
Na ww. subwencję składają się z następujących części:
- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi: 9.101.593 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi: 5.392.793 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej wynosi: 2.756.156 zł
- dotacje na zadania zlecone realizowane przez powiat wynoszą: 5.816.100 zł
- dotacje na zadania własne realizowane przez powiat wynoszą: 2.313.000 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą: 3.900.000 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą: 110.000 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
wynoszą: 812.036,29 zł,
- dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień wynoszą: 1.000 zł,
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych wynoszą: 2.979.675 zł,
- dochody własne powiatu wynoszą 5.869.520 zł, pochodzą one głównie z wpływów z opłaty
komunikacyjnej w kwocie: 722.300 zł oraz z opłat pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej
w Resku w kwocie: 2.370.000 zł.
Wielkość planowanych dochodów budżetowych w budżecie powiatu na 2015 rok ma
zdecydowany wpływ poziom wydatków i ich podział. I tak w projekcie budżetu wydatki
zaplanowane zostały w łącznej kwocie 41.480.996,29 zł, z tego:
- na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą
zaplanowano kwotę: 10.176.100 zł, w tym: modernizacja budynku Zespołu Szkół w Łobzie
w kwocie 396.195 zł,
- na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową
zaplanowano kwotę: 3.318.000 zł,
- na wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych zaplanowano kwotę: 8.501.993 zł,
w tym :
1) na realizację projektu – remont drogi nr 4303Z Borkowo– Dobra-Bród w km 0+000 do
6+797 – etap I” w kwocie 5.959.350 zł,
2) dofinansowanie budowy obwodnicy Łobza - Etap I - Przebudowa skrzyżowania ulic
Podgórna , Strumykowa, Węgorzyńska i Magazynowa w Łobzie na skrzyżowanie z ruchem
okrężnym w kwocie 64.903 zł,
3) zakup ciągnika kwocie 150.000 zł,
4) zakup kserokopiarki 5.000 zł.
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Ogółem na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę: 7.380.448 zł, co stanowi 17,79
% ogółu wydatków budżetu powiatu.
- na wydatki związane z pomocą społeczną oraz na pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej zaplanowano kwotę: 10.068.511,29 zł,
- na wydatki ujęte w dziale rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, gospodarka mieszkaniowa oraz
działalność usługowa zaplanowano kwotę: 781.041 zł,
- na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu, komisji
poborowych, promocji powiatu zaplanowano kwotę: 5.269.607 zł,
w tym: realizacja projektu pn. ”Budowa sieci typu NGN, infrastruktury hot-spot oraz PIAP
na obszarze powiatu drawskiego, gryfickiego, łobeskiego i świdwińskiego w kwocie 450.000
zł.
- na wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano kwotę:
400.000 zł, w tym:
1/ na realizację projektu - redukcja zużycia energii i emisji zanieczyszczeń
( termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej) w kwocie 300.000 zł,
- na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę: 2.965.744 zł, które obejmują:
wydatki związane z realizacją programów polityki zdrowotnej w kwocie 40.000 zł,
wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (w kwocie 208.638 zł),
z kulturą fizyczną i sportem (w kwocie 125.362 zł),
z turystyką ( w kwocie 11.000 zł),
z ochroną zdrowia (w kwocie 1.923.000 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób
bezrobotnych bez prawa do zasiłku i dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych),
z obsługą długu publicznego (są to odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 357.744 zł),
oraz różne rozliczenia w kwocie 300.000 zł ( w tym: rezerwa ogólna w kwocie 200.000 zł na
wydatki, których nie można określić w trakcie planowania budżetu i celowa w kwocie
100.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym).
Planowana różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu w kwocie
(-2.367.675 zł) pokryta zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie
(+2.979.675 zł) oraz wolnymi środkami w kwocie (+726.000 zł) oraz spłatą pożyczki
udzielonej ze środków publicznych w kwocie (+12.000 zł) pomniejszonymi o spłatę rat
kredytów w wysokości (-1.350.000 zł). Planowane zadłużenie na koniec 2015 r. wyniesie
11.180.341,10 zł.
Przedłożony Radzie projekt uchwały budżetowej na rok 2015 został tak
przygotowany, aby pozwolił realizować głównie zadania bieżące jednostkom organizacyjnym
finansowanym z budżetu powiatu.
Przedłożony projekt uchwały budżetowej w ciągu roku będzie ulegał zmianom
w związku z pozyskaniem środków w trakcie roku. O zwiększeniach budżetu powiatu w 2015
r. Rada będzie każdorazowo informowana w formie odrębnych uchwał budżetowych.
Zygmunt Bławzdziewicz poinformował, że jest pozytywna opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie do projektu budżetu powiatu na 2015 r. oraz do możliwości
sfinansowania deficytu budżetowego.
Paweł Marek powiedział, że w imieniu Zarządu Powiatu Łobeskiego wybranego na kadencję
2014-2018 rekomenduje do uchwalenia budżet Powiatu Łobeskiego na 2015 rok
przygotowany przez poprzedników. Dodał, że wolą wyborców jesteśmy zobowiązani do
realizacji zadań, które zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowy, zostały na nas nałożone.
Głównym zadaniem oraz naszym najważniejszym priorytetem jest zaspakajanie zbiorowych
potrzeb mieszkańców Powiatu Łobeskiego. Kolejnym priorytetem, który sobie stawiamy jest
wszechstronny rozwój Powiatu Łobeskiego z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii
Europejskiej z obecnej perspektywy 2014-2020. Zdajemy sobie sprawę, iż struktura
dochodów i wydatków budżetu powiatu jest mało elastyczna, gdyż aż 63% dochodów są
dochodami znaczonymi tj. takimi których przeznaczenia nie można zmienić. Zdajemy sobie
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również sprawę z tego, iż cechą charakterystyczną wydatków budżetu powiatu jest również
to, iż na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i obligatoryjne dotacje wydaje się aż
67,95 % wydatków bieżących. Mimo tak niekorzystnej struktury wydatków zaplanowaną w
budżecie na 2015 r. kwotę 7.380.448 zł na wydatki inwestycyjne uda nam się wciągu 2015
roku zwiększyć. Przedłożony projekt uchwały budżetowej na rok 2015 został również tak
przygotowany, aby pozwolił funkcjonować jednostkom organizacyjnym finansowanym z
budżetu powiatu.
Ireneusz Kabat przedstawił stanowisko Komisji Budżetu i Gospodarki oraz stanowisko ze
wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady do projektu uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że jest to budżet robiony przez Zarząd poprzedniej
kadencji. Uchwalony został z drobnymi poprawkami. Dodał, że z tego, co się zorientował, to
tak jak w każdej jednostce samorządu terytorialnego, ten budżet jest za mały. Pani Skarbnik
mówiła, że pewne rzeczy są niedoszacowane. Wyraził nadzieję, że ten budżet się zepnie,
Starosta załatwi środki unijne i będzie dobrze.
5.3 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Łobzie
Jarosław Namaczyński powiedział, że ta sprawa ciągnie się od dłuższego czasu. Chodzi o
zwrot kosztów przejazdu na rozmowę z pracodawcą. Jest już ok. 100 pism w tej sprawie.
Ireneusz Kabat przedstawił stanowisko ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady do
projektu uchwały. Poinformował, że Komisje uznały skargę za bezzasadną w całości.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę uznając skargę za bezzasadną w całości.
5.4 zmieniająca uchwałę Nr I/7/2014 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 1 grudnia
2014 r. w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki
Ireneusz Kabat przedstawił stanowisko ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady do
projektu uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
5.5 zmieniająca Uchwałę Nr III/35/2006 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 28
grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów
podróży
Ireneusz Kabat przedstawił stanowisko ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady do
projektu uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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5.6 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku
Ireneusz Kabat przedstawił stanowisko ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady do
projektu uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
5.7 w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Łobzie na 2015 rok
Ireneusz Kabat przedstawił stanowisko ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady do
projektu uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
5.8 w sprawie planu pracy Komisji Oświaty na 2015 rok
Ireneusz Kabat przedstawił stanowisko ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady do
projektu uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
5.9 w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na 2015 rok
Ireneusz Kabat przedstawił stanowisko ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady do
projektu uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
5.10 w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2015 rok
Ireneusz Kabat przedstawił stanowisko ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady do
projektu uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
5.11 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
Ireneusz Kabat przedstawił stanowisko ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady do
projektu uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
5.12 w sprawie delegowania przedstawicieli Powiatu Łobeskiego do Lokalnej
Organizacji Turystycznej Powiatu Łobeskiego
Teresa Łań przedstawiła projekt uchwały.
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Ireneusz Kabat przedstawił stanowisko ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady do
projektu uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
5.13 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 rok
Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
5.14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2014-2022
Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
5.15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Łobeskiego dla
Gminy Resko
Paweł Marek przedstawił projekt uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH
Mieczysław Fojna powiedział, że niepokoi go to, że Łobez odstaje w zakresie usg czy
laboratorium. W Łobzie nie ma usg, ludzie muszą jeździć poza Łobez. Trzeba się tym zająć.
Można zmienić umowę z SPZZOZ w Gryficach, aby powstała ta podstawa - usg i
laboratorium. Poprosił, aby rozpoznać tą sprawę - czy jest szansa, aby to było w Łobzie.
druga sprawa- na komisji Rady Miejskiej w Łobzie padło wniosek, aby na końcu ul.
Słowackiego zrobić zatoczkę do zawracania. Obecnie takiej zatoczki nie ma i samochody nie
mogą nawracać.
Marek Kubacki powiedział, że w Łobzie jest usg w przychodni Medicor. Poza tym, w
Łobzie są pobierane próby i zawożone do laboratoriów. Nikt nie musi nigdzie jeździć.
Mieczysław Fojna powiedział, że to powinno być w Łobzie, bo „nie jesteśmy takimi
dziadami”, aby gdzieś jeździć. Dodał, że chciałby, aby w przychodni przy ul. Sikorskiego
było usg dostępne dla wszystkich ludzi.
Marek Kubacki powiedział, że wniósł swoje uwagi, ale popiera to, co mówi radny Fojna.
Dodał, że usg jest ważne, ale są równie ważne rzeczy. Nie ma tu wielu specjalistów, do
których trzeba jeździć daleko. Trzeba rozmawiać z SPZZOZ w Gryficach, aby sprowadzić tu
tych specjalistów.
Barbara Basowska zapytała o sytuację szpitala w Resku. podobno miał dziś na sesji być
dyrektor szpitala.
Jarosław Żuk powiedział, że opieka medyczna jest daleka od tego, co byśmy sobie życzyli i
czego oczekiwali. Było umówione spotkanie z dyrektorem szpitala, ale dyrektor na to
spotkanie nie dojechał. Nie wiemy dlaczego. Do tego spotkania na pewno w końcu dojdzie.
Józef Drozdowski powiedział, że w styczniu planowana jest debata z udziałem policji.
Poprosił, aby przy okazji tej debaty poruszyć temat bezpieczeństwa ludzi starszych, bo są oni
oszukiwani. Można poinformować prasę o takiej debacie, aby frekwencja była duża.
7

Protokół III sesji Rady Powiatu w Łobzie
30 grudnia 2014 r.

Ryszard Sola zapytał o ogłoszone nabory – na radcę prawnego oraz inspektora ds. funduszy.
Grzegorz Wasilewicz powiedział, że na radcę dziś minął termin składania ofert, ale nie wie
ile ofert wpłynęło. Natomiast na inspektora ds. funduszy termin składania ofert jeszcze nie
minął.
Jacek Dobrek powiedział, że planowana jest debata. Na terenie gminy Węgorzyno taka
debata się odbyła. Informacja o tej debacie była rozpropagowana, ale przyszły trzy osoby.
Policja widzi problem „na wnuczka”, dlatego chce informować ludzi o tym problemie.
Józef Leśniak powiedział, żeby skontaktować się z emerytami i rencistami.
Andrzej Gradus powiedział, że dzielnicowi mogą w swoich rewirach rozmawiać z ludźmi.
Marek Kubacki zapytał, czy monitoring w Łobzie działa.
Jacek Dobrek powiedział, że taki monitoring został uruchomiony w czerwcu. Spełnia on
oczekiwania policji oraz społeczeństwa. Jak był rozbój, to dzięki monitoringowi, w ciągu
dwóch godzin udało się zatrzymać sprawców. Za to duży ukłon dla poprzedniego Burmistrza
Łobza.
W związku z niezgłoszeniem wniosków i oświadczeń, Przewodniczący Rady zamknął obrady
nad tym punktem.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
Józef Drozdowski poprosił, aby wystąpić do ZZDW o wycięcie wszystkich drzew rosnących
przy poboczu drogi wojewódzkiej Węgorzyno – Łobez ze względu na bezpieczeństwo
mieszkańców.
W związku z niezgłoszeniem interpelacji i zapytań, Przewodniczący Rady zamknął obrady
nad tym punktem.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Przewodniczący Rady złożył zebranym życzenia noworoczne.
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam III sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła
Agnieszka Maśnik
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