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PROTOKÓŁ NR V/2015
V sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 31 marca 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 16,00
Zakończenie obrad: godz. 17,40

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz otworzył V 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 14 radnych na ustawowy stan 15 radnych.
USTALENIE PORZĄDKU OBRAD V SESJI
Przewodniczący Rady poinformował, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji radni otrzymali
porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2. Ustalenie porządku obrad V sesji
3. Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Powiatu
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Przyjęcie informacji, sprawozdań:
5.1 z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie za rok
2014; ocena stanu bezpieczeństwa, zagrożeń powodziowych i ochrony ppoż. na
terenie powiatu łobeskiego
5.2 o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, stanie zagrożeń przestępczością
oraz skutecznością działań Komendy Powiatowej Policji w Łobzie w 2014 r.
5.3 ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu łobeskiego za 2014 r.
5.4 o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu w 2014 r.
5.5 z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łobzie w 2014 r.
6. Podjęcie uchwał:
6.1 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6.2 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2015 rok
6.3 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata
2015-2024
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Informacje Przewodniczącego Rady.
10. Zamknięcie obrad.
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU IV 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 powiedział, że informacja została przedstawiona pisemnie. Poprosił o pytania.
Ireneusz Kabat zapytał o szpital w Resku i spotkanie z Marszałkiem w tej sprawie.
Paweł Marek powiedział, że na zaproszenie Marszałka odbyło się spotkanie w sprawie
szpitala. W spotkaniu uczestniczył też dyrektor szpital pan Piotr Sołtysiński, który przedstawił
sprawozdanie finansowe szpitala. Według tego sprawozdania, szpital w Resku przynosi
rocznie 1,2 mln zł długu. W związku z tym, dyrektor szpitala na tym spotkaniu zasugerował,
że skoro szpital przynosi takie długi, to nie może funkcjonować. Jest powołany zespół
negocjacyjny ds. naszego szpitala, który ma wypracować stanowisko odnośnie prośby o
likwidację oddziału chorób wewnętrznych i oddziału chirurgii planowej. Zdaniem Marszałek
Mieczkowskiej, która odpowiada za służbę zdrowia w województwie, najbardziej
racjonalnym rozwiązaniem byłaby właśnie likwidacja tych oddziałów, ponieważ jeśli coś
przynosi straty, nie ma racji bytu. Natomiast Marszałek Jarosław Rzepa proponuje zamknąć
oddział chirurgiczny, który, z tych 1,2 mln zł długu, przynosi 1 mln zł długu i rozszerzyć
działalność ZOL. Oddział wewnętrzny na razie by pozostał. Jest możliwość, żeby taka forma
działalności szpitala pozostała, aby można było przyjrzeć się, jak to funkcjonuje. Marszałek
Rzepa zaproponował, aby tym tematem zajął się również Sejmik Województwa. Dodał, że z
tego co wie, chirurgia najprawdopodobniej się w Resku nie utrzyma. Pozostałe dwa oddziały
pozostaną i będzie obserwowane, jak to funkcjonuje.
Ireneusz Kabat zapytał, jak to ma się do umowy zawartej z powiatem.
Paweł Marek powiedział, że będzie trzeba zmienić umowę. Do Zarządu zostało skierowane
pismo o zmianę warunków umowy. Trzeba będzie wypracować jakieś stanowisko w tej
sprawie. Jest powołany zespół ds. negocjacji w sprawie szpitala. Dyrektor szpitala powiedział,
że jeśli chcemy mieć nadal oddział wewnętrzny, to powinniśmy zastanowić się nad
partycypacją w kosztach odnośnie dzierżawy za szpital oraz Burmistrz Reska nad podatkiem
od nieruchomości. Jeśli zależy nam na tym szpitalu, to musimy pochylić się i wspólnie
wypracować jakieś stanowisko. Jeśli będziemy upierać się nad tą umową, to oni są w stanie
oddać nam szpital.
Marek Kubacki zapytał, czy była robiona analiza, dlaczego oddział wewnętrzny przynosi
straty. Zaproponował, aby przyjrzeć się, dlaczego tak jest.
Paweł Marek powiedział, że nie odpowie na to pytanie. Czekamy na taką analizę od
pełnomocnika szpitala.
Józef Leśniak poprosił, aby na posiedzenie zespołu nie przyjeżdżał ktoś nieuprawniony do
rozmowy. Chodzi tu o szpital, który może działać na szerszej zasadzie, jak sam szpital. Przy
szpitalu są lekarze, są możliwości opieki zdrowotnej. Laboratorium i specjaliści mogą być w
tym szpitalu. Jak się zlikwiduje chirurgię, to automatycznie chirurdzy i inne związane z tym
badania, mogą być przeniesione gdzieindziej. A w zamian co? Poprosił, aby przyjechał
dyrektor szpitala lub ktoś z urzędu marszałkowskiego, ktoś kompetentny, aby można było
rozmawiać o konkretach.
Paweł Marek powiedział, że na spotkaniu z Marszałkiem też zwrócił uwagę, że laboratorium
stoi niewykorzystane. Dyrektor Sołtysiński ma zająć się tym tematem.
Józef Leśniak powiedział, że zlikwidować coś nie jest trudno, ale później ciężko to
przywrócić. To co się dzieje, jest dlatego, że przez pewien czas szpital nie prowadził
działalności.
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Mieczysław Fojna powiedział, że gdy w szpitalu był podmiot prywatny, to ten szpital dobrze
działał. Zaproponował pojechać do NFZ i sprawdzić, jak to wtedy było kontraktowane.
Trzeba sprawdzić, jak to jest teraz kontraktowane przez Gryfice – czy tylko małe zabiegi w
Resku, a duże tylko w Gryficach. Jeśli tylko opłacalne usługi będą robione w Gryficach, to
Resko nigdy nie będzie opłacalne. Poprosił, aby dowiedzieć się, jak to było robione
wcześniej.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że te problemy, te pytania zostały wystosowane do
dyrektora szpitala. Gdy te dane zostaną pokazane, to wtedy będzie można analizować,
dlaczego szpital przynosi straty.
Paweł Marek powiedział, że niekoniecznie musi być tak, jak mówi radny Fojna. Nad tym
szpitalem jest stały nadzór urzędu marszałkowskiego i ktoś to powinien kontrolować. To są
nasze spekulacje, ale ktoś to chyba kontroluje i trzyma nad tym rękę.
Marek Kubacki zapytał, czy padła groźba zamknięcia szpitala, gdy nie zgodzimy się na
zmianę umowy.
Paweł Marek powiedział, że nie dosłownie, ale była taka sugestia.
Marek Kubacki zapytał, z czym to się wiąże dla Gryfic.
Paweł Marek powiedział, że coś, co przynosi stratę, nie ma racji bytu.
Zygmunt Bławzdziewicz zapytał o konsekwencje rozwiązania umowy dla Gryfic.
Marek Kubacki powiedział, że też trzeba to przeanalizować
Barbara Basowska powiedziała, że zespól negocjacyjny wypracował pewne wnioski. Teraz
poczekamy na odniesienie się do nich. Nie ma sensu dyskutować dzisiaj dyskutować, bo nie
mamy materiałów.
Zygmunt Bławzdziewicz zapytał, czy była robiona symulacja ekonomiczna utworzenia
schroniska dla zwierząt. Będzie to opłacalne dla gmin powiatu?
Paweł Marek powiedział, że nie było dokładnej symulacji. Były rozmowy z burmistrzami.
Burmistrz Reska poparł tą inicjatywę, bo gmina Resko wydaje bardzo dużo środków na ten
cel.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że powinno być schronisko powiatowe dla bezdomnych
zwierząt. Dziś to już jest standard. Większość powiatów takie schroniska posiada. Naszą
inicjatywą wybudowania schroniska zainteresowała się gmina Drawsko. Zadeklarowali
udział, ale czekają na dokładne analizy. Nie robiliśmy jeszcze analizy finansowej. Na razie
jesteśmy na etapie poszukiwania działki na terenie powiatu pod schronisko. Wójt Radowa
Małego zaproponował działkę będącą w zasobach Agencji. Niedługo przedstawimy analizę
zawierającą montaż finansowy oraz przybliżone koszty działalności schroniska. Ten koszt
musiałby być pokryty przez gminy. Jest to koncepcja, która niedługo będzie przedstawiona do
dyskusji.
Ryszard Sola zapytał o zmianę formuły Smoków oraz o punkt przyjęć PUP w Dobrej.
Paweł Marek powiedział, że na Galę Smoków brakuje już koncepcji zgłaszania chętnych do
niektórych kategorii. Mało jest inicjatywy społecznej. Zgłaszają przede wszystkim włodarze
gmin. Uważamy, że przejadła się coroczna Gala Smoków, dlatego proponujemy z Zarządem
zrobić na przemian Galę Smoków z Galą Przedsiębiorców. Musimy tu jeszcze wypracować
warunki do tej gali.
Jarosław Namaczyński powiedział, że zgodnie z decyzją Zarządu, ze względu na daleką
odległość od Łobza, pracownik PUP będzie przyjmować interesantów w Dobrej.
Józef Drozdowski zapytał o uzasadnienie do planu przeniesienia sali konferencyjnej na
parter. Tamta sala jest węższa od obecnej. Wiążą się z tym koszty. Od trzech kadencji są tu
sesje Rady. Oczywiście, daleko do komfortu, ale czy zamiana, gdy powierzchnia sali będzie
mniejsza, ma sens? Umieszczenie w sali w piwnicy archiwum i serwera też nie ma sensu, bo
może zostać to zalane. Chciałby, aby Zarząd ponownie pochylił się nad tą salą. Poza tym, w
poprzedniej kadencji była mowa o remoncie dachu. Czy remont dachu nie jest ważniejszy niż
przeniesienie sali do mniejszego pomieszczenia?
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O godz. 16,30 skład Rady uzupełnił radny Jarosław Żuk.
Paweł Marek powiedział, że w poprzedniej kadencji była już mowa o wyjściu z tej sali. W
ciągu miesiąca w tej sali odbywa się kilka różnych spotkań. Wiemy, że w tej sali jest bardzo
męcząca atmosfera. Teraz mieścimy się w tej sali i też zmieścimy się w tym składzie piętro
wyżej. Oglądaliśmy podobne sale, np. w Szczecinku, i było to dobrze rozwiązane. Jest
zrobiony kosztorys, potrzeba na podstawowy remont ok. 20 tys. zł.
Zofia Krupa powiedziała, żeby nie robić gwałtownych ruchów ze szpitalem. Istotną sprawą
jest porównanie tego, co robił poprzedni dzierżawca z tym, co się dzieje teraz. Tamten
dzierżawca zarabiał na szpitalu, oddał szpital bez długów, a teraz nagle szpital przynosi straty.
Wszystko można odwrócić. Pieniądze dla szpitala leżą głównie w chirurgii. Jeśli szpital
będzie należał pod Gryfice, to tu nigdy nie będzie chirurgii. Oni mają za duży szpital na tą
populację zrobią wszystko, aby zagarnąć dla siebie tą chirurgię.
Starosta wręczył dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łobzie pani Violetcie
Plenzler – Ciebiera akt powierzenia stanowiska dyrektora Poradni na kolejne 5 lat.
PRZYJĘCIE INFORMACJI, SPRAWOZDAŃ:


z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie za rok
2014; ocena stanu bezpieczeństwa, zagrożeń powodziowych i ochrony ppoż. na
terenie powiatu łobeskiego

Józef Leśniak poinformował, że sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.


o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, stanie zagrożeń przestępczością
oraz skutecznością działań Komendy Powiatowej Policji w Łobzie w 2014 r.

Józef Drozdowski zapytał, jak wygląda funkcjonowanie nr 112 i ile jest niezasadnych
wezwań i głuchych telefonów. Podziękował za utrzymanie posterunku policji w Dobrej.
Jacek Dobrek powiedział, że tej chwili nie dysponuje takimi danymi. Ten telefon się
sprawdza. Od ubiegłego roku WCDR skupia wszystkie służby - straż, policję, pogotowie.
Operatorzy wyłapują fałszywe alarmy. Połączenia są przekazywane do odpowiednich służb.
Na dyżurze w KKP w Łobzie obsada jest dwuosobowa. Nie ma sytuacji, że numer 112 nie
zostanie odebrany. Od 1 maja ruszy komisariat policji w Resku. będzie tam 16 osób.
Społeczność lokalna nic na tym nie straci.
Józef Leśniak poinformował, że sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
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ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu łobeskiego za 2014 r.

Józef Leśniak poinformował, że sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.


o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu w 2014 r.

Andrzej Blachura przedstawił zdjęcia larwy włośnia.
Józef Leśniak poinformował, że sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.


z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łobzie w 2014 r.

Józef Leśniak poinformował, że sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
Przerwa 16,50-17,00
Jarosław Żuk powiedział, że pomysł przeniesienia sali konferencyjnej na parter to jego
pomysł. Zapytał, czy, pomijając wszystkie inne aspekty, kto byłby za tym, aby ta sala na
górze powstała.
Około połowy obecnych na sesji wyraziło akceptację tego pomysłu.
PODJĘCIE UCHWAŁ
 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Józef Leśniak poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2015 rok

Józef Leśniak poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata
2015-2024

Józef Leśniak poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH
Ryszard Sola powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, przy informacji o
działalności KPPSP, padł wniosek o drogę dojazdową w gminie Resko między Łobzem a
Świdwinem. Komendant zgłaszał to jako wniosek istotny. Dodał, że jeśli ma być zmieniona
formuła Smoków, to można rozważyć też formułę powołania składu kapituły opiniującej.
Były wnioski w tej sprawie i może warto je przeanalizować.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że zmiana formuły Smoków to w tej chwili temat do
analizy i konsultacji. Konsultacje będą prowadzone z gminami, organizacjami, kapitułą. Była
sonda na stronie internetowej powiatu odnośnie organizacji Smoków. Jest dużo różnych
opinii i wniosków w tej sprawie. Przygotujemy materiał do dyskusji. Chcemy pokazać
przedsiębiorców w kilku kategoriach, np. firma rodzinna, mała firma, duża, średnia. Na
ostatniej gali Smoków była sytuacja, że była mała firma „Samba” i duża Nadleśnictwo Łobez.
I jak to porównać? Mrówka i słoń. Na pewno trzeba coś zmienić, bo obecna formuła Smoków
wymaga analizy i zmian.
Marek Kubacki powiedział, że podoba mu się pomysł schroniska. Poprosił o więcej
szczegółów na ten temat. Zapytał, na jakim etapie jest kontrakt samorządowy.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że w nowym budżecie unijnym będziemy pozyskiwać
fundusze dla powiatu łobeskiego w ramach strefy centrum. Ta strefa centrum to są trzy
powiaty: łobeski, drawski i świdwiński. Została sporządzona koncepcja kontraktu
samorządowego w ubiegłym roku, w poprzedniej kadencji i przedłożona do Urzędu
Marszałkowskiego. Teraz Marszałek przedstawił nam swoja opinię. Z opinii Marszałka
wynika, że cały kontrakt musi być przebudowany, ponieważ Marszałek ustalił sześć
priorytetów inwestycyjnych. W ramach tych sześciu priorytetów inwestycyjnych, gminy
powiatów centrum – czyli ponad 40 gmin - muszą złożyć propozycje inwestycji w tych
sześciu priorytetach. Jeden priorytet dotyczy rozwoju gospodarczego, drugi edukacji, rozwoju
zasobów ludzkich.
Józef Drozdowski zapytał czy jest zdrowie w priorytetach.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że w kontrakcie samorządowym nie ma zdrowia. Zdrowie
idzie w programie operacyjnym. Będą to trudne pieniądze, ponieważ każda inwestycja w
zakresie służby zdrowia musi być zatwierdzona w tzw. krajowym planie zdrowia. Szpital,
który nie będzie w tym planie, nie dostanie pieniędzy od Marszałka. Ten plan krajowy nie
powstał i pewnie nigdy nie powstanie, ponieważ kto chce wyciąć jakiś szpital z planu
krajowego, od razu są niepokoje społeczne. Pewnie będzie tak, że Marszałkowi zostaną
pieniądze i będzie przerzucanie do innych sektorów. W tej chwili jesteśmy na etapie prac nad
sektorem oświata – edukacja zawodowa. Dyskutujemy nad specjalizacją regionalną.
Dostaniemy środki unijne, ale tylko na specjalizację, w której szkoły chcą się specjalizować.
Łobez stawia na energetykę odnawialną i technika urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej i informatykę. Powiat drawski mógłby się specjalizować w szkołach
ekonomicznych, Świdwin w rolnictwie i kierunkach gospodarstwa domowego. Z polityki UE
wynika, że nie będzie środków na kolejne pracownie gastronomiczne czy informatyczne. Na
to już Unia dała. Teraz ma być kierunek, który będzie kształcić kadrę. W zakresie gospodarki
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w kontrakcie samorządowym, to głównie cały dział związany z łobeską strefą przemysłową.
Są bardzo intensywne działania, aby pozyskać inwestorów do strefy. Są tu również
wymagania, aby w strefie byli przedsiębiorcy, którzy wprowadzą innowacje, zapewnią
miejsca pracy. Starosta i Burmistrz Łobza czynią duże starania, aby znaleźć takich
inwestorów. Oczywiście jest też turystyka, w której stawiamy bardzo mocno na pozyskanie
funduszy unijnych na zagospodarowanie rzeki Regi. Rega jest turystyczna od Reska do
morza. Od Świdwina do Reska jest praktycznie dzika. Są miłośnicy, którzy połowę spływu
kajakowego przenoszą kajak na plecach. Chcielibyśmy, aby Rega kojarzyła się z turystyką.
Dwa powiaty, Świdwin i Łobez, przystąpiły do opracowania projektu „Rega turystyczna”.
Mamy duże szanse, aby ten projekt wszedł na fundusze unijne. Mocno pracujemy nad
kontraktem. Niedługo będziemy musieli przedłożyć Radzie główne założenia kontraktu, jakie
chcemy pozyskać fundusze w których priorytetach inwestycyjnych. Przedstawimy
odpowiedni projekt uchwały Radzie.
Marek Kubacki zapytał, co z koncepcja budowy auli przy ZS w kontekście funduszy
unijnych.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że pieniądze mają być na stworzenie bazy warsztatów pod
praktyczną naukę zawodu. Mamy wstępne porozumienie z pracodawcą z Łobza, który
przekaże do projektu obiekt, gdzie będziemy mogli zrobić profesjonalne warsztaty dla
uczniów. Nie analizowaliśmy koncepcji auli, ponieważ nie wpisuje się ona do żadnego
priorytetu. Nie ma już takich pieniędzy, że można sobie coś wybudować, a potem myśleć, co
tam zrobić. W auli nie zrobimy warsztatów, w których uczniowie będą się szkolić, np. w
spawaniu czy na wysoko technologicznych obrabiarkach.
Schronisko jest na etapie koncepcji. Spotkało się to z akceptacją włodarzy gmin. Powołany
zostanie społeczny komitet ds. budowy schroniska. Dodała, że konsultowała potrzebę budowy
schroniska z lekarzem weterynarii i jest opinia pozytywna.
Ryszard Sola powiedział, że ma nadzieję, że Rega będzie turystyczna nie dlatego, że usunięte
zostaną drzewa z rzeki, ale że będą miejsca do zejścia na brzeg i biwakowania. Niektórzy
kajakarze specjalnie tu przyjeżdżają, bo Rega ma swój charakter. Jeśli ktoś chce pływać
spokojnie, to jedzie nad inną rzekę.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że w projekcie „Rega turystyczna” ma około 17 przystani
kajakowych na trasie od Reska do Świdwina. Będzie robiona cała infrastruktura jaka powinna
być dla kajakarzy. Najbardziej wyposażone będą dwa zejścia – to, na którym będzie się
rozpoczynać spływ, i drugie, na którym będzie się kończyć.
Paweł Marek powiedział, że odbyła się jedenasta Łobeska Baba Wielkanocna. Podziękował
za zaangażowanie w pomoc w organizacji i przygotowaniu imprezy. Dodał, że czekamy na
sugestie i uwagi mieszkańców, co można byłoby jeszcze poprawić i dopracować.
W związku z niezgłoszeniem wniosków i oświadczeń, Przewodniczący Rady zamknął obrady
nad tym punktem.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że kiedyś wybudowano w Radowie Małym halę
sportową przy niewielkich nakładach finansowych i przy pomocy znajomości z np. posłami.
Może warto wykorzystać znajomość z Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem w
sprawie szpitala w Resku. Zapytał, w jakiej fazie jest tworzenie podstrefy ekonomicznej w
Łobzie. czy jest szansa, że pojawią się jacyś inwestorzy.
Paweł Marek powiedział, że strefa należy do gminy Łobez. Powiat może wspierać. Zarząd
podjął decyzję o przekazaniu 100 tys. zł na uzbrojenie tej strefy. Zespół ma opracować
koncepcję, na co przeznaczyć te środki oraz możliwości prawne. Chcielibyśmy włączyć się w
pozyskiwanie inwestorów. Odbywamy różne spotkania, byliśmy z Burmistrzem Łobza w
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Słubiach, która ma główną strefę ekonomiczną, a nasza jest jej podstrefą. Burmistrz Łobza nie
jest za bardzo zadowolony z tego, co jest w Słubiach, ponieważ tam te ulgi powodują, że do
gminy wpływa naprawdę niewiele pieniędzy. Jest kilku inwestorów na tej strefie. Zmieniają
się, jedni kończą działalność, inni dopiero się budują. Bylibyśmy zadowoleni, jeśli
przyszedłby jakiś inwestor do naszej strefy. Oczekiwania odnośnie tej strefy są ogromne.
Liczymy, że uda się ściągnąć jakiegoś inwestora. Są pewne pomysły, ale za wcześnie, aby o
tym mówić.
Ireneusz Kabat powiedział, że jest potencjalny inwestor. Był ogłoszony przetarg na
konkretną działkę, ale nie odbył się. Ten inwestor składa się z trzech duńskich podmiotów,
więc musi zawiązać spółkę na terenie Polski. Nie zawiązali tego na czas i było to przeszkodą
w przetargu. Ma być ogłoszony drugi przetarg.
Józef Drozdowski powiedział, że Łobez nie ma od dłuższego czasu stałego połączenia
autobusowego z Drawskiem. W Drawsku jest szpital, pełna oferta urzędu skarbowego. Może
warto byłoby podjąć działania, aby chociaż jeden bus jeździł raz dziennie.
Paweł Marek powiedział, że ostatnio gościliśmy kierownika PKS w Gryficach w sprawie
połączenia do Dobrej. Okazało się, że jest takie przez Węgorzyno. Każda próba utworzenia
nowej linii, to duży koszt. Jeśli byłaby taka potrzeba, to gdyby przewoźnicy widzieli w tym
interes, to na pewno byłoby takie połączenie. Gdyby było uzasadnienie ekonomiczne
funkcjonowania takiej linii, to takie połączenie by było. Nikt nie będzie dopłacać do interesu.
Józef Drozdowski powiedział, że skoro są cztery połączenia do Radowa Małego, to ktoś to
finansuje. Może warto podjąć działania, aby chociaż jedno połączenie w ciągu dnia na trasie
Łobez – Drawsko – Łobez było.
Zofia Krupa zwróciła uwagę, że są za wysokie krawężniki przy przejściach dla pieszych.
Poprosiła, aby to zniwelować, ponieważ niepełnosprawny z wózkiem nie może wejść na
chodnik. Zwróciła uwagę, że na chodniku na ul. Bocznej można się przewrócić.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że problem niepełnosprawnych jest duży. Tego się nie
uwzględnia przy inwestycjach.
Wiesław Bernacki powiedział, że będzie uwzględniać wnioski przy nowych inwestycjach.
W związku z niezgłoszeniem interpelacji i zapytań, Przewodniczący Rady zamknął obrady
nad tym punktem.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że do końca kwietnia należy złożyć oświadczenia
majątkowe. Złożył życzenia świąteczne zebranym.
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam V sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła
Agnieszka Maśnik
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