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PROTOKÓŁ NR VI/2015
VI sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 28 kwietnia 2015 roku
w sali konferencyjnej zaplecza Miejskiej Hali Sportowej w Dobrej, ul. Strażacka 2
Rozpoczęcie obrad: godz. 16,00
Zakończenie obrad: godz. 18,10

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz otworzył VI 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 13 radnych na ustawowy stan 15 radnych.
USTALENIE PORZĄDKU OBRAD VI SESJI
Przewodniczący Rady poinformował, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji radni otrzymali
porządek obrad.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Ustalenie porządku obrad
Przyjęcie protokołu V sesji Rady Powiatu
Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
Informacja o działaniach Powiatu Łobeskiego na rzecz Gminy Dobra.
Przyjęcie informacji, sprawozdań:
6.1 z działalności Domu Dziecka w Łobzie w 2014 r.
6.2 z działalności Domu Pomocy Społecznej w Resku w 2014 r.
6.3 z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie w 2014 r.
6.4 na temat służby zdrowia na terenie powiatu łobeskiego
6.5 z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu łobeskiego.
8. Podjęcie uchwał:
8.1 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
w Powiecie Łobeskim na lata 2015-2017
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Informacje Przewodniczącego Rady.
12. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady poszerzył porządek obrad o dwa projekty uchwał:
8.2 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2015 rok
8.3 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata
2015-2024
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU V 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. Poprosił o pytania.
Ryszard Sola zapytał o dofinansowanie dla ochotniczych straży pożarnych w realizacji
programu Czysta Rega.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że trwają prace nad programem Czysta Rega, związanym
z zagospodarowaniem rzeki Regi. Najpierw rzekę trzeba posprzątać. Piszemy program, który
będzie dofinansowany przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji Gospodarki Wodnej.
Dzisiaj dyrektor potwierdził, że dofinansują nam wszystkie koszty usunięcia zbędnych drzew.
Udział w programie potwierdziła gmina Łobez i gmina Świdwin. Każda na swoim odcinku
chce dołożyć pieniądze do sprzątania rzeki. Powiat na ten program przeznaczył 10 tys. zł z
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Mamy propozycję, aby te 10 tys. zł
przeznaczyć dla OSP, aby przystąpiły do tego programu. Wykonywaliby prace na rzecz
sprzątania Regi. Program powstaje w Wydziale Oświaty i Promocji. Mamy nadzieję, że ten
program pozwoli w ciągu dwóch lat uporządkować Regę i przejść do drugiego etapu, czyli
przygotować Regę do obsługi turystów, szczególnie wykonanie przystani kajakarskich z
minimalną infrastrukturą. Wtedy będzie można powiedzieć, że powiat łobeski zaprasza
turystów do wypoczynku na Redze.
Ryszard Sola powiedział, że jeśli rozumiemy czystą Regę wyczyszczoną z drzew, to nie jest
atrakcja dla kajakarzy. Poprosił o czyszczenie rzeki z rozsądkiem. Drzewa to atrakcja dla
kajakarzy. Właśnie dlatego przyjeżdżają nad Regę, żeby te drzewa pokonywać.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że usunięte będą co czwarte – piąte drzewa, które
uniemożliwiają przejście z kajakiem. Rega jest w zarządzie Zarządu Wojewódzkiego i to oni
pokryją koszt tych prac.
Barbara Basowska zapytała, czy tylko OSP wezmą w tym udział, czy inne podmioty też
mogą. Wczoraj na odcinku Regi w Resku sprzątali rybacy i pan Jan Michalczyszyn. Czy oni
też mogą się starać o te środki.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że inicjatorem tego sprzątania jest pan Michalczyszyn,
wielki miłośnik i koordynator kajakarstwa w powiecie łobeskim. Pan Michalczyszyn sprzątał
„swój” odcinek w Resku, natomiast my chcemy zrobić akcję sprzątania na całej długości
rzeki w powiecie łobeskim do Świdwina. Z kolei Świdwin ma wyznaczonych 14 punktów
pod spływ i oni będą odpowiadać za swój odcinek. Piszemy dwuletni projekt, zobaczymy ile
zgromadzimy środków. Przedstawimy go Radzie do zatwierdzenia. Pracujemy też nad tym,
aby włączył się w to Hufiec. Chcielibyśmy, aby ten odcinek przez miasto Łobez, posprzątała
młodzież z Hufca. Byłaby to nauka połączona z pracą na rzecz środowiska.
Paweł Marek poinformował, że na początku tego roku, do Zarządu Powiatu zwrócił się
Minister Gospodarki, aby wskazać najbardziej cenionych przedsiębiorców z terenu naszego
powiatu. Przy pomocy PUP mamy wytypowane najbardziej rzetelne firmy z naszego terenu.
Starosta, w imieniu Ministra Gospodarki, wręczył podziękowanie dla pani Bożeny
Kontowicz – właścicielki firmy „Samba”, kawiarnia „Samba” oraz pani Iwony Fatz –
właścicielki PUH „Paramix” z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne
propagowanie idei ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i
wkład w rozwój polskiej gospodarki.
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INFORMACJA O DZIAŁANIACH POWIATU ŁOBESKIEGO NA RZECZ GMINY
DOBRA
Jarosław Namaczyński przedstawił informację o korzyściach dla Gminy Dobra
wynikających z przynależności do powiatu łobeskiego oraz propozycje powiatu dla Gminy
Dobra.
Na pytania radnych Rady Miejskiej w Dobrej, dotyczące remontów dróg powiatowych na
terenie gminy Dobra, odpowiedzi udzielił pan Wiesław Bernacki - dyrektor ZDP w Łobzie.
Jolanta Manowiec zaprezentowała Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie.
Przerwa: godz. 17,20-17,30
PRZYJĘCIE INFORMACJI, SPRAWOZDAŃ:


z działalności Domu Dziecka w Łobzie w 2014 r.

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


z działalności Domu Pomocy Społecznej w Resku w 2014 r.

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


z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie w 2014 r.

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


na temat służby zdrowia na terenie powiatu łobeskiego

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


z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Ireneusz Kabat poinformował, że sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
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OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2014 DLA POWIATU
ŁOBESKIEGO
Ireneusz Kabat poinformował, że sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
PODJĘCIE UCHWAŁ
 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w
Powiecie Łobeskim na lata 2015-2017
Ireneusz Kabat 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

Ireneusz Kabat poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata
2015-2024

Ireneusz Kabat poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH
Paweł Marek podziękował Burmistrzowi Dobrej za pomoc w organizacji Gali Sportu oraz
Wojewódzkich Dni Olimpijczyka.
Piotr Hebda powiedział, że to było wielkie wydarzenie móc gościć olimpijczyków w Dobrej.
Dodał, że cieszy się, że Rada Powiatu gości w Dobrej. To wielka nobilitacja gościć tak
szanowne grono w Dobrej. Dodał, że takie objazdy są dobre, bo w ten sposób można
zapoznać się z potrzebami każdej gminy. Jedną takich potrzeb jest najbliższa wielka impreza,
którą Dobra stara się zorganizować. Są to Zachodniopomorskie Targi Ekologiczne w dniach
29-30 sierpnia. Zachęcił do uczestnictwa i propagowania tego wydarzenia. Będzie to pierwsza
impreza o tak wielkim zasięgu, wręcz wojewódzkim. Będzie to organizowane pod patronatem
Marszałka Województwa. Jesteśmy już po wstępnych rozmowach ze Starostą imamy wstępną
akceptację tego wydarzenia. Pozwoli to też na integrację gminy Dobra z powiatem. Mimo
tego, że są zakusy w innym kierunku geograficznym, to mimo tego jesteśmy razem, widzimy
te korzyści. Chciałby, aby te korzyści przysłoniły ewentualne negatywne strony, których nie
ma. Wyraził nadzieję, że Rada Powiatu zawita jeszcze w tym roku do Dobrej, aby
podsumować to, co dzieje się na początku roku, a na następnej sesji to, co się zmieniło w
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Dobrej, jak owocnie się pracowało i co mogliście państwo zrobić dla jednej z gmin powiatu, a
co dla innych.
Marek Kubacki zapytał o plany odnośnie ruin zamku w Dobrej.
Piotr Hebda powiedział, że ten zamek jest niewątpliwie chlubą gminy Dobra, ponieważ nie
każdy ma takie nieszczęsne ruiny, które są niewątpliwą atrakcją. Konserwator zabytków ma
nad tym nadzór. W ruinach najistotniejszą kwestią jest ich zabezpieczenie. To zabezpieczenie
ruin spoczywa samorządzie. Z oczywistych względów nie stać nas, aby to uczynić. Dodał, że
ma nadzieję, że spełni się scenariusz ustawowy, czyli, że zabezpieczy to konserwator
zabytków. Trzeba wiedzieć, że konserwator zabytków ma budżet na całe województwo
zachodniopomorskie w wysokości 700 tys. zł. Ta kwota to kropla w morzu, pewnie na
wynagrodzenia przeznaczą połowę i nie będą w stanie tego zrobić. Jest opracowana
koncepcja zabezpieczenia i zagospodarowania tego terenu. Koszt tego to kilka milionów zł.
gmina na pewno tego nie udźwignie, nawet we współpracy z powiatem. Na początku skupimy
się na zabezpieczeniu tych ruin. Być może nadejdzie taki moment, że będą programy unijne,
które będą wspierać takie ruiny.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że cieszy się z tego spotkania w gminie Dobra. Powiat
łobeski powstał w 2002 r. i mało kiedy udało się zrobić takie podsumowanie jak dzisiaj w
ramach prezentacji opracowanej przez dyrektora Namaczyńskiego. Można jeszcze
powiedzieć, ile rzeczy jest do zrobienia, ale ta prezentacja pokazuje ile już zostało zrobione.
Na pewno nie został zmarnowany czas, dołożono wszelkich starań, wysiłków i pieniędzy, aby
poprawić stan infrastruktury w powiecie łobeski. A przede wszystkim, trzeba zwrócić uwagę,
jakie powstały zasoby w tym powiecie przez te 13 lat wspólnej pracy: dobre instytucje, jak
np. PCPR czy Zespół Szkół, DPS, również PUP. Dodała, że cieszy się, że nowy Zarząd
przyjął opcję współpracy z samorządami, z gminami i z radnymi. Odbywają się w Starostwie
comiesięczne spotkania Starosty z Burmistrzami i Wójtem. Omawiane są wtedy
najważniejsze sprawy w powiecie. Nie chcemy, aby ważne decyzje zapadały bez udziału
szefów gmin. W najbliższym czasie przyjedziemy do Dobrej, aby przedyskutować, na co
wydać najbliższe pieniądze z Unii. W ramach LGD ma być kwota 5 mln zł. Trzeba pomyśleć,
jak wydać tą kwotę. Chcielibyśmy, aby z tych środków skorzystało więcej firm z obszarów
wiejskich. Chcielibyśmy postawić w powiecie na coś, co Unia będzie nas rozliczać z miejsc
pracy. Trzeba pomyśleć, w co zainwestować, aby wykonać ten wskaźnik miejsca pracy.
Trzeba pomyśleć, jak wydać tą całą kwotę 5 mln zł w powiecie, bo ostatnich środków LGD
nie wydało kwoty, którą miało do dyspozycji, bo niektórzy składali wnioski i potem się
wycofywali. Nie było już czasu żeby rozpisać konkurs, żeby następne osoby skorzystały. I te
pieniądze musiały wrócić do Marszałka, a potem do Ministerstwa Rolnictwa. Do końca
września mamy mieć ustalone główne priorytety, na co wydamy te środki. Zaprosiła do
korzystania ze strony internetowej Starostwa, na której jest podawanych dużo informacji.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że jest w zarządzie CIW. Wicestarosta wywołała temat
LGD. Niewykorzystanie budżetu za ubiegły okres programowania wynikło z tego, że przede
wszystkim przedsiębiorcy nie potrafili sobie dać rady z rozliczeniem swoich projektów. Jest
to taka pewna sugestia, czy, w tym następnym okresie programowania, tych przedsiębiorców
nie wziąć pod jakąś opiekę. Na przykład w każdej gminie mógłby być człowiek, który
pomógłby przejść tym przedsiębiorcom przez projekt, poprawki do niego, a później
rozliczenie. Tam są właściwie trzy ścieżki otrzymywania pieniędzy. Pierwsza to tzw. małe
projekty, drugie to odnowa i rozwój wsi. W małych projektach nie ma problemów, bo jest ich
tak dużo, że nie wystarcza na wszystko pieniędzy. W odnowie i rozwoju wsi beneficjentami
są gminy, które sobie bardzo ładnie z tym radzą. W małych projektach i odnowie i rozwoju
wsi pieniądze są wykorzystywane w 100%. Natomiast różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej i tworzenie tzw. mikro przedsiębiorstw leżało. Przedsiębiorcy nie dali sobie rady
z tymi projektami. Zostali zakwalifikowani do dalszego etapu, potem przyszły pierwsze
poprawki i koniec. To pod rozwagę dla włodarzy gmin.
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Paweł Marek powiedział, że w Starostwie zostało utworzone stanowisko ds. pozyskiwania
funduszy unijnych. Zadeklarował pomoc przy pozyskiwaniu środków przy drobniejszych
projektach, np. dla sołtysów, dla drobnych przedsiębiorców. Na ile będziemy mogli, to pan
jest do dyspozycji. Spróbujemy, na ile będziemy mogli, pomóc od merytorycznej strony.
Józef Drozdowski podziękował Staroście za organizację Gali Sportu oraz Wojewódzkich Dni
Olimpijczyka.
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 powiedział, że w dniu 17 maja w Radowie Małym będzie
zorganizowana akcja poszukiwania szpiku dla jednej z mieszkanek gminy, która zachorowała
na białaczkę. Potrzebny jest przeszczep, ale nie ma dawcy. Ta akcja będzie robiona dla tej
pani, ale być może uda się pomóc jeszcze komuś.
Marek Kubacki powiedział, że na pewno pobrany szpik może pomóc wielu osobom.
Zachęcił do zgłoszenia się.
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam VI sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła
Agnieszka Maśnik
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