Protokół VII sesji Rady Powiatu w Łobzie
28 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VII/2015
VII sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 28 maja 2015 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Radowie Małym
Rozpoczęcie obrad: godz. 16,00
Zakończenie obrad: godz. 17,35

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz otworzył VII sesję Rady Powiatu
Łobeskiego.
Wiesław Lorent powiedział, że chciałby przywitać wszystkich na przepięknej Ziemi
Radowskiej. Wyraził nadzieję, że tak szacowne grono zebrało się tu nie po raz ostatni.
Zaprosił do odwiedzania przepięknych zakątków Radowa, nie tylko w takich dniach, gdy jest
sesja Rady Powiatu, również w pozostałe dni tygodnia.
Zygmunt Bławzdziewicz na podstawie listy obecności radnych powiatu (załącznik nr 1 do
protokołu) stwierdził, że na sali jest 12 radnych na ustawowy stan 15 radnych.
USTALENIE PORZĄDKU OBRAD VII 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
3. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Powiatu
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Informacja z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz
Agencji Nieruchomości Rolnych na terenie powiatu łobeskiego w roku 2014.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Łobeskiego za rok 2014 wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łobeskiego za rok 2014
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Łobeskiego za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Łobeskiego za rok 2014
 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Łobeskiego za rok 2014
7. Podjęcie uchwał:
7.1 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2015 r.
7.2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na
lata 2015-2024
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Informacje Przewodniczącego Rady.
11. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady poszerzył porządek obrad o projekt uchwały:
7.3 w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2014 Rady Powiatu w
Łobzie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty
Powiatu Łobeskiego
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Rada przyjęła zmieniony porządek obrad przy jednym głosie wstrzymującym (radny Paweł
Marek).
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU VI 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. Poprosił o pytania.
Barbara Basowska zapytała, czy dyrektor SPZZOZ w Gryficach nie zgadza się na
propozycje zespołu negocjacyjnego. Wszystko już uzgodniliśmy i dyrektor kiwał głową. Jeśli
się nie zgadza, to wracamy do negocjacji. Na nic więcej, poza likwidacją chirurgii, się nie
zgadzamy.
Paweł Marek powiedział, dyrektor szpitala odpisał na nasze stanowisko. Nasze stanowisko
zostanie skierowane do Marszałka, który zapewniał nas, że będzie tylko likwidacja chirurgii,
ale dyrektor szpitala ma inne zdanie. Jest teraz problem.
Wiesław Mały powiedział, że dyrektor SPZZOZ w piśmie potwierdza ustalenia co do
oddziału chirurgii. Idzie też dalej i napisał, że w przyszłym roku chciałby jeszcze coś usunąć
ze szpitala z funkcjonowania. To jest przedmiotem naszych dalszych negocjacji. Dyrektor
szpitala chce doprowadzić do tego, aby w Resku funkcjonował tylko ZOL.
Zygmunt Bławzdziewicz poinformował, że na sesji obecny jest pan Stanisław Kopeć –
przewodniczący Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej. Odbyły się w Łobzie wojewódzkie
obchody Dnia Olimpijczyka i pan Kopeć chciałby zabrać głos w tym temacie.
Stanisław Kopeć powiedział, że przybył na sesję razem z panem Władysławem
Wojtakajtisem – dwukrotnym olimpijczykiem w pływaniu oraz panem Dariuszem
Draczyńskim – przedstawicielem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
Niepisanym obyczajem, po każdej takiej imprezie o charakterze wojewódzkim, jest
podziękować tym, którzy w szczególny sposób zaangażowali się w organizację tej imprezy.
Chcielibyśmy to również dzisiaj uczynić. Dodał, że zacznie od nieco innego, ale związanego
z tą uroczystością faktu. PKOl ma swoje szczególne wyróżnienie, które przyznaje
szczególnym ludziom za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego. Od dawna taką
niekwestionowaną osobowością wśród państwa i całej społeczności łobeskiej jest pan
Zdzisław Bogdanowicz. Na głównej uroczystości nie mógł być obecny, ale jest dziś z nami.
Wspólnie z panem Władysławem Wojtakajtisem ma zaszczyt wręczyć panu Bogdanowiczowi
srebrny medal za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego. Podpisał go prezes PKOl pan
Andrzej Kraśnicki.
Poza medalem, wręczono panu Bogdanowiczowi podziękowanie Marszałka
i Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej za zaangażowanie w organizację Wojewódzkich
Obchodów Dni Olimpijczyka.
Ponadto, wręczone zostały podziękowania dla osób zaangażowanych w organizację
Wojewódzkich Obchodów Dni Olimpijczyka.
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Stanisław Kopeć podziękował za zorganizowanie tej imprezy. Zaprosił na Bieg Dnia
Olimpijskiego, który odbędzie się w Białogardzie.
INFORMACJA O DZIAŁANIACH POWIATU ŁOBESKIEGO NA RZECZ GMINY
RADOWO MAŁE
Jarosław Namaczyński przedstawił informację o korzyściach dla Gminy Radowo Małe
wynikających z przynależności do powiatu łobeskiego oraz propozycje powiatu dla Gminy
Radowo Małe.
Jolanta Manowiec zaprezentowała Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie.
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I
MODERNIZACJI ROLNICTWA ORAZ AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
NA TERENIE POWIATU ŁOBESKIEGO W ROKU 2014.
Tomasz Domański – przedstawiciel ARiMR – przedstawił informację o działalności Agencji.
ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWIATU ŁOBESKIEGO
ZA ROK 2014 WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ŁOBESKIEGO ZA ROK 2014.
Paweł Marek, w imieniu Zarządu Powiatu w Łobzie, zarekomendował do zatwierdzenia
sprawozdanie finansowe powiatu za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Łobeskiego za rok 2014. Dodał, że mimo, że budżet Powiatu Łobeskiego na rok
2014 został uchwalony i zrealizowany przez radnych i członków Zarządu poprzedniej
kadencji, to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ciągłości
funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, absolutorium z wykonania budżetu
otrzymuje urzędujący Zarząd. Prawidłowość sporządzenia sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Łobeskiego za rok 2014 potwierdzona została pozytywną opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Podziękował tym, którzy swoim
zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju naszego powiatu. będziemy to kontynuować. Na
ile nam starczy pieniędzy, będziemy inwestować.
Helena Szulc przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.
Józef Drozdowski poinformował, że Komisje Rady, na wspólnym posiedzeniu w dniu
26 maja 2015 r., pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe oraz z wykonania
budżetu powiatu za 2014 rok.
Ryszard Sola odczytał opinię RIO w Szczecinie odnośnie sprawozdania.
Zygmunt Bławzdziewicz poinformował, że do Rady Powiatu wpłynął wniosek Komisji
Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi absolutorium. Poprosił Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej o przedstawienie wniosku.
Mieczysław Fojna przedstawił wniosek.
Ryszard Sola przedstawił opinię RIO w Szczecinie odnośnie wniosku Komisji.


podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Łobeskiego za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Łobeskiego za rok 2014

Rada podjęła uchwałę przy 1 głosie wstrzymującym się (radny Paweł Marek).
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podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Łobeskiego za rok 2014

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
PODJĘCIE UCHWAŁ


w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2015 rok

Józef Drozdowski 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

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


w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2014 Rady Powiatu w
Łobzie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty
Powiatu Łobeskiego

Zygmunt Bławzdziewicz przedstawił projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada podjęła uchwałę przy 1 głosie wstrzymującym (radny Paweł Marek).
WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH
W związku z niezgłoszeniem wniosków i oświadczeń, Przewodniczący Rady zamknął obrady
nad tym punktem.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
Józef Drozdowski złożył interpelację (załącznik do protokołu).
W związku z niezgłoszeniem interpelacji i zapytań, Przewodniczący Rady zamknął obrady
nad tym punktem.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Zygmunt Bławzdziewicz podziękował za uczestnictwo w zorganizowanej w Radowie
Małym akcji poszukiwania dawcy szpiku kostnego. Nasze oczekiwania zostały przekroczone,
ponieważ zgłosiło się 340 osób. Ta fundacja, która współorganizowała tą akcję, była
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zaskoczona ilością osób, które się zgłosiły. Podziękował tym, którzy zdecydowali się zostać
dawcą.
Paweł Marek wręczył radnym Rady Gminy w Radowie Małym upominki promocyjne
powiatu.
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam VII sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła
Agnieszka Maśnik
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