Protokół XI sesji Rady Powiatu w Łobzie
30 października 2015 r.

PROTOKÓŁ NR XI/2015
XI sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 30 października 2015 roku
w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łabuniu Wielkim
Rozpoczęcie obrad: godz. 15,15
Zakończenie obrad: godz. 16,10

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz otworzył XI sesję Rady Powiatu w Łobzie.
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 XI SESJI
Przewodniczący Rady poinformował, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji radni otrzymali
porządek obrad.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu X sesji Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
Informacja Starosty i Przewodniczącego Rady dotycząca wypełnienia obowiązku
złożenia oświadczeń majątkowych.
6. Przyjęcie informacji, sprawozdań:
6.1 z pracy Komisji Rady za I półrocze 2015 r.
a) Komisja Budżetu i Gospodarki
b) Komisja Spraw Społecznych
c) Komisja Oświaty
d) Komisja Rewizyjna
7. Podjęcie uchwał:
7.1 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7.2 w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski/Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Łobzie jako Lidera do projektu realizowanego w ramach Działania
7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społecznozawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej,
zawodowej RPO WZ 2014-2020
7.3 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2015 r.
7.4 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 prezentację multimedialną dotyczącą
sportu w powiecie łobeskim w punkcie 6 (kolejne punkty zmienią numerację) oraz o punkt:
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8.5 zmieniająca uchwałę nr X/67/2015 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 29 września 2015 r. w
sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Rada przyjęła poszerzony porządek obrad.
Starosta poinformował, że pracownik Starostwa Powiatowego w Łobzie pan Zbigniew
Żurawek został wyróżniony Brązowym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju". Pan
Żurawek odznaczenie odebrał podczas obchodów Święta Terenowych Organów
Administracji Wojskowej w Polsce w dniu 27 października 2015 r. w Wojewódzkim Sztabie
Wojskowym w Szczecinie. Medal nadany został przez Ministra Obrony Narodowej zgodnie z
decyzją nr 2041/Kadr Ministra Obrony Narodowej z dnia 22.09.2015 r. w sprawie nadania
Medalu "Za zasługi dla obronności kraju" w Warszawie.
Starosta, Członek Zarządu Jarosław Żuk oraz Przewodniczący Rady pogratulowali panu
Żurawkowi otrzymania odznaczenia.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU X SESJI RADY POWIATU
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że 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 X sesji Rady Powiatu.
INFORMACJA STAROSTY O PRACY ZARZĄDU POWIATU MIĘDZY SESJAMI
Starosta przedstawił informację.
INFORMACJA STAROSTY I PRZEWODNICZĄCEGO RADY DOTYCZĄCA
WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH
Paweł Marek przedstawił informację na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez
osoby zobowiązane.
Zygmunt Bławzdziewicz przedstawił informację na temat oświadczeń majątkowych
złożonych przez radnych powiatu.
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA DOTYCZĄCA SPORTU W POWIECIE
ŁOBESKIM
Janusz Łukomski przedstawił informację na temat sportu szkolnego.
PRZYJĘCIE INFORMACJI, SPRAWOZDAŃ:
 z pracy Komisji Rady za I półrocze 2015 r.
a) Komisja Budżetu i Gospodarki
Józef Drozdowski poinformował, że informacja została pozytywnie zaopiniowana na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
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Rada jednogłośnie przyjęła informację.
b) Komisja Spraw Społecznych
Józef Drozdowski poinformował, że informacja została pozytywnie zaopiniowana na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
c) Komisja Oświaty
Józef Drozdowski poinformował, że informacja została pozytywnie zaopiniowana na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
d) Komisja Rewizyjna
Józef Drozdowski poinformował, że informacja została pozytywnie zaopiniowana na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
PODJĘCIE UCHWAŁ


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

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


w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski/Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Łobzie jako Lidera do projektu realizowanego w ramach Działania
7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową
wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
RPO WZ 2014-2020

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


w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2015 r.

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


zmieniająca uchwałę nr X/67/2015 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 29 września 2015
r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Irena Skoniecka wyjaśniła wątpliwości RIO do podjętej uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH
Radni nie zgłosili wniosków i nie wnieśli oświadczeń.
INTERPELACJE I ZAPYTANIE
Pracownica szpitala w Resku powiedziała, że przyszła na dzisiejszą sesję wyrazić swoją
opinię na temat szpitala w Resku. Zapytała, dlaczego są rozgrywki polityczne. Pracownikom
pracuje się bardzo dobrze z obecnym operatorem. Powiedziała, że pracuje w szpitalu już 5 lat.
Pracowała również u poprzedniego operatora i wie, jaka była praca u poprzedniego, a jaka
jest teraz. Jakie są teraz stworzone warunki pracy, a jakie były poprzednio. Stwierdziła, że
wraz ze swoimi koleżankami nie rozumie ostatnich artykułów prasowych. Dodała, że
pielęgniarki z ZOL są bardzo urażone. Powiedziała, że pracuje na tym oddziale, zajmuje się
tymi pacjentami i wypisywanie przez panią Basowską takich opinii, w jakich to warunkach ci
ludzie tam leżą i jaki smród bije z tego szpitala to jest wręcz uwłaczające. Bardzo
uwłaczające. Trzeba sobie zdawać sprawę, że tam nie wszyscy są osobami, które rozumieją.
Dużo ludzi leży, bo musi leżeć i trzeba się nimi opiekować. Ponad trzydziestu pacjentów w
dwie godziny się pampersuje. „To nie pachnie kwiatkami”. Powiedziała, żeby postarać się o
klimatyzację w szpitalu. Wtedy będzie inaczej. ZOL w Resku ma dobrą opinię. Przyjeżdżają
do nas obcy ludzie. Mieliśmy wizytę jednego ministra, który przyjeżdżał wielokrotnie i nigdy
nie powiedział, że śmierdzi czy jest brudno. Ten artykuł jest niezrozumiały. Jeśli są to jakieś
rozgrywki polityczne, to prosi, aby swoje sprawy załatwiać inaczej, a nie szpitalem w Resku.
Pracownicy chcą pracować spokojnie. Dodała, że własnymi rękami pampersuje i przebiera
pacjentów, dba o nich i nie brzydzi się tego, bo uważa że tym ludziom się to należy.
Poprosiła, aby nie brać szpitala do swoich rozgrywek.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że ten głos jest pozytywny w temacie szpitala.
Starostwo robi co może, pamięta o pracownikach. Chciałoby, aby ten szpital został
utrzymany. Chciałoby się, aby funkcjonowanie tego szpitala było lepsze niż do tej pory.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
-
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ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XI sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła Agnieszka Maśnik
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