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PROTOKÓŁ NR XII/2015
XII sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 26 listopada 2015 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 16,00
Zakończenie obrad: godz. 16,50

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Wiceprzewodniczący Rady Marek Kubacki otworzył XII sesję Rady Powiatu w Łobzie.
Na podstawie listy obecności radnych powiatu (załącznik nr 1 do protokołu) stwierdził, że na
sali jest 14 radnych na ustawowy stan 15 radnych.
Marek Kubacki powiedział, że na sesję przybyła pani Małgorzata Modrzejewska - Prezes
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Mediatorów oraz Janusz pan Modrzejewski –
członek Stowarzyszenia.
Małgorzata Modrzejewska podziękowała za umożliwienie przybycia na sesję. Dzisiejszy
dzień jest kolejnym zaszczytem, ponieważ kilka miesięcy temu zostaliśmy przyjęci przez
Starostę, Wicestarostę oraz Członka Zarządu w celu podpisania porozumienia pomiędzy
powiatem łobeskim a Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Mediatorów. To porozumienie
zostało podpisane w celu poproszenia o pomoc, o promocję Akademii Rodziny, która od tego
momentu mogła zaistnieć w Powiecie Łobeskim pilotażowo. Powiat łobeski jest jednym z
dwóch powiatów, w którym Regionalna Akademia Rodziny została rozpropagowana.
Dzisiejszy dzień jest szczególny z tego powodu, że jesteśmy na finiszu działań, które
zaistniały w powiecie łobeskim. Chcieliśmy, jako reprezentanci Zachodniopomorskiego
Stowarzyszenia Mediatorów, podziękować za możliwość działania na terenie powiatu.
Podziękowania dla Zarządu Powiatu w Łobzie za umożliwienie realizacji zadań w ramach
pilotażowego programu Regionalnej Akademii Rodziny w powiecie łobeskim w okresie od
maja do listopada 2015 r. Program został przeprowadzony przez Zachodniopomorskie
Stowarzyszenie Mediatorów w Szczecinie, w ścisłej współpracy z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Łobzie. Ideą programu było wzmocnienie osób, rodzin, małżeństw,
partnerstw w pełnieniu ról rodziców, małżonków, partnerów, babć i dziadków. Decyzja
Zarządu umożliwiła mieszkańcom całego powiatu łobeskiego udział i dostęp do
innowacyjnych, bezpłatnych i specjalistycznych form wsparcia. Dodała, że był to wyjątkowy
czas pracy na rzecz osób, rodzin, które zamieszkują w powiecie łobeskim, ale też czas, w
którym doświadczyliśmy bardzo wielkich dóbr ze strony osób, od których zależała nasza
praca. Bardzo wielkie podziękowanie również dla pani Katarzyny Błaszczyk dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie. Jest to niezwykła osoba z ogromnym
sercem i zaangażowaniem jako wolontariusz propagująca Akademię Rodziny. Pani Katarzyna
Błaszczyk to osoba znana większości. Nasza współpraca zaczęła się kilka lat temu i mogła
być kontynuowana ze względu na jej otwartość działań na rzecz rodziny, chęć dawania
wszelkich dóbr, czasu, możliwości z jej strony.
Janusz Modrzejewski powiedział, że cieszymy się, że nowy program, który pojawił się na
terenie województwa, został zrealizowany w powiecie łobeskim i stargardzkim. Czynimy
starania, aby ten pilotaż przekształcił się w coroczną pracę. Decyzja należy do samorządu
Województwa Zachodniopomorskiego. To nie są działania ukierunkowane na osoby
zagrożone wykluczeniem lub wykluczone społecznie. Nowe podejście do działań społecznych
dające szansę i możliwość skorzystania dla wszystkich chętnych z poradnictwa po to, aby
spojrzeć na nasze życie z możliwością współdziałania z innymi ludźmi, którzy żyją podobnie
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jak my w Polsce, na Pomorzu, w tym powiecie, mając trudności, problemy, radości, smutki.
W czasie pracy Regionalnej Akademii Rodziny były opracowywane różne formy działań
pomocowych oraz różne formy współpracy i wspierania się wzajemnie. Dlatego uważamy, że
jest to o tyle cenne, że te działania profilaktyczne są wyprzedzającymi, tak abyśmy jako
społeczeństwo mogli kontynuować, to co zostało zaczęte w tym pilotażu. Jesteśmy
przekonani, po doświadczeniach osób, które przeszły w tym roku poprzez te działania, że
efekty będą nie takie szybkie, ale odłożone w czasie, społecznie korzystniejsze.
Paweł Marek podziękował Zachodniopomorskiemu Stowarzyszeniu Mediatorów. Możemy
czuć się dumni i zaszczyceni, że tak wspaniałe osoby otwarte na los drugiego człowieka
mogły u nas przebywać, szkolić, ratować małżeństwa – próbować bynajmniej, bo taki był cel
tego programu. Podziękował za zaangażowanie. Naszym obowiązkiem jest udostępniać teren
naszego powiatu dla takich działań. Możemy czuć się zaszczyceni, że jesteśmy jednym z
dwóch powiatów w naszym województwie, w gdzie ten program został zrealizowany.
USTALENIE PORZĄDKU OBRAD XII 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 XI sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Informacja z realizacji zadań oświatowych w powiecie łobeskim w roku szkolnym
2014-2015.
6. Podjęcie uchwał:
6.1 w sprawie przyjęcia przez powiat łobeski zadań z zakresu administracji
rządowej
6.2 w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu łobeskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
6.3 zmieniająca Uchwałę nr V/38/2015 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 31 marca
2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6.4 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2015 rok
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Informacje Przewodniczącego Rady.
10. Zamknięcie obrad.
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU XI 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 XI sesji Rady Powiatu.
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INFORMACJA STAROSTY O PRACY ZARZĄDU POWIATU MIĘDZY SESJAMI
Starosta powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie. Zapytał, czy są pytania.
Barbara Basowska zapytała o wstępne wyrażenie zgody na zmianę miejsca użytkowania
sprzętu będącego w wyposażeniu szpitala w Resku.
Grażyna Karpowicz poinformowała, że wpłynął do Zarządu wniosek dyrektora szpitala w
Gryficach o zgodę na przeniesienie sprzętu po zamkniętym oddziale chirurgicznym do
szpitala w Gryficach. Zarząd przeanalizował ten wniosek i wstępnie uznał, że jest to zasadne.
Ten sprzęt mógłby służyć w szpitalu w Gryficach również dla mieszkańców powiatu. Zarząd
swoją decyzję uzależnił od wizji lokalnej. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej taką wizję
wykonał wspólnie z pełnomocnikiem szpitala w Resku, panem Mackiewiczem. Czekamy na
materiały, zdjęcia z tej wizji. Chcielibyśmy również z dyrektorem szpitala uzgodnić,
wyrażając zgodę na przesunięcie tego sprzętu ze szpitala w Resku do Gryfic, aby dyrektor
otworzył daną pracownię, poradnię w przychodni przy ul. Sikorskiego w Łobzie. Będą trwały
rozmowy. Temat powinien zakończyć się do końca grudnia. Na razie wszystko jest w szpitalu
na swoim miejscu. Jest wniosek i są prowadzone rozmowy.
Barbara Basowska zapytała o propozycję sprzedaży sprzętu. Czy ten sprzęt ktoś wycenił i
jaka jest wartość tego przenoszonego sprzętu?
Grażyna Karpowicz powiedziała, że wycena jest rachunkowa, według ksiąg bilansowych.
Dwie pozycje są dosyć cenne. Pozostałe rzeczy są bardzo niskiej wartości majątkowej.
Mieczysław Fojna zaproponował, aby na razie wstrzymać się z tą sprzedażą. Nie wiadomo,
jak w najbliższym czasie będzie z tymi szpitalami, z NFZ. W ciągu najbliższych trzech
miesięcy należy się wstrzymać. Jeśli zostanie rozwiązany NFZ i szpitale będą mogły być
regionalne, to zostaniemy bez sprzętu.
Józef Drozdowski zapytał o spotkanie Wicestarosty z Wicestarostą Drawskim odnośnie
opracowania współfinansowania KSSC oraz o spotkanie na temat planowanej koncepcji
budowy schroniska dla zwierząt w naszym powiecie.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że odbyło się spotkanie z Wicestarostą Drawskim w
sprawie ustalenia współfinansowania za opracowany kontrakt samorządowy. Kontrakt został
opracowany przez trzy powiaty, przez firmę zewnętrzną i teraz trwa ustalenie wynagrodzenia,
które chce lider kontraktu – powiat drawski. Kwota będzie rozbita na trzy powiaty w równych
częściach – wstępnie wypada to kwota 3 tys. zł dla powiatu łobeskiego. Nie mamy jeszcze
podpisanej umowy o zapłatę, czekamy na dokumenty.
Temat schroniska dla bezdomnych zwierząt jest nadal kontynuowany. Odbyło się
spotkanie w Drawsku Pomorskim, na które Burmistrz Drawska zaprosił zarząd Związku
Celowego R-XXI, który to związek odpowiada w województwie za gospodarkę odpadami na
terenie gmin. Ten związek celowy miał w swoim statucie, jak powstawał, budowę schronisk
dla bezdomnych zwierząt. Takie schronisko powstało w gminie Golczewo, wybudowane
przez związek celowy. Burmistrz Drawska Pom. złożył propozycję, aby schronisko zostało
wybudowane jedno wspólne dla dwóch powiatów drawskiego i łobeskiego albo mniejsze dla
każdego powiatu osobno, właśnie przez związek celowy. Głównie chodzi o finanse, bo
związek celowy nie ma tych rygorów nałożonych przez Ministerstwo Finansów. Ma jeszcze
zdolność kredytową i może zaciągnąć pożyczkę na budowę schroniska. Natomiast, gminy
zarówno w powiecie drawskim i łobeskim, takiej zdolności już nie mają. Jest ten wariant
rozważany.
Ireneusz Kabat zapytał o zamiar wzajemnego przekazania dróg i ulic między powiatem a
gminą Łobez. Jakich ulic to dotyczy? Kiedy to będzie następowało? W przyszłym roku, czy
to jest dłuższy okres?
Paweł Marek powiedział, że będzie to w przyszłym roku. Dodał, że szczegóły przedstawi
dyrektor ZDP.
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Wiesław Bernacki powiedział, że są to ulice m.in.: Wojcelska, Przedmiejska, Przyrzeczna.
Zgodnie z procedurą, Rady podejmują uchwały do końca września, aby od 1 stycznia
przekazanie mogło wejść w życie przekazanie. Zostały rozpoczęte procedury przekazania.
Starosta wręczył gratulacje dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu
Łobeskiego za zdobycie wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Wydawnictw
Turystycznych za „Zachodniopomorskie Questy Regionalne – Powiat Łobeski”. Gratulacje
odebrała pani Lidia Lalak - Szawiel Dyrektor Biura LOT, współautor questów.
Ponadto, Starosta wręczył gratulacje dla Zespołu Redakcyjnego gazetki „PEWNIAK”
Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie, za zdobycie tytułu Szkolnego Pulitzera 2015 w
kategorii gazetki szkół ponadgimnazjalnych, przyznawanego przez „Kurier Szczeciński”.
Gratulacje odebrali uczniowie redakcji z opiekunami: panią Renatą Schmidt i panią Barbara
Król.
INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH
ŁOBESKIM W ROKU SZKOLNYM 2014-2015

W

POWIECIE

Ireneusz Kabat poinformował, że informacja została pozytywie zaopiniowana przez Komisje
Rady na wspólnym posiedzeniu.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
PODJĘCIE UCHWAŁ
6.1 w sprawie przyjęcia przez powiat łobeski zadań z zakresu administracji
rządowej
Ireneusz Kabat poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
6.2 w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu łobeskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016
rok
Ireneusz Kabat poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
6.3 zmieniająca Uchwałę nr V/38/2015 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 31
marca 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki
finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Ireneusz Kabat poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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6.4 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2015 rok
Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Ireneusz Kabat poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH
Barbara Basowska powiedziała, że na sesje Rady zapraszani są dyrektorzy jednostek, goście
z gmin, dlatego prosi, aby każda uchwała była chociaż w zarysie przedstawiona gościom na
sesji. Goście siedzą, ale nie wiedzą, o czym rozmawiamy.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
Józef Drozdowski poprosił o szczegóły dotyczące bezpłatnej pomocy prawnej, która będzie
obowiązywać od nowego roku.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że program rządowy bezpłatna pomoc prawna dla
określonych grup społecznych wchodzi w życie od 1 stycznia przyszłego roku. To zadanie
zostało powierzone do realizacji dla powiatów. Powiat od września – października ma
wyznaczony harmonogram, co ma wykonać, aby te punkty porad prawnych działały od 1
stycznia. Na dzień dzisiejszy wszystko jest gotowe na rozpoczęcie 1 stycznia udzielania
porad. Mamy na naszej stronie internetowej www.powiatlobeski.pl wszystkie informacje
dotyczące tego bezpłatnego poradnictwa. Są już wybrane kancelarie, które będą obsługiwały
te punkty. Pomoc będzie funkcjonowała w ten sposób, że w każdym dniu tygodnia przez 4
godziny będzie przyjmował prawnik mieszkańców powiatu we wszystkich sprawach, z
wyjątkiem gospodarczych. Generalnie program jest skierowany do wszystkich, z wyjątkiem
spraw gospodarczych. Pomoc będzie udzielana na zasadzie przygotowania pism do różnych
instytucji, przygotowania pozwu do sądu, jeżeli osoba będzie miała taką sprawę, czyli
wszystkie sprawy związane poradnictwem prawnym. Ważne jest w tej ustawie, że z tej
bezpłatnej pomocy będą mogły skorzystać takie grupy jak: osoby, które są zakwalifikowane
do pomocy społecznej, czyli osiągające wskazany w ustawie dochód na osobę ok. 800 zł,
kombatanci. Poprosiła dyrektora Wydziału Polityki Społecznej o uzupełnienie informacji.
Wiesław Mały powiedział, że ta ustawa nie daje upoważnienia wszystkim, którzy będą
zwracali się o tą pomoc, że tą pomoc uzyskają. Ona określa wyraźnie grupy ludzi, którzy
będą mogli uzyskać tą pomoc prawną. Zaczynając od wieku – mogą z tej pomocy skorzystać
osoby do 26. roku życia i powyżej 65 roku życia; osoby posiadające kartę dużej rodziny;
osoby, które mają legitymacje kombatanckie oraz te, co walczyły poza granicami naszego
kraju, np. Wzgórza Golan; osoby, które przez 12 miesięcy przed otrzymaniem pomocy
prawnej dostawały zasiłki z pomocy społecznej i ten zasiłek nie został im cofnięty do zwrotu
decyzja administracyjną. To grono osób nie jest szerokie. Ta pomoc ma też określone ramy.
Będzie udzielania informacja dotycząca problemu – co to jest za problem i jak go można
załatwić. Jeśli chodzi o pisanie pism, to jedynie o zastępstwa procesowe w postaci
wyznaczenia z urzędu adwokata. I na tym się skończy. Każdy, kto się zgłosi, będzie musiał
udokumentować, że ta pomoc prawna mu się należy. Powiat tą pomoc prawną będzie mógł
prowadzić jako zadanie zlecone. Pomoc będzie udzielana w punktach prawnych. Tych
punktów prawnych na terenie powiatu łobeskiego będzie dwa. Ilość punktów przyznawana
jest w zależności od liczby mieszkańców danego powiatu. Co roku przyznawane są kwoty
dotacji na dany punkt. W tym roku mamy 5 150 zł miesięcznie na prowadzenie porad
prawnych i funkcjonowanie tego punktu. Z tej kwoty 97% jest na wynagrodzenia
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udzielających porad, a 3% na funkcjonowanie tego biura. Punkty będą w Łobzie i Resku. W
Łobzie punkt będzie prowadzony przez powiat, będzie funkcjonował w siedzibie PCPR.
Punkt w Resku przeznaczony jest do prowadzenia przez organizację pozarządową, która
została już wyłoniona w drodze konkursu ofert.
Barbara Basowska zapytała, kto będzie prowadzić to w Resku.
Wiesław Mały powiedział, że organizacja pozarządowa, ale nie pamięta nazwisk. Będziemy
dokładnie to wiedzieli przy podpisywaniu umowy. W Łobzie, Izba Radcowska i Adwokacka
wyznaczyła osoby: radcowie: Michał Jerzy Karłowski – Szczecin, Paweł Kowalski –
Szczecin, Agnieszka Wariant – Nowogard, Mirosław Jońca – Szczecin; adwokaci: Emilia
Karolkowska – Łobez, Łukasz Waldorf – Łobez, Łukasz Leszczyński – Szczecin. Z tymi
osobami powinniśmy mieć zawarte umowy. Co roku będą wyznaczani radcy prawni, co roku
będzie konkurs na organizację pozarządową i co roku ta kwota na prowadzenie biur będzie
inna, wyznaczana przez Ministra.
Ireneusz Kabat zapytał o koncepcję tzw. „małej obwodnicy” Łobza, centrum miasta miało
być odciążone z ruchu pojazdów. Coś wiadomo na ten temat?
Wiesław Bernacki powiedział, że ten temat cały czas jest na uwadze. Wniosek jest
jednoznaczny – jest to dobre rozwiązanie zarówno dla miasta, jak i dla nas. Jest to też dobre
dla ZZDW. Mamy nadzieję to sfinalizować. Ten temat będziemy stanowczo stawiać w
ZZDW.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że głównym zadaniem Przewodniczącego Rady jest
organizacja pracy Rady. Pełni też dyżury. Poza tym, 5 listopada 2015 r. był na VI Sejmiku
Sportu Szkolnego Powiatu Łobeskiego. Podczas uroczystości wręczono nagrody i dyplomy
wyróżniającym się sportowcom z naszego powiatu oraz ich wychowawcom. Uczestniczył
również na spotkaniu z prof. Rosatim, które odbyło się w Zespole Szkół w Łobzie. Dodał, że
jest zbudowany tym, że przynajmniej część młodzieży ma dosyć dobre rozeznanie jeśli chodzi
o Unię Europejską, możliwości pozyskiwania środków unijnych. Spotkanie było naprawdę
ciekawe. 9 listopada brał udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz na sesji Rady Gminy w
Radowie Małym. 19 listopada brał udział w posiedzeniu zarządu Lokalnej Grupy Działania.
Jest tam jako osoba fizyczna, nie jest delegatem Rady. Powinno nam zależeć na tym, aby
LGD zafunkcjonowało tak jak to było do tej pory. Do tej pory trochę to szwankowało, nie z
winy LGD jako instytucji, ale dlatego, że beneficjenci nie mogli sobie poradzić z niektórymi
programami. Przerastało ich to i musieliśmy oddać ok. 1,5 mln zł. W następnym okresie
programowania będzie kwota ok. 5 mln zł. Te środki mają być przeznaczone na: tworzenie
nowych firm – 1,6 mln zł, nowe miejsca pracy w firmach istniejących – 0,9 mln zł, inwestycje
infrastrukturalne 1,2 mln zł, zagospodarowanie przestrzeni, tzw. projekty grantowe – 0,5 mln
zł, działania aktywizujące, projekty grantowe – 0,4 mln zł, promocja, informacja – projekty
grantowe – 0,4 mln zł. Jest nadzieja, że w tym okresie programowania będzie łatwiej
rozliczać te wszystkie działania inwestycyjne.
Marek Kubacki powiedział, że Komisje mają złożyć do 15 grudnia swoje plany pracy na
przyszły rok. Można zgłaszać uwagi do planu pracy Rady na 2016 rok.
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XII sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Marek Kubacki
Protokół sporządziła Agnieszka Maśnik
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