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29 grudnia 2015 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2015
XIII sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 29 grudnia 2015 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 16,00
Zakończenie obrad: godz. 17,50

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Sola otworzył XIII sesję Rady Powiatu w Łobzie.
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 XIII 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 XII sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Prezentacja działalności Zarządu Powiatu w Łobzie w 2015 r.
6. Przedstawienie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Łobeskiego za lata 2013-2014.
7. Podjęcie uchwał:
7.1 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łobeskiego
na lata 2016 – 2025
7.2 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2016
7.3 w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Łobzie na 2016 rok
7.4 w sprawie planu pracy Komisji Oświaty na 2016 rok
7.5 w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na 2016 rok
7.6 w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2016 rok
7.7 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
7.8 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Łobzie nr XXXVII/220/2014 z dnia
27 lutego 2014 r. określającą przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub
zarządzającym jest powiat łobeski, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów
7.9 w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół
i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie
powiatu łobeskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
7.10 w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2016-2019”
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Informacje Przewodniczącego Rady.
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11. Zamknięcie obrad.
Na wniosek Starosty, prowadzący obrady poszerzył porządek obrad o punkty:
7.11 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2015 rok
7.12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata
2015-2022
7.13 w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju infrastruktury drogowej Powiatu
Łobeskiego w latach 2016-2022”
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU XII SESJI RADY POWIATU
Wiceprzewodniczący 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 XII sesji Rady Powiatu.
INFORMACJA STAROSTY O PRACY ZARZĄDU POWIATU MIĘDZY SESJAMI
Starosta przedstawił informację. Zapytał, czy są pytania.
Skład Rady o godz. 16,05 uzupełnił radny Leśniak.
Ireneusz Kabat zapytał o dofinansowanie Gminy Resko w przypadku przebudowy instalacji
centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Resku oraz o założenia programu senioralnego.
Paweł Marek powiedział, że odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Zespole Szkół w
Resku. Burmistrz zwrócił się o dofinansowanie remontu ogrzewania szkoły. Pierwotnie
Zarząd zadeklarował pomoc. Burmistrz zwracał się o pokrycie 50% kosztów. Ostatecznie
okazało się, że ta kwota jest dla nas za duża. Zarząd z Burmistrzem Reska ustalił, że jeśli
Burmistrz rozpocznie ten remont, to powiat przeznaczy 50 tys. zł na jakieś zadania o
charakterze powiatowym w gminie Resko. Burmistrz wyraził zgodę i chce, abyśmy zrobili
projekt na ul. Stodólną.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że Zarząd zatwierdził założenia polityki senioralnej. Jest
to krótki dokument, który dotyczy czterech najważniejszych dziedzin życia dla seniorów, tj.:
edukacja, kultura, zdrowie i rekreacja. W tych czterech głównych zadaniach wyznaczyliśmy
zadania do wykonania w powiecie łobeskim dla seniorów. Dokument został przekazany do
konsultacji. W pierwszym kwartale chcielibyśmy ten dokument uchwalić i rozpocząć prace
nad programem senioralnym.
Mieczysław Fojna zapytał o sprzęt szpitala w Resku, który ma zostać oddany do SPZZOZ w
Gryficach. To będzie oddane czy wypożyczone?
Paweł Marek powiedział, że wypożyczamy ten sprzęt.
PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU W ŁOBZIE w 2015 r.
Grażyna Karpowicz przedstawiła prezentację multimedialną podsumowującą działalność
Zarządu Powiatu w 2015 r.
Zofia Krupa zapytała, czy współpraca z przewoźnikiem dowożącym niepełnosprawnych na
komisję orzekającą dotyczy również „wyrabiania papierów”. Dodała, że niedawno była na tej
2

Protokół XIII sesji Rady Powiatu w Łobzie
29 grudnia 2015 r.

komisji na własny koszt, bo nie wiedziała, że są takie dowozy. Teraz chce wyrobić sobie kartę
na postój dla niepełnosprawnych. Aby to wyrobić, trzeba osobiście pojechać do Stargardu.
Dwa razy. Czy w tym zakresie też jest jakaś pomoc? Dodała, że nie rozumie, dlaczego takiej
komisji nie ma w powiecie łobeskim.
Paweł Marek powiedział, że w powiecie łobeskim tego nie ma, bo nas na to nie stać.
Robiliśmy analizę tego tematu. Roczny koszt utrzymania takiej komisji w naszym powiecie to
ok. 300 tys. zł. Nie stać nas na to. W skali powiatu nie ma dużej liczby osób, która by z tego
korzystała. Poczyniliśmy wszelkie działania, aby rozwiązać ten problem. Podjęliśmy się
wożenia na koszt powiatu osób zainteresowanych. Przez trzy miesiące robiliśmy program
pilotażowy. Woziliśmy te osoby, było średnie zainteresowanie tym tematem. Po wakacjach,
we wrześniu pan Frost, który prowadzi stowarzyszenie w Radowie, przyszedł z inicjatywą, że
może wozić te osoby na komisję. Prowadzony jest ten program. Wożone są osoby
zainteresowane. Osoby, które dostają wezwanie na komisję do Stargardu są informowane o
możliwości skorzystania z transportu. Część osób z tego korzysta. Odnośnie wyrabiania
dokumentów na miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych to jest to problem. Jest to
problem bardziej formalny, że trzeba stawić się osobiście. Nie przewidujemy wożenia takich
osób specjalnie. Ewentualnie można to skoordynować z wyjazdem osób niepełnosprawnych
na komisję.
Ryszard Sola powiedział, że program jest bardzo ambitny. Zostało zrobione naprawdę wiele.
Podoba mu się, że w zakresie rozwoju gospodarki i funduszy stawia się na miejscowe firmy.
Jakakolwiek pomoc spowoduje, że będą się one rozwijały. Kibicujemy gminie Łobez, gdzie
jest specjalna strefa ekonomiczna. Burmistrz ze swoim zespołem pracuje bardzo mocno, aby
pozyskiwać inwestorów. Nie jest to łatwe, ale w końcu jakieś efekty może z tego będą. Dzięki
temu może rozwiąże się problem bezrobocia, który jest największym problemem naszego
powiatu. Wszystkie zadania, które wymieniła Wicestarosta są ważne dla funkcjonowania
naszych mieszkańców, niemniej gospodarka, bezrobocie są na tyle istotne, że warto na to
zwrócić uwagę. Na dzisiejszej sesji mamy przyjęcie strategii rozwoju drogownictwa. Jest to
ważne zagadnienie, bo tak naprawdę mieszkańcy nas po tym oceniają. Dobrze, że zwracamy
na to uwagę i przyjmujemy strategię, która pozwoli pozyskiwać środki zewnętrzne. Odnośnie
edukacji, kultury, turystyki i sportu - fajnie, że wykorzystujemy naszą rzekę Regę, z której
jesteśmy znani.
PRZEDSTAWIENIE RAPORTU Z WYKONANIA PROGRAMU
ŚRODOWISKA DLA POWIATU ŁOBESKIEGO za lata 2013-2014.

OCHRONY

Katarzyna Trzcińska – Olchowik powiedziała, że przedłożony dokument jest
sprawozdaniem z realizacji dokumentu planistycznego przyjętego przez Radę Powiatu
w grudniu 2013 r. Raport zawiera opis realizacji celów i zadań wynikających z Programu.
Raport został szczegółowo przedstawiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Ireneusz Kabat poinformował, że Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały przedłożony
raport.
Rada jednogłośnie przyjęła raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Łobeskiego za lata 2013-2014.
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PODJĘCIE UCHWAŁ
7.1 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Łobeskiego na lata 2016 – 2025
Ryszard Sola poinformował, że jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2016-2025.
Zygmunt Bławzdziewicz odczytał opinię RIO.
Helena Szulc powiedziała, że wieloletnia prognoza finansowa jest dostosowana do projektu
budżetu. Zgodnie z przepisami, wieloletnia prognoza finansowa jest przyjmowana
w pierwszej kolejności. Dokument został dostosowany do wprowadzonej przez Zarząd
autopoprawki do projektu budżetu na 2016 r.
Ireneusz Kabat poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady oraz przez Komisję Budżetu i Gospodarki na odrębnym
posiedzeniu.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
7.2 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2016
Paweł Marek zgłosił autopoprawkę do projektu budżetu powiatu na 2016 r.
Helena Szulc przedstawiła projekt budżetu powiatu na 2016 r.
Zygmunt Bławzdziewicz przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
do projektu budżetu powiatu na 2016 r.
Paweł Marek powiedział, że ma przyjemność i zaszczyt rekomendować przyjęcie budżetu
powiatu łobeskiego na 2016 r. wraz z wprowadzoną autopoprawką. Projekt został
sporządzony przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co potwierdziła
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Do zadań powiatu należy zaspokajanie
potrzeb mieszkańców, co też staramy się czynić. Chcemy pomagać naszym mieszkańcom, na
ile możemy. Przy planowaniu projektu budżetu powiatu braliśmy pod uwagę przede
wszystkim zapotrzebowanie poszczególnych jednostek naszego powiatu na ten budżet.
Najbardziej przy projekcie budżetu ucierpiał Zarząd Dróg Powiatowych. Musieliśmy
negocjować z dyrektorem, ale udało się. Projekt został przedstawiony w takiej wersji, jaka
jest. Projekt charakteryzuje się tym, że 80% budżetu przeznaczone jest na zaspokajanie
podstawowych potrzeb i statutowych, wynikających z ustaw. 20% przeznaczone jest na
inwestycje. Staramy się wykorzystywać to w maksymalnym stopniu, dlatego przedstawione
przez Wicestarostę dokonania dotychczasowe, na ile nam projekt budżetu pozwoli, na tyle
będziemy starali się rozwijać nasz powiat i działać na jego rzecz.
Zofia Krupa powiedziała, że nie ma nic w budżecie na temat remontu chodnika przy ul.
Bocznej w Łobzie. Od lat o tym mówi, a nic nie ma na ten temat.
Paweł Marek powiedział, że chcemy, aby województwo przejęło tą drogę. Negocjujemy, aby
tą drogę przejęli. Jeżeli oni przejmą tą drogę, to powiat zrobi ten chodnik. Takich uwag o
remonty chodników jest wiele z całego powiatu. Potrzeby są ogromne, niestety możliwości są
mniejsze.
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Ireneusz Kabat poinformował, że projekt uchwały został przeanalizowany przez
Komisję Budżetu i Gospodarki w dniu 7 grudnia 2015 r. Komisja wypracowała wnioski do
projektu budżetu powiatu łobeskiego na 2016 rok dotyczące:
1. zmniejszenia zaplanowanych środków w dziale 750 rozdział 75019 §3030 o kwotę 10 000
zł, zaoszczędzoną kwotę przeznaczyć na realizację programu „Senior – Wigor”;
2. zmniejszenia zaplanowanych środków w dziale 750 rozdział 75020 o kwotę 45 000 zł
(25 000 zł na wynagrodzeniach i 20 000 zł na pozostałych wydatkach bieżących);
zaoszczędzoną kwotę przenieść do rezerwy ogólnej;
3. zmniejszenia dotacji dla KPPSP w Łobzie na zakup samochodu bojowego o 10 tys. zł;
kwotę zaoszczędzoną na dotacji na zakup samochodu bojowego dla KPPSP w Łobzie
przenieść do rezerwy ogólnej.
Projekt budżetu powiatu na 2016 r. wraz ze zgłoszonymi wnioskami został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Gospodarki.
Na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady, które odbyło się w dniu
22 grudnia 2015 r. członkowie Komisji, po zapoznaniu się z projektem budżetu powiatu na
2016 r. oraz autopoprawkami wniesionymi przez Zarząd Powiatu, zaopiniowali ww. projekt
uchwały pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
Ryszard Sola powiedział, że budżet jest bardzo ambitny. Budżet jest organizmem żywym.
Dobrze byłoby go zmieniać jak najczęściej w związku z pozyskiwanymi środkami
zewnętrznymi na inwestycje, na rozwój naszego powiatu i dla dobra mieszkańców.
7.3 w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Łobzie na 2016 rok
Ireneusz Kabat poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie wraz
z wprowadzoną autopoprawką do planu pracy.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
Renata Kulik zapytała, czy Rada głosuje, przyjmuje projekt uchwały czy uchwałę.
Ryszard Sola wyjaśnił, że dopóki nie jest przegłosowane, to jest projekt uchwały.
Prowadzący sesję zarządził reasumpcję głosowania, w wyniku której uchwała została
jednogłośnie podjęta.
7.4 w sprawie planu pracy Komisji Oświaty na 2016 rok
Ireneusz Kabat poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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7.5 w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na 2016 rok
Ireneusz Kabat poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
7.6 w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2016 rok
Ireneusz Kabat poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
7.7 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
Ireneusz Kabat poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
7.8 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Łobzie nr XXXVII/220/2014 z dnia
27 lutego 2014 r. określającą przystanki komunikacyjne, których właścicielem
lub zarządzającym jest powiat łobeski, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków
komunikacyjnych oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów
Wiesław Bernacki przedstawił projekt uchwały.
Ireneusz Kabat poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
7.9 w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół
i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na
terenie powiatu łobeskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania
Teresa Łań przedstawiła projekt uchwały.
Ireneusz Kabat poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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7.10 w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości
oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2016-2019”
Zbigniew Żurawek przedstawił projekt uchwały.
Ireneusz Kabat poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
7.11 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.
7.12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na
lata 2015-2022
Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Ireneusz Kabat poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
7.13 w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju infrastruktury drogowej Powiatu
Łobeskiego w latach 2016-2022”
Wiesław Bernacki przedstawił projekt uchwały.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że ocenia tą strategię jako bardzo rzetelny dokument.
Dodała, że poleca ten dokument do zapoznania się szefom gmin, ponieważ bardzo dokładnie
opisano w nim wykonane inwestycje na terenie powiatu łobeskiego, zamierzenia, propozycje
przejmowania dróg przez gminy od powiatu.
Ireneusz Kabat poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH
Paweł Marek powiedział, że za nami rok wspólnej pracy. Podziękował radnym, dyrektorom
wydziałów i jednostek, służbom mundurowym, Burmistrzom i Wójtowi za tegoroczną
współpracę. Możemy być dumni ze współpracy w mijającym roku. Serdecznie podziękował i
życzył sukcesów w przyszłym roku oraz aby ta współpraca się rozwijała dla dobra naszych
mieszkańców.
Janusz Łukomski powiedział, że dyrektor Wydziału Polityki Społecznej zgłosił wniosek o
zakup sprzętu pomiarowego w dziale sportu. Ten zakup nie mógł zostać zrealizowany ze
7
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względów technicznych. Jest to sprzęt na zamówienie. Poprosił, aby te niewykorzystane
środki z tego roku przeszły do nadwyżki budżetowej i w przyszłym roku zostały
przeznaczone na zakup tego sprzętu.
Paweł Marek podziękował Prezesowi SEC za wykonanie przyłącza do Zespołu Szkół, a
głównie za ciepłą wodę użytkową w szkole, której do tej pory nie było.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
Zofia Krupa pogratulowała wyświetlania elektronicznego przedstawiania porządku obrad
oraz materiałów dla gości.
Janusz Skrobiński powiedział, że na zaproszenie Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej
był na spotkaniu podsumowującym działalność w ubiegłym roku. Zaproszono również
Starostę, ale nie mógł uczestniczyć w tym spotkaniu. Dodał, że w imieniu Starosty odebrał
nagrodę. Zostaliśmy docenieni głównie za organizację wojewódzkiej inauguracji Dni
Olimpijczyka w tym roku. O tą imprezę staraliśmy się parę lat wcześniej. Jest to duży
zaszczyt, bo tą imprezę dostają nieliczne jednostki w naszym województwie. Wręczył
statuetkę Staroście.
W imieniu Burmistrza i Gminy Łobez złożył życzenia noworoczne.
Jarosław Namaczyński podziękował za dobrą współpracę oraz za normalność i prawdziwe
wsparcie. Złożył życzenia noworoczne.
Piotr Ćwikła podziękował za współpracę w tym roku. Ta współpraca istnieje rewelacyjnie.
Na każdą inicjatywę wychodzącą z Gminy Łobez, Starosta, Zarząd i Rada reagują.
Serdeczne podziękowała w imieniu mieszkańców. Złożył życzenia pomyślnej realizacji
budżetu powiatu.
Wiesław Mały powiedział, że razem z dyrektorem ZDP i panem Kozioryńskim z Urzędu
Miejskiego w Łobzie zrobili dokumentację ul. Bocznej w Łobzie. ten materiał zostanie
przekazany odpowiedniej komisji Rady, aby nad tym pracowała.
Zofia Majchrowicz powiedziała, że jesteśmy w końcu starego roku, a u progu nowego. Jest
taka sentencja, która mówi: „Stary Rok mija, marzenia zostają. Niech się nam wszystkim w
Nowym Roku spełniają”. Dodała, że dołącza się do tych wszystkich podziękowań, ponieważ
wszystko, co jest potrzebne dla Związku Sybiraków oraz dla kombatantów, zawsze otrzymuje
od powiatu i gminy. W imieniu Sybiraków złożyła życzenia noworoczne.
Renata Kulik podziękowała za współpracę w minionym roku na linii powiat – Gmina Resko.
Była to dobra współpraca. Rada Powiatu odbyła dwukrotnie swoją sesję w Gminie Resko.
Sesje wyjazdowe to dobra tradycja. Zaprosiła Radę Powiatu na sesję w przyszłym roku do
Reska. Może to być np. sesja absolutoryjna.
Paweł Marek powiedział, że przygotowane są do odbioru upominki z okazji organizacji
finału WOŚP w gminach oraz kalendarze na przyszły rok. Są one do odebrania po sesji.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że mija rok tej kadencji. Dodał, że jest mile zbudowany
tym, jakich ludzi poznał w Starostwie. Rzeczywiście zależy im na dobru powiatu. dodał, że
bał się jak będzie w Radzie Powiatu – czy każdy z radnych nie będzie ciągnął „tej kołdry” w
swoją stronę. Okazało się, że nic takiego nie ma. Radnym zależy przede wszystkim na tym,
aby powiat funkcjonował jak najlepiej. Wiadomo, wszystkiego na raz się nie zrobi. Te
zamierzenia, które do tej pory były wykonane, były nie ze środków unijnych, tylko ze
środków powiatu. Ten rok był chudym rokiem. Być może w przyszłości, gdy pojawią się
środki unijne, będziemy mogli zrobić dużo więcej. Złożył życzenia, aby przyszły rok był
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nieco lepszy od mijającego. Jest takie prawdziwe ludowe przysłowie, że zgoda buduje,
niezgoda rujnuje. Cieszy się, że u nas nie ma tego, co dzieje się w parlamencie.
Ryszard Sola poinformował, że są już ustalone terminy sesji na 2016 r. Są one zamieszczone
w BIP.
Zygmunt Bławzdziewicz poprosił włodarzy gmin, aby wziąć te terminy pod uwagę i
umożliwić radnym powiatowym branie udziału w posiedzeniach rad miejskich.
Ryszard Sola powiedział, że dobrze byłoby, aby te wszystkie życzenia, które dziś zostały
złożone, spełniły się chociaż 50%.
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XIII sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Ryszard Sola
Protokół sporządziła Agnieszka Maśnik
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