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PROTOKÓŁ NR XIV/2016
XIV sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 25 lutego 2016 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 16,00
Zakończenie obrad: godz. 18,40

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz otworzył XIV 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 XIV 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 XIII sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 r.
6. Przyjęcie informacji, sprawozdań:
6.1 z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 2015 r.
6.2 z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2015 r.
6.3 z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2015 r.
7. Podjęcie uchwał:
7.1 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2016 rok
7.2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łobeskiego na
lata 2016 – 2025
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Łobeski.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10.Interpelacje i zapytania.
11.Informacje Przewodniczącego Rady.
12.Zamknięcie obrad.
Na wniosek Starosty, prowadzący obrady poszerzył porządek obrad o punkty:
7.3 w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Łobeski
7.4 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania wraz z Gminą Resko
7.5 w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski do projektu „Szlak kajakowy
nienaruszający równowagi ekologicznej” w ramach programu Unii Europejskiej
Południowy Bałtyk
7.6 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
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7.7 w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski – Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie do
projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie łobeskim (II)”
realizowanego w ramach Priorytetu VI Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
7.8 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży
Na wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie, Przewodniczący
zaproponował zmianę porządku obrad w punkcie 6. Sprawozdanie z działalności PUP
w Łobzie otrzymało punkt 6.1, następne sprawozdania otrzymały następującą po sobie
kolejność.
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU XIII 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 XIII sesji Rady Powiatu.
INFORMACJA STAROSTY O PRACY ZARZĄDU POWIATU MIĘDZY SESJAMI
Starosta przedstawił informację.
W związku z niezgłoszeniem pytań, Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad.
SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2015 r.

Zbigniew Żurawek przedstawił pracę Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 r.
Grażyna Karpowicz zgłosiła wniosek do realizacji dla Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
na 2016 rok: przy drodze nr 151 Łobez – Węgorzyno są drzewa, których gałęzie wychodzą na
jezdnię. Ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa pojazdów i pasażerów, aby ZZDW usunęło te
gałęzie.
Zbigniew Żurawek powiedział, że zgłosi ten wniosek na posiedzeniu Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku.
W związku z niezgłoszeniem pytań, Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad.
PRZYJĘCIE INFORMACJI, SPRAWOZDAŃ:


z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2015 r.

Jarosław Namaczyński przedstawił działalność PUP w Łobzie za pomocą prezentacji
multimedialnej.

2

Protokół XIV sesji Rady Powiatu w Łobzie
25 lutego 2016 r.

Starosta i Członek Zarządu wręczyli dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie
statuetkę bogini Fortuny podkreślając zasługi dyrektora, ponieważ PUP w Łobzie otrzymał
w zeszłym roku nagrodę Ministra.
Zygmunt Bławzdziewicz pogratulował w imieniu Rady Powiatu bardzo dobrze
wykonywanych obowiązków. Porosił dyrektora o przekazanie podziękowań dla
pracowników.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że w gminach powiatu, poza Łobzem i Węgorzynem, były
przedstawiane prezentacje na temat działalności powiatu na rzecz gmin. Prezentacje były
przygotowywane przez dyrektora i pracowników PUP. Dobrze byłoby takie prezentacje
zrobić również w połowie kadencji. Ma nadzieję, że dotrzemy również do Rady Miejskiej
w Łobzie. Rok 2015 się skończył. Na ten rok dyrektor PUP przygotował ważne rzeczy:
realizowane będą programy „Szkolna służba porządkowa”, „Stokrotka”, „Kariera a mama”,
„Skrzydła w dorosłość”, „Animator seniora”. Są to programy, po realizacji których będzie
widać efekty.
Krystyna Bogucka powiedziała, że jak są przygotowane rzeczy, które przedstawiają ważne
sprawy, to należałoby zgłosić to przewodniczącemu rady i wtedy będzie można zorganizować
sesję wspólnie z Radą Miejską w Łobzie.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że do tej pory było tak, że to gmina występowała z
inicjatywą spotkania, przygotowywaliśmy się i odbywały się sesje wyjazdowe. Nie
wpraszaliśmy się sami.
Józef Drozdowski przedstawił stanowisko do sprawozdania wypracowane na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.


z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 2015 r.

Violetta Plenzler – Ciebiera przedstawiła działalność PPP w Łobzie za pomocą prezentacji
multimedialnej.
Józef Drozdowski przedstawił stanowisko do sprawozdania wypracowane na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.
Zygmunt Bławzdziewicz pogratulował dobrze spełnionych obowiązków. Dodał, że skład
Poradnie nie jest duży, natomiast zakres obowiązków bardzo duży.


z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2015 r.

Wiesław Bernacki przedstawił prezentację multimedialną, w której zaprezentował efekty
prac wykonanych przez ZDP w 2015 r.
Krystyna Bogucka poprosiła dyrektora ZDP, aby zainteresować się skrzyżowaniem ul.
Mickiewicza i Okopowej oraz wydzielić miejsce dla busa na ul. Bocznej. Poprosiła, aby
wniosek o podcięcie drzew i sfrezowanie pobocza przy ul. Bema w stronę Poradza dołączyć
do wniosku Wicestarosty do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Dodała, że barierki przy
szkole podstawowej nr 2 powinny zachodzić na siebie, a nie być ustawione na wprost. Na ul.
Szkolnej jest drzewo, które nachyliło się na jezdnię.
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Wiesław Bernacki powiedział, że uwagi są na bieżąco realizowane. Busy mają wydzielone
miejsce, ale stają inaczej; jest to kwestia policji. Na drzewo – jest już wniosek do Burmistrza.
Czyszczenie kanalizacji, ZDP stara się robić na bieżąco. Problem jest przy nawałnicach.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że dyrektor Bernacki weźmie te wnioski pod uwagę i
będzie na bieżąco realizować.
Józef Drozdowski przedstawił stanowisko do sprawozdania wypracowane na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.
Zygmunt Bławzdziewicz podziękował za dotychczasową pracę. Materia, na której pracuje
ZDP jest bardzo niewdzięczna. Ta materia wymaga bardzo wielu nakładów finansowych.
Dodał, że jest mocno zbudowany, widząc skomasowane wszystkie działania, które udało się
zrobić w tym roku. Jest tego wiele.
Przerwa godz. 17,25-17,35
PODJĘCIE UCHWAŁ:


w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2016 rok

Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Józef Drozdowski przedstawił stanowisko do projektu wypracowane na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łobeskiego na lata
2016 – 2025

Józef Drozdowski przedstawił stanowisko do projektu wypracowane na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Łobeski

Teresa Łań przedstawiła projekt uchwały.
Józef Drozdowski przedstawił stanowisko do projektu wypracowane na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania wraz z Gminą Resko

Zygmunt Bławzdziewicz odczytał projekt uchwały.
Ryszard Sola zapytał, z jakich środków będzie to zabezpieczone.
Helena Szulc powiedziała, że została część środków z ubiegłego roku i najprawdopodobniej z
tych środków będzie można to sfinansować.
Józef Drozdowski przedstawił stanowisko do projektu wypracowane na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski do projektu „Szlak kajakowy
nienaruszający równowagi ekologicznej” w ramach programu Unii Europejskiej
Południowy Bałtyk

Grażyna Karpowicz przedstawiła projekt uchwały.
Józef Drozdowski zapytał, czy były skierowane zapytania do Nadleśnictwa Łobez i Resko,
czy są zainteresowani przystąpieniem jako partner.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że powiat nie prowadził takich działań. Ewentualnie teraz
można będzie wystąpić do Nadleśnictw Łobez i Resko.
Ryszard Sola powiedział, że ma nadzieję, że nie zostaną usunięte wszystkie przeszkody na
rzece, bo to jest atrakcja Regi. Jak ktoś chce nie mieć przeszkód na rzece, to może wtedy
wybrać inną rzekę.
Krzysztof Gwóźdź zapytał, co z osobami niepełnosprawnymi.
Ryszard Sola powiedział, że są łatwiejsze odcinki.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że równowaga ekologiczna to jest przyjęcie dużej grupy
turystów i zachowanie tej ekologii. Po Redze pływa dużo osób niezorganizowanych. Pływają
ludzie na własny rachunek, nie wiemy co się dzieje z ich odpadami. Zobaczymy, jak uda nam
się wprowadzić ten system szwedzki.
Ryszard Sola powiedział, że kajakarze to generalnie ludzie kulturalni, którzy nie wrzucają
śmieci do rzeki. Przede wszystkim działkowcy wrzucają śmieci. Można to udowodnić po
śmieciach, jakie można znaleźć.
Andrzej Gradus zawnioskował o zrobienie przejścia dla pieszych przy restauracji Rega w
Resku, bo inaczej nie będzie przejścia dla kajakarzy.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że zostanie to zrobione w ramach projektu.
Józef Drozdowski przedstawił stanowisko do projektu wypracowane na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Zygmunt Bławzdziewicz przedstawił projekt uchwały.
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Józef Drozdowski przedstawił stanowisko do projektu wypracowane na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski – Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
do projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku
życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie
łobeskim (II)” realizowanego w ramach Priorytetu VI Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Jarosław Żuk przedstawił projekt uchwały.
Józef Drozdowski przedstawił stanowisko do projektu wypracowane na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży

Paweł Marek powiedział, temat podwyższenia diet powraca. Od 8-9 lat nie było regulacji
diet radnych. Dodał, że zaplanowaliśmy podwyżki dla wszystkich pracowników Starostwa,
dlatego jest za tym, aby podnieść również diety radnych w nieznacznym stopniu.
Zygmunt Bławzdziewicz odczytał proponowane wysokości diet radnych.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
SPRAWOZDANIE Z WYSOKOŚCI ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI
NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH AWANSU ZAWODOWEGO W SZKOŁACH
PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT ŁOBESKI
Teresa Łań przedstawiła sprawozdanie.
Józef Drozdowski przedstawił stanowisko do sprawozdania wypracowane na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.
WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH
Radni nie zgłosili wniosków i nie wnieśli oświadczeń.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
Mieczysław Fojna poprosił o informację na temat szpitala w Resku.
Paweł Marek powiedział, że doszło do zalania budynku po oddziale dziecięcym. Został on
zalany. Zwróciliśmy się do dyrektora SPZZOZ w Gryficach o przywrócenie budynku do
stanu sprzed zalania. Koszt przywrócenia do stanu sprzed zalania to ok. 50 tys. zł. Firma
ubezpieczeniowa wypłaciła 15 tys. zł odszkodowania. Ta kwota została przekazana dla
SPZZOZ w Gryficach. Szpital funkcjonuje. W poniedziałek była delegacja Grupy Nowy
6

Protokół XIV sesji Rady Powiatu w Łobzie
25 lutego 2016 r.

Szpital. Są zainteresowani przejęciem i prowadzeniem tego szpitala. Mają przedstawić swoją
ofertę.
Ryszard Sola powiedział, że jest zmiana odnośnie Smoków Powiatu. ma być Gala
Przedsiębiorców. Wiele osób pyta o szczegóły. Poprosił o informację na ten temat.
Jarosław Żuk powiedział, że odbędzie się Kongres Przedsiębiorczości Wiejskiej w dniach
21-22 kwietnia. W tym roku wyróżnione zostaną firmy najstarsze z naszego terenu.
Dogrywamy szczegóły, pracujemy nad budżetem imprezy. Program tej uroczystości jeszcze
nie jest zatwierdzony.
Janusz Łukomski zapytał, czy wiadomo, czy będzie lekarz medycyny sportowej w powiecie
na NFZ.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że wystąpiliśmy w tej sprawie do dyrektora
Sołtysińskiego. Czekamy na jego działanie.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, aby zwrócić uwagę na drzewostan drogi Resko –
Radowo, robiąc plan na tą drogę.
Ryszard Sola zapytał o poradnictwo prawne.
Wiesław Mały powiedział, że punkty funkcjonują w Resku i Łobzie. Nie ma tłumów
chętnych. Warunki zabezpieczone są zgodnie z wymogami ustawowymi. Może w Resku uda
się zmienić pomieszczenie, bo okno jest za wysoko. Nie ma zakłócenia w funkcjonowaniu
pomocy prawnej.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że punkt w Resku jest strasznym miejscem,
nienadającym się do przyjmowania klienta. Nie ma tam warunków do pracy.
Andrzej Gradus zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Resku o
znalezienie innego lokalu dla tej pomocy prawnej.
Renata Kulik powiedziała, że poruszy ten temat na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w
Resku.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Zygmunt Bławzdziewicz przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za
2015 r. do końca kwietnia br. Powiedział, że w Łobzie rozpoczęło działalność stowarzyszenie
osób starszych „Aktywni”. Podziękował radnym za wsparcie tego stowarzyszenia.
Jarosław Żuk powiedział, że to stowarzyszenie prosi też o wskazanie miejsca, w którym
mogliby się spotykać.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że wie o tym, ale na dziś nie możemy w tym pomóc.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że zajmie się tym Powiatowa Rada Seniorów.
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XIV sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła Agnieszka Maśnik
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