Protokół XV sesji Rady Powiatu w Łobzie
29 marca 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XV/2016
XIV sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 29 marca 2016 roku
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 16,00
Zakończenie obrad: godz. 17,45

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz otworzył XV 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.
USTALENIE PORZĄDKU OBRAD XV 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 XIV sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Prezentacja oferty Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczecinie.
6. Informacja Prokuratora Rejonowego w Łobzie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu.
7. Przyjęcie informacji, sprawozdań:
 o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, stanie zagrożeń przestępczością
oraz skutecznością działań Komendy Powiatowej Policji w Łobzie w 2015 r.
 o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz
w zakresie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Łobzie w 2015 r.
 z pracy Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Łobzie w 2015 r. oraz o stanie
bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego powiatu łobeskiego
 ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu łobeskiego za 2015 r.
 z pracy Komisji Rady w II półroczu 2015 r.
a) Komisja Budżetu i Gospodarki,
b) Komisja Spraw Społecznych,
c) Komisja Oświaty,
d) Komisja Rewizyjna
8. Podjęcie uchwał:
8.1 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
8.2 zmieniająca Uchwałę Nr XLII/242/2010 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 31 marca
2010 r. w sprawie „Wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2020”
8.3 w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2016 rok
8.4 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łobeskiego na
lata 2016 – 2025
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
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10. Interpelacje i zapytania.
11. Informacje Przewodniczącego Rady.
12. Zamknięcie obrad
Przewodniczący Rady wycofał z porządku obrad punkt 5 i poszerzył porządek obrad
o punkt:
8.5 w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski - Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
łobeskim (II)” realizowanego w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU XIV 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 XIV sesji Rady Powiatu.
INFORMACJA STAROSTY O PRACY ZARZĄDU POWIATU MIĘDZY SESJAMI
Starosta przedstawił informację.
Józef Drozdowski zapytał o spotkanie Starosty z Marszałkiem w sprawie sieci tras
rowerowych. Czy te trasy będą przebiegać przez powiat łobeski?
Paweł Marek powiedział, że w tym spotkaniu uczestniczyła również Burmistrz Węgorzyna.
Jest założenie, że będą cztery główne korytarze sieci rowerowych przez województwo. Część
tego „korytarza” przebiega przez teren gminy Węgorzyno. Założenie jest takie, że RPO
finansuje ten program w 85%. Pozostałe 15% finansowane będzie po 7,5% przez Urząd
Marszałkowski i samorząd. Moglibyśmy w tym uczestniczyć razem z Gminą Węgorzyno. Na
razie jesteśmy na etapie tworzenia porozumienia odnośnie finansowania tego projektu. Dodał,
że zaproponował, aby powiat z Gminą Węgorzyno pokrył ten koszt po połowie. Pani
Burmistrz chciała, żeby powiat poniósł cały koszt. Będziemy dyskutować na ten temat.
Ireneusz Kabat poprosił, aby Starosta powiedział więcej na temat kontraktu samorządowego.
Paweł Marek powiedział, że nasz kontrakt opiewa na kwotę 177 mln zł w zakresie
przedsiębiorców, samorządy – pozostałe trzy powiaty - na kwotę 14,5 mln zł. Nasz kontrakt
zajął trzecie miejsce w rankingu kontraktów. Mamy nadzieję, że wszyscy przedsiębiorcy,
którzy się zadeklarowali, będą chcieli skorzystać z tych pieniędzy.
Janusz Łukomski zapytał, czy schronisko młodzieżowe to zadania powiatu. Czy jest
zapotrzebowanie na to?
Grażyna Karpowicz powiedziała, że jest koncepcja, aby takie schronisko było w powiecie.
Kiedyś funkcjonowało schronisko na terenie powiatu na bazie internatu. Koncepcja będzie
mogła być zrealizowana wtedy, gdy będziemy mieć partnera po stronie niemieckiej, który
również będzie chciał wykonać inną infrastrukturę do obsługi turystyki. Wtedy my
moglibyśmy wykonać z funduszy unijnych schronisko. Schronisko ma tą zaletę, że jest w
części dotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pozostałą kwotę na utrzymanie
trzeba będzie dołożyć z powiatu. Dobrze też, jak schronisko zarabia na siebie. Dodała, że
przyjęła taką koncepcję, że schronisko sprawdziłoby się w naszym powiecie dlatego, że cały
czas słyszymy o barku bazy turystycznej. W sezonie, faktycznie mamy sygnały od właścicieli
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kwater, że są przeładowani. Warunkiem jest otrzymanie środków z funduszu UE Interreg 5A.
Na razie jest poszukiwany partner niemiecki.
Ryszard Sola powiedział, że umowa na kasę w Starostwie jest przedłużona na trzy miesiące.
Co potem? Zapytał również o spotkanie Starosty w sprawie kajaków.
Paweł Marek powiedział, że zawarta została umowa na obsługę budżetu powiatu z bankiem
PKO BP. Założenie jest takie, że bank będzie prowadzić taki punkt przez cały czas
obowiązywania umowy. Obecny ajent chciał przedłużyć umowę na trzy miesiące.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że projekt chce realizować Marszałek. Chce on, aby zrobić
przystanie kajakowe na rzekach w jednym projekcie, aby turysta miał na każdej rzece
podobny standard. Robocza nazwa „Kajak w sieci”. Spotyka się sześciu partnerów z
województwa. Nie przedstawialiśmy tej koncepcji Radzie, bo jesteśmy na etapie uzgodnień.
Obawiamy się, że jak Szczecin wejdzie w ten projekt, to zabierze znaczną część pieniędzy.
projekt jest w fazie wstępnej, prace idą powoli.
PREZENTACJA OFERTY ZACHODNIOPOMORSKIEJ AGENCJI ROZWOJU
REGIONALNEGO W SZCZECINIE – punkt wycofany z porządku obrad
INFORMACJA PROKURATORA REJONOWEGO
PRZESTĘPCZOŚCI I JEJ ZWALCZANIU

W

ŁOBZIE

O

STANIE

Przewodniczący Rady powiedział, że radni zapoznali się z informacją. Nie ma przedstawiciela
Prokuratury na sesji, dlatego przedstawił najważniejsze dane z informacji.
PRZYJĘCIE INFORMACJI, SPRAWOZDAŃ:


o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, stanie zagrożeń
przestępczością oraz skutecznością działań Komendy Powiatowej Policji w
Łobzie w 2015 r.

Jacek Dobrek, odpowiadając na pytanie Wicestarosty dotyczące procedury niebieskiej karty,
zadane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady powiedział, że na przestrzeni lat wydano: w
2012 r. - 117 kart, w 2013 r. – 147, w 2014 r. – 146, w ubiegłym roku wydano 99 niebieskich
kart. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą – jest 114
takich osób. W kontekście dzieci – stwierdzono wobec 17 małoletnich przemoc (11
dziewcząt, 6 chłopców). Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc
w rodzinie– odnotowano 101 takich osób. Jest wyraźna dominacja mężczyzn – aż 95 osób to
mężczyźni. Liczba osób, które stosują przemoc w rodzinie będąc pod wypływem alkoholu –
89. Można powiedzieć, że przemoc w rodzinie jest związana z alkoholem. 84 osoby to
mężczyźni i tylko 5 kobiet.
Było też pytanie radnego odnośnie przestępczości narkotykowej. W 2015 r.
odnotowano 47 czynów stwierdzonych, związanych z przestępczością narkotykową. Były 2
takie przestępstwa na terenie gminy Dobra, 12 w gminie Łobez, 4 w gm. Radowo, 15 w
Resku i 14 w Węgorzynie. Z tego zestawienia widać, że największe zagrożenie jeśli chodzi o
narkotyki jest na terenie gminy Resko. Potwierdzają to nasze zgłoszenia dotyczące
przestępczości narkotykowej. Widzimy to i przeciwdziałamy temu.
Komendant wręczył radnej Basowskiej dokładne sprawozdanie dotyczące profilaktyki
na terenie gminy Resko, o które radna prosiła na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Dodał, że te działania były bardzo szeroko prowadzone w gminie Resko. Te działania są
szczególnie ukierunkowana na dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli. Były to m.in.:
spotkania z rodzicami dzieci szkoły podstawowej w Resku i Starogardzie w ramach
wywiadówki profilaktycznej, szkolenie Rady Pedagogicznej SP w Starogardzie, spotkanie z
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dziećmi z oddziału przedszkolnego i SP w Resku na temat bezpieczeństwa, pomoc w
przygotowaniu miasteczka rowerowego w SP w Resku.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że nie umie się cieszyć z informacji, że w ubiegłym roku
wydano 99 niebieskich kart. Zestawiając to do danych z poprzednich lat – było tam
założonych 130-140 kart. Nie chce się wierzyć w poprawę mężczyzn, którzy tak piją i biją
dzieci i żony. Jest to albo błąd w statystyce, albo następuje odmowa założenia niebieskiej
karty. Dodała, że mówi to szczególnie z naciskiem w kontekście tego wypadku, o którym
ostatnio media informowały, że kobieta została zadźgana przez byłego chłopaka w centrum
miasta. Dziś lecą głowy w poznańskiej policji, bo się okazało, że wielokrotnie zgłaszała, że
jest przez niego napastowana, nagabywana, otrzymywała maile z pogróżkami. Stwierdziła, że
nie wierzy, że te 99 kart w stosunku do lat poprzednich to poprawa. Jest to albo odmowa
założenia karty kobiecie, która się zgłasza z takim wnioskiem, albo jest błąd w statystyce.
Dodała, że nie chce dziś rozwodzić tego tematu, tylko spotka się z Komendantem w tej
sprawie.
Jacek Dobrek powiedział, że nie należy się cieszyć, że jest 99 kart, bo to o 99 za dużo. Jest to
problem społeczny. Nie jest to tylko problem policji. Jest to problem związany z alkoholem.
Nie odmawiamy założenia niebieskiej karty. Poprosił, aby jeżeli ktoś usłyszy, że jest odmowa
niebieskiej karty, zgłaszać mu takie informacje. Będzie bezwzględny wobec policjantów.
Absolutnie nie może mieć coś takiego miejsca. Dodał, że nie wie, z czego wynika
zmniejszenie się tej liczby wydanych kart. Na pewno nie są to zafałszowane dane. Jest to
bardzo duży problem społeczny. W ubiegłym tygodniu na terenie powiatu doszło do
przemocy w rodzinie. Na zespole interdyscyplinarnym uzyskaliśmy informację, że mężczyzna
jest sprawcą przemocy wobec dzieci. Na drugi dzień ta osoba była zatrzymana i otrzymała
zakaz zbliżania się do miejsca zamieszkania. Tu pojawia się problem społeczny – ta kobieta
prawdopodobnie tego mężczyznę przyjęła do domu. Działania społeczne należy rozszerzyć na
wszystkie instytucje, które są za to odpowiedzialne. Ta kobieta jest osobą współuzależnioną,
przyjęła tego mężczyznę. Za tydzień – dwa te dzieci znowu doznają przemocy. Policja zrobiła
co mogła. Te dzieci, ta rodzina będą dozorowane. Jest tu problem współuzależnienia.
Józef Leśniak poinformował, że sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.


o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz
w zakresie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Łobzie w 2015 r.

Marek Bukato przedstawił działalność KPPSP w Łobzie.
Józef Leśniak poinformował, że sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.


z pracy Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Łobzie w 2015 r. oraz o
stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego powiatu łobeskiego

Andrzej Blachura powiedział, że nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Rady.
Dodał, że raport jest bardzo szczegółowy, opisuje wszystko, co robiła Inspekcja. Rok 2015
był dobry. Nie było żadnej jednostki chorobowej zwalczanej z urzędu. Były pojedyncze
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przypadki chorób podlegających rejestracji, głównie włośnica u dzików, warroza u pszczół.
Oprócz tego, główne prace Inspekcji to kontrolowanie żywności i chorób zwalczanych z
urzędu, bądź podlegających rejestracji. Pobranych prób było bardzo dużo, były one
prawidłowe. Poprosił o pytania.
Zygmunt Bławzdziewicz zapytał, jaki procent kleszczy w województwie jest zarażony
boreliozą.
Andrzej Blachura powiedział, że jest to pytanie do Sanepidu.
Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.


ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu łobeskiego za 2015 r.

Teresa Witczak, odnośnie tematu poruszonego na wspólnym posiedzeniu dotyczącego stanu
jakości wody powiedziała, że sytuacja ta związana jest ze zmianą rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia, które zobowiązuje służbę sanitarną do
składania informacji do organów samorządu terytorialnego w temacie wszystkich decyzji
zakazujących wprowadzania wody do użycia. Wpłynęło pięć pism do Starostwa, które
dotyczyły jednego wodociągu lokalnego, gdzie stwierdzono wysokie przekroczenie bakterii
chorobotwórczych. Tych pism w przyszłości będzie sporo. Dodała, że woda na terenie
powiatu łobeskiego jest naprawdę dobra.
Mieczysław Fojna powiedział, że w informacji jest zapisane, że zarejestrowano 15
zachorowań będących skutkiem pokąsania przez kleszcze. Jedna osoba wymagała
hospitalizacji.
Teresa Witczak powiedziała, że lekarze p.o.z. mają obowiązek zawiadamiać inspekcję
sanitarną o zarażeniach.
Józef Leśniak poinformował, że sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.
Przerwa godz. 17,00-17,15


z pracy Komisji Rady w II półroczu 2015 r.
a) Komisja Budżetu i Gospodarki

Józef Leśniak poinformował, że wszystkie sprawozdania zostały zaopiniowane pozytywnie
na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.
b) Komisja Spraw Społecznych
Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.
c) Komisja Oświaty
Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.

5

Protokół XV sesji Rady Powiatu w Łobzie
29 marca 2016 r.

d) Komisja Rewizyjna
Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.
PODJĘCIE UCHWAŁ:


w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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


zmieniająca Uchwałę Nr XLII/242/2010 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 31 marca
2010 r. w sprawie „Wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2020”

Grażyna Karpowicz przedstawiła projekt uchwały.
Ireneusz Kabat zapytał, czy wiadomo coś na temat drogi Zachełmie – Meszne.
Wiesław Bernacki powiedział, że jeszcze nie ma informacji, jakie jest rozpatrzenie.
Józef Leśniak poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2016 rok

Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Józef Leśniak poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


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

Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Ryszard Sola zapytał, czy powiat spełnia wskaźnik.
Helena Szulc potwierdziła.
Józef Leśniak poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski - Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
łobeskim (II)” realizowanego w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Jarosław Namaczyński przedstawił projekt uchwały.
Józef Leśniak poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH
Józef Leśniak powiedział, że na drodze Starograd – Dobrzyca, jak się kończy ogrodzenie
szkolne a zaczyna park, są wysokie drzewa buki, na których zawieszonych jest kilka starych
połamanych konarów. Poprosił, aby ZDP to usunęło, bo zagraża to bezpieczeństwu pojazdów
i ludzi.
Ireneusz Kabat zapytał, czy zostało coś zrobione w kwestii zmiany lokalizacji punktu
pomocy prawnej w Resku.
Renata Kulik odpowiedziała, że jeszcze nic nie zostało zrobione, ale będzie.
Paweł Marek poinformował, że w uzgodnieniu z radnymi powiatu, Zarząd postanowił
przekazać 40 tys. zł dofinansowania zakupu samochodu operacyjnego dla KPPSP w Łobzie.
Radni nie zgłosili wniosków i nie wnieśli oświadczeń.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
Zofia Krupa zapytała, czy powiat może wprowadzić do swojej działalności wydawanie kart
dla inwalidów do parkowania. Teraz po wszystko trzeba jechać do Stargardu. Zapytała, co
dalej z szumnie zapowiadanym dziennym domem pobytu seniora.
Paweł Marek powiedział, że komisji ds. orzekania o niepełnosprawności w powiecie
łobeskim nie będzie. Na razie, do końca roku, powiat dowozi chętnych do Stargardu. Kart
parkingowych nie możemy wydawać, ponieważ robi to Stargard.
Józef Lewandowski powiedział, że do końca czerwca ubiegłego roku Wydział Komunikacji
Starostwa w Łobzie wydawał te karty. Zmieniło się Rozporządzenie i teraz przeszło to spod
gestii Starosty do zadań komisji ds. orzekania o niepełnosprawności.
Katarzyna Błaszczyk powiedziała, że wydawanie kart to kompetencja zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu łobeskiego,
zawarte zostało porozumienie i mieszkańcy powiatu są dowożenia na zespół. W przypadku
kart, osoba zainteresowania musi dojechać osobiście. Wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców również w tym zakresie, wyłącznie mieszkańcy powiatu łobeskiego nie muszą
jechać po raz drugi. Karty wydawane są w tym samym dniu. Trzeba poczekać 15-20 minut na
wydanie takiej karty.
Paweł Marek powiedział, że program Senior – Wigor nie jest zadaniem powiatu, tylko gmin.
Nie jest to proste zadanie, jak by się wydawało. Poza tym koszty utrzymania też są duże. Te
koszty przechodzą na gminy. Analizowaliśmy to i stwierdziliśmy, że jest to dla nas za duże
wyzwanie.
7

Protokół XV sesji Rady Powiatu w Łobzie
29 marca 2016 r.

Grażyna Karpowicz powiedziała, że powstała Powiatowa Rada Seniorów. Teraz ta Rada
może wystąpić z inicjatywą do Burmistrza o utworzenie klubu seniora i udostępnienie lokalu
do takiej działalności. Teraz inicjatywa należy do Rady Seniorów.
Aleksander Kotwicki powiedział, że nie wybudujemy nowego pomieszczenia. Ono już jest.
To pomieszczenie to Łobeski Dom Kultury. Są tam trzy sale. Podobno środkowa sala ma
zrobione komputery. Na dole jest kawiarnia i aneks kuchenny do korzystania. Gdzie lepiej,
jak nie w Domu Kultury, zrobić dom seniora czy klub seniora? Na górze będziemy mieli
komputery, wyżej możemy mieć rehabilitację, a na dole bawmy się. Nie twórzmy czegoś
nowego. Te pieniądze lepiej przeznaczyć na ścieżki rowerowe lub budowę dróg. A dom
seniora to jest Dom Kultury. Trzeba z niego tylko odpowiednio korzystać. Jako rada seniorów
zwrócimy się do Burmistrza, żeby ustalić „kiedy, co i jak”.
Józef Drozdowski, w imieniu mieszkańców miejscowości Cieszyno Łobeskie, zwrócił się o
wystąpienie do Przewozów Regionalnych o zmianę rozkładu jazdy pociągu, bo między
godziną 8 a 15, w kierunku Szczecina nie zatrzymuje się tam żaden pociąg. Ze Szczecinka
jedzie pociąg osobowy, który jest w Węgorzynie o 11,15. Mógłby on zatrzymywać się też w
Cieszynie, tym bardziej, że zatrzymuje się w miejscowościach podobnych do Cieszyna.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Zygmunt Bławzdziewicz przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za
2015 r. do końca kwietnia br. Poinformował, że zbliża się Gala Przedsiębiorczości, która
odbywać się będzie naprzemiennie z Galą Smoków.
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XV sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła Agnieszka Maśnik
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