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21 lipca 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIX/2016
XIX sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 21 lipca 2016 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 15,30
Zakończenie obrad: godz. 16,15

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz otworzył XIX sesję Rady Powiatu
w Łobzie.
Na podstawie listy obecności radnych powiatu (załącznik nr 1 do protokołu) stwierdził, że na
sali jest 10 radnych na ustawowy stan 15 radnych.
USTALENIE PORZĄDKU OBRAD XIX SESJI
Przewodniczący Rady poinformował, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji radni otrzymali
porządek obrad.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu XVII i XVIII sesji Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
Podjęcie uchwał:
5.1 w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie gminy Łobez kategorii dróg
powiatowych
5.2 w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski do projektu „Sieci tras rowerowych
Pomorza Zachodniego” w ramach działania 4.9 RPO WZ na lata 2014-2020
5.3 zmieniająca Uchwałę nr XV/103/2016 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki finansowe Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
5.4 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2016 r.
Wnioski i oświadczenia radnych.
Interpelacje i zapytania.
Informacje Przewodniczącego Rady.
Zamknięcie obrad.

Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU XVII i XVIII SESJI RADY POWIATU
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że mogli zapoznać się z treścią protokołów,
znajdujących się w Biurze Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym w Łobzie, na 5 dni przed
sesją. Protokoły zostały również umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
w Łobzie. Zapytał, czy radni zgłaszają wnioski lub uwagi do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag. Rada jednogłośnie przyjęła protokół XVII i XVIII sesji Rady
Powiatu.
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INFORMACJA STAROSTY O PRACY ZARZĄDU POWIATU MIĘDZY SESJAMI
Starosta przedstawił informację.
PODJĘCIE UCHWAŁ:


w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie gminy Łobez kategorii dróg
powiatowych

Wiesław Bernacki przedstawił projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji ww. projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski do projektu „Sieci tras rowerowych
Pomorza Zachodniego” w ramach działania 4.9 RPO WZ na lata 2014-2020

Paweł Marek przedstawił projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji ww. projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


zmieniająca Uchwałę nr XV/103/2016 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 29 marca
2016 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki finansowe
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jarosław Namaczyński przedstawił projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji ww. projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2016 r.

Piotr Hebda – Burmistrz Dobrej – w imieniu mieszkańców Dobrej, poprosił o przeznaczenie
środków finansowych na remont ul. 3-go Maja w Dobrej.
Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji ww. projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH
Józef Leśniak poprosił o informację, na jakim etapie są sprawy szpitala w Resku oraz
zamiary Zarządu Powiatu.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że Zarząd przyjął 5-punktowy plan działania, aby podjąć
decyzję w sprawie szpitala. Odbyło się spotkanie z Wicemarszałek Mieczkowską, której
podlegają sprawy związane ze służbą zdrowia. Było spotkanie z dyrektorem NFZ w
Szczecinie. Na jutro zaplanowane jest spotkanie z dyrektorem SPZZOZ w Gryficach. Celem
tego spotkania jest ustalenie zamiarów dyrektora Sołtysińskiego co do prowadzenia szpitala w
Resku i realizacji kontraktu. Na powakacyjnej sesji będzie w tej sprawie dokładny raport.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że ważne jest, że nie ma opcji zerowej, aby rozwiązać
umowę dzierżawy z SPZZOZ w Gryficach. może nas to kosztować kilka milionów zł. drugie
zagrożenie – w nowej ustawie weszła możliwość finansowania lecznictwa przez jednostki
samorządu terytorialnego. Niezależnie od tego, kto będzie operatorem, może przyjść i
powiedzieć, że jak powiat nie dołoży pieniędzy, to szpital zostanie zlikwidowany.
Barbara Basowska powiedziała, że zagrożenia finansowego by się nie obawiała, bo od
półtora roku prowadzimy rozmowy z dyrektorem Sołtysińskim. To, co ustaliliśmy na
wyjazdowym spotkaniu w Gryficach,. nikogo nie zadowoliło. Dodała, że jest przekonana, że
te przygotowane na dzisiejszym spotkaniu z Wicestarostą założenia, nie będą realizowane.
Nie mamy wygórowanych oczekiwań.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że teraz gdyba, ale gdyby doszło do rozwiązania
umowy dzierżawy, to pozostaje kwestia rozliczenia nakładów poniesionych przez SPZZOZ.
Marek Kubacki zapytał, co z rentgenem w szpitalu. Jak go nie będzie, to przestanie
funkcjonować interna.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że dyrektor Sołtysiński na spotkaniu z Marszałek
powiedział, że nie ma na to środków.
Radni nie zgłosili wniosków i nie wnieśli oświadczeń.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
Piotr Hebda podziękował za przeznaczenie środków finansowych na remont ul. 3-go Maja
w Dobrej.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Zygmunt Bławzdziewicz życzył zebranym bezpiecznych i przyjemnych wakacji.
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XIX sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła Agnieszka Maśnik
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