Protokół XXII sesji Rady Powiatu w Łobzie
23 września 2016

PROTOKÓŁ NR XXII/2016
XXII sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 23 września 2016 roku
w Gminnym Centrum Kultury w Radowie Małym,
Radowo Małe 5
Rozpoczęcie obrad: godz. 16,05
Zakończenie obrad: godz. 17,15

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz otworzył XXII sesję Rady Powiatu
w Łobzie.
Na podstawie listy obecności radnych powiatu (załącznik nr 1 do protokołu) stwierdził, że na
sali jest 11 radnych na ustawowy stan 15 radnych.
Dawid Adamski – przewodniczący Rady Gminy w Radowie Małym, w imieniu władz
Gminy Radowo Małe powitał radnych powiatu oraz przybyłych na sesję gości.
USTALENIE PORZĄDKU OBRAD XXII SESJI
Przewodniczący Rady poinformował, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji radni otrzymali
porządek obrad.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu XIX, XX i XXI sesji Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
Przyjęcie informacji, sprawozdań:
 o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 r. oraz o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025 za I półrocze 2016 r.
 o wytycznych ustalonych przez Zarząd Powiatu do opracowania projektu budżetu
powiatu na rok 2017 oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 20172025
6. Podjęcie uchwał:
6.1 w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu
Łobeskiego
6.2 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych gminnych działek drogowych
przebiegających przez miejscowości Tarnowo, Worowo i Rożnowo
6.3 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łobeskiego
6.4 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2016 rok
6.5 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata
2016-2025
6.6 w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana
Chrzciciela w Sielsku na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
znajdującym się na terenie Powiatu Łobeskiego
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Interpelacje i zapytania.
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9. Informacje Przewodniczącego Rady.
10.Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady poszerzył porządek obrad o projekty uchwał:

6.7 w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski do projektu „Zachodniopomorskie
Szlaki Kajakowe” pod nazwą roboczą „Kajak w sieci” w ramach działania 4.9
RPO WZP na lata 2014-2020
6.8 w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy przy tworzeniu i utrzymaniu
krajowej bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu pomiędzy Głównym Geodetą
Kraju a Powiatem Łobeskim
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU XIX, XX i XXI SESJI RADY POWIATU
Rada, w wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęła protokoły z XIX, XX i XXI sesji.
INFORMACJA STAROSTY O PRACY ZARZĄDU POWIATU MIĘDZY SESJAMI
Paweł Marek przedstawił informację o pracy Zarządu oraz kalendarz spotkań, w których
uczestniczyli członkowie Zarządu w okresie sprawozdawczym.
Józef Drozdowski zapytał o spotkanie z Kuratorem Oświaty.
Paweł Marek powiedział, że spotkanie dotyczyło chęci utworzenia w Łobzie delegatury bądź
oddziału zamiejscowego Kuratorium Oświaty. Powinniśmy podejść do tematu bardzo
rozsądnie, aby ten oddział w Łobzie powstał. Pani Kurator obejrzała pomieszczenia, w
budynku Wydziału Geodezji i Kartografii, w których można zrobić biura.
Starosta wręczył podziękowania oraz upominek dla zawodowej rodziny zastępczej
utworzonej przez Państwo Lucynę i Stanisława Kołaczkowskich, która została w tym roku
szczególnie uhonorowana z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
PRZYJĘCIE INFORMACJI, SPRAWOZDAŃ:
 o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 r. oraz
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025 za
I półrocze 2016 r.
Helena Szulc przedstawiła informację.
Ireneusz Kabat poinformował, że Komisje Rady, na wspólnym posiedzeniu, pozytywnie
zaopiniowały sprawozdanie. Również Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
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o wytycznych ustalonych przez Zarząd Powiatu do opracowania projektu
budżetu powiatu na rok 2017 oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu
na lata 2017-2025

Helena Szulc przedstawiła informację.
Ireneusz Kabat poinformował, że Komisje Rady, na wspólnym posiedzeniu, pozytywnie
zaopiniowały sprawozdanie. Również Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
PODJĘCIE UCHWAŁ:


w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu
Łobeskiego

Paweł Marek przedstawił projekt uchwały.
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych gminnych działek
drogowych przebiegających przez miejscowości Tarnowo, Worowo
i Rożnowo

Wiesław Bernacki przedstawił projekt uchwały.
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie z wprowadzoną autopoprawką dotyczącą
uzupełnienia pełnej nazwy miejscowości – Rożnowo Łobeskie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łobeskiego

Paweł Marek zgłosił autopoprawkę Zarządu do Statutu – w § 40 dopisanie punktu 9 o treści:
„Na wspólnym posiedzeniu Komisji decyzje zapadają zwykłą większością głosów w jednym
wspólnym głosowaniu. Ze wspólnego posiedzenia Komisji sporządza się wspólny protokół.”
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji, projekt statutu został
zaopiniowany pozytywnie z następującymi poprawkami:
 § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W celu wykonywania zadań Powiat może tworzyć
jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami”. – dodano „i” po słowie
„organizacyjne”.
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w § 18 jest błędna numeracja ustępów: brak ust. 7 – zapisany ust. 8 otrzymuje numer 7, a
ust. 9 otrzymuje numer 8.
Poprawiony ustęp 7 otrzymuje brzmienie: „Rada może uchwalić w trakcie obrad
uzupełnienie lub zmianę ustalonego porządku obrad w trybie określonym w ust. 6 pkt 4
zdanie drugie”. (było „(…) w ust. 7 pkt 4 zdanie drugie i trzecie.”).
W poprawionym ustępie 8 w punkcie 6. dopisuje się „i mieszkańców”. (6. Odpowiedzi na
interpelacje i zapytania radnych i mieszkańców.)
w § 20 ust. 4 wykreśla się słowo „aktualnych” (Zapytania składa się w sprawach
dotyczących problemów Powiatu, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie
faktycznym”.)
w § 63 ust. 6 po słowie „odwołania” dopisuje się słowo „Starosty” (6. Głosowanie w
sprawie odwołania Starosty Rada przeprowadza po zapoznaniu się z opinią Komisji
Rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie
wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku”.)
w § 63 ust. 12 odwołanie się do zapisów ust. 7 zmienia się na ust. 10 („Niepodjęcie
uchwały, o której mowa w ust. 10, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem
ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja Rady, o której mowa w ust. 10.”)
w § 66 ust. 6 wykreśla się „i 6” (6. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec
Wicestarosty i członków Zarządu, o których mowa w ust. 5, dokonuje Starosta.)

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę z autopoprawką Zarządu zgłoszoną przez Starostę oraz
poprawkami wprowadzonymi podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady.


w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2016 rok

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


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na
lata 2016-2025

Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana
Chrzciciela w Sielsku na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
znajdującym się na terenie Powiatu Łobeskiego

Grzegorz Wasilewicz przedstawił projekt uchwały.
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski do projektu
„Zachodniopomorskie Szlaki Kajakowe” pod nazwą roboczą „Kajak w sieci”
w ramach działania 4.9 RPO WZP na lata 2014-2020

Paweł Bot przedstawił projekt uchwały.
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie z wprowadzoną autopoprawką – załącznikiem do
uchwały będzie szlak kajakowy.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy przy tworzeniu i utrzymaniu
krajowej bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu pomiędzy Głównym
Geodetą Kraju a Powiatem Łobeskim

Tadeusz Bas przedstawił projekt uchwały.
Barbara Basowska zapytała, czy Wojewoda przysłał jakąś umowę, że da 1,2 mln zł.
Tadeusz Bas powiedział, że Wojewoda przekazuje nam dotację co roku, ale nie ma żadnego
dodatkowego dokumentu na te 1,2 mln zł.
Helena Szulc powiedziała, że zadanie, o którym mówi dyrektor Bas, jest zadaniem zleconym,
realizowanym przez powiat. Wojewoda co roku daje pieniądze, a ich przeznaczenie jest
uzgadniane ze Starostą.
Ireneusz Kabat zapytał, co będzie jeśli dotacja zostanie ograniczona i zadanie nie zostanie
wykonane.
Tadeusz Bas powiedział, że inne zadanie też nie zostało wykonane w określonym terminie i
„nikt nas za to nie ściga”. Są ciągłe starania, aby te prace sfinansować z RPO.
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady, projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie z wprowadzoną autopoprawką– zmiana zapisu w
porozumieniu: w § 4 punkt 1 otrzymuje brzmienie: „sfinansowania i realizacji zadania, o
którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1, nastąpi w ramach limitów określonych w wieloletniej
prognozie finansowej powiatu łobeskiego w latach 2017 – 2026.”
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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WNIOSKI I OŚWIADCZENIA
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
Robert Rogowski poinformował, że 20 września ruszyła Krajowa Mapa Bezpieczeństwa.
Aplikacja składa się z dwóch części – statystycznej oraz aktywnej. W części aktywnej można
nanosić zagrożenia. Takie zgłoszenie musi być przez policję zweryfikowane. Ta aplikacja nie
służy do zgłaszania interwencji, od tego jest numer alarmowy 112 lub 997. Ludzie nie chcą
zgłaszać zdarzeń, nie chcą spotykać się z dzielnicowym. Przekazywanie zgłoszeń poprzez
Krajową Mapę Bezpieczeństwa jest anonimowe.
Bogdan Górecki, w imieniu samorządu łobeskiego, podziękował za umożliwienie
rozpoczęcia prac remontowych w Sołectwie Suliszewice.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XXI sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła Agnieszka Maśnik
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