Protokół XXIII sesji Rady Powiatu w Łobzie
27 października 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XXIII/2016
XXIII sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 27 października 2016 roku
w sali konferencyjnej zaplecza Miejskiej Hali Sportowej w Dobrej
Rozpoczęcie obrad: godz. 15,00
Zakończenie obrad: godz. 15,00

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Wiceprzewodniczący Rady Marek Kubacki otworzył XXIII 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 XXIII 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 XXII sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Przyjęcie informacji, sprawozdań:
 o na temat akcji żniwno – skupowej oraz aktualnej sytuacji w rolnictwie na terenie
powiatu łobeskiego w 2016 r.
6. Podjęcie uchwał:
6.1 w 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
PFRON
6.2 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub
innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu
Łobeskiego, obowiązujących w roku 2017
6.3 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
obowiązujących w roku 2017
6.4 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Informacje Przewodniczącego Rady.
10.Zamknięcie obrad.
Przewodniczący poszerzył porządek obrad o projekty uchwał:

6.5 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łobeskiego
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
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PRZYJĘCIE PROTOKOŁU XXII SESJI RADY POWIATU
Rada, w wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęła protokół z XXII 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.
Ireneusz Kabat zapytał o negatywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie dla LOT, o
środki finansowe dla UKS Spływ. Zapytał, kiedy planowane jest zakończenie remontu w ZS
Łobez. Od kiedy miałaby być filia Kuratorium Oświaty w Łobzie. Zapytał o wniosek
dotyczący środków dla LGD.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że wniosek o dotację dla LOT na oznakowanie ścieżek
rowerowych został rozpatrzony negatywnie, ponieważ Zarząd uznał, że są pilniejsze potrzeby.
Wniosek został przesunięty na przyszły rok. Wniosek dotyczący LGD – są rozpisane
konkursy na środki, którymi dysponuje LGD. Ustalony jest plan konkursów, dlatego Zarząd
zaplanował środki na infrastrukturę turystyczną.
Jarosław Żuk powiedział, że wniosek UKS został rozpatrzony negatywnie, bo UKS może
starać się o te środki w ramach konkursu. Zakończenie remontu w ZS Łobez – wykonawca
zwrócił się do Zarządu o przedłużenie terminu zakończenia prac, ponieważ wynikły prace
dodatkowe. Termin zakończenia prac jest do 15 listopada br.
Paweł Marek powiedział, że podsumowano RAR. Było mnóstwo gości z sąsiednich
powiatów, była też pani Marszałek. Podziękował dyrektor PCPR za przygotowanie tej
Akademii.
Katarzyna Błaszczyk powiedziała, że była uroczystość, podczas której powiat łobeski dostał
wyróżnienie jako samorząd przyjazny rodzinie. Również mieszkańcy Dobrej brali w tym
udział. Była to grupa bardzo prężna i zorganizowana.
PRZYJĘCIE INFORMACJI, SPRAWOZDAŃ:


o na temat akcji żniwno – skupowej oraz aktualnej sytuacji w rolnictwie na terenie
powiatu łobeskiego w 2016 r.

Katarzyna Trzcińska – Olchowik przedstawiła informację.
Józef Leśniak poinformował, że Komisje Rady, na wspólnym posiedzeniu zaopiniowały
informację pozytywnie.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
PODJĘCIE UCHWAŁ:
 w 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
PFRON
Katarzyna Błaszczyk przedstawiła projekt uchwały.
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Józef Leśniak poinformował, że Komisje Rady, na wspólnym posiedzeniu zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub
innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu
Łobeskiego, obowiązujących w roku 2017

Józef Lewandowski przedstawił projekt uchwały.
Józef Leśniak poinformował, że Komisje Rady, na wspólnym posiedzeniu zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
obowiązujących w roku 2017

Józef Lewandowski przedstawił projekt uchwały.
Józef Leśniak poinformował, że Komisje Rady, na wspólnym posiedzeniu zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok

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


w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łobeskiego

Grzegorz Wasilewicz przedstawił projekt uchwały.
Józef Leśniak poinformował, że Komisje Rady, na wspólnym posiedzeniu zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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*********
Piotr Hebda – Burmistrz Dobrej podziękował radnym za przychylenie się do jego wniosku do
sfinansowanie remontu ul. 3-go Maja w Dobrej.
Burmistrz wręczył podziękowania dla Zarządu Powiatu w Łobzie.
*********
WNIOSKI I OŚWIADCZENIA
Grażyna Karpowicz powiedziała, że chce przypomnieć, gdzie są pieniądze na turystykę.
Gmina Dobra ma aspiracje bycia gminą turystyczną. Jest tu molo, jezioro. W LGD są
pieniądze na ten cel. W ramach dobrej współpracy z gminą Dobra, zachęciła do składanie
wniosków na projekty. Projektów, pomysłów może być dużo. Jesteśmy na te projekty
otwarci. Powiat, jako partner, może przystąpić do projektów.
Poinformowała, że cztery powiaty – łobeski, drawski, świdwiński i białogardzkipodjęły współpracę w zakresie usług dla seniorów. Podpisany został list intencyjny. Była
konferencja, na której byli przedstawiciele gmin. Dodała, że ma nadzieję, że współpraca
będzie układała się bardzo dobrze. Chcielibyśmy zrobić duży projekt, w którym będą
wszystkie gminy tych czterech powiatów.
Barbara Basowska powiedziała, że została dziś przedłożona radnym pisemna informacja nt.
szpitala w Resku. powiedziała, że jest przerażona. Dyrektor informował na ostatnim
posiedzeniu Komisji o stratach. Znowu jest 0,5 mln zł strat. Zapytała, czy była reakcja pani
Mieczkowskiej na ten temat. Stwierdziła, że dopóki dyrektor SPZZOZ w Gryficach nie
wykaże, że to są straty szpitala w Resku, to śmie wątpić, że są to koszty tylko Reska. Na
pewno są w to wliczone koszty Gryfic. Na pewno ZOL przy takim obłożeniu nie przynosi
strat. Zaapelowała, aby wyegzekwować, aby te dane zostały przekazane i te koszty
rozdzielone. Jeśli są takie straty, to jedyne wyjście to przejęcie tego i prowadzenie ZOL przez
powiat.
Józef Leśniak powiedział, że uważa, że koszty Gryfic obciążają szpital w Resku. dodał, że
prosiliśmy o audyt, ale nic nie ma.
Paweł Marek powiedział, że jeśli mamy zapewnienie pani Marszałek, że szpital będzie
funkcjonował, to nie powinny nas interesować koszty.
Barbara Basowska zapytała, czy te koszty nas ostatecznie nie obciążą.
Paweł Marek powiedział, że to nie są nasze koszty. Zwracaliśmy się o audyt, nie wiemy czy
został przeprowadzony.
Marek Kubacki powiedział, że za dwa lata będą wybory samorządowe. Póki Marszałek jest
nam przychylny, to trzeba ten temat drążyć.
Włodzimierz Szczepaniak powiedział, że na poprzedniej sesji w Dobrej dyrektor ZDP
zobowiązał się do wykonania drogi Tucze – Dobropole. Jest połowa kadencji. Zapytał, jak
wygląda ta sprawa.
Jarosław Żuk powiedział, że zgodnie z przyjętym planem, w 2017 r. ma zostać wykonany
projekt oraz ma być złożony wniosek do FOGR o dofinansowanie remontu tej drogi.
Przyjęliśmy „ślepy kosztorys” na 5 mln zł. ta kwota może się zmienić po przetargu. Dodał, że
mamy nadzieję, że uda się tą drogę zrobić.

4

Protokół XXIII sesji Rady Powiatu w Łobzie
27 października 2016 r.

INTERPELACJE I ZAPYTANIA
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XXII sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Marek Kubacki
Protokół sporządziła Agnieszka Maśnik
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