Protokół XXIV sesji Rady Powiatu w Łobzie
29 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XXIV/2016
XXIV sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 29 listopada 2016 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 16,00
Zakończenie obrad: godz. 17,45

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Sola otworzył XXIV 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. O godz. 16,05 posiedzenie opuścił radny
Fojna.
USTALENIE PORZĄDKU OBRAD XXIV 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 XXIII sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Starosty na temat wypełnienia obowiązku
złożenia oświadczeń majątkowych.
6. Przyjęcie informacji, sprawozdań:
6.1 o realizacji zadań oświatowych w Powiecie Łobeskim w roku szkolnym 2015/2016
7. Podjęcie uchwał:
7.1 w sprawie opinii Rady Powiatu w Łobzie popierającej budowę drogi ekspresowej
S6, zgodnie z ustalonym harmonogramem
7.2 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Łobeskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
7.3 w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Starostwo Powiatowe w Łobzie
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Interpelacje i zapytania.
10.Informacje Przewodniczącego Rady.
11.Zamknięcie obrad.
Prowadzący poszerzył porządek obrad o projekty uchwał:
7.4 w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski do realizacji projektu „Budowa
zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej , poprzez
wzmocnienie specjalizacji regionalnych na terenie powiatu łobeskiego” w ramach
Kontraktu Samorządowego Strefa Centrum – działanie 8.9 RPO WZP 2014-2020
7.5 w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski do realizacji projektu „Dostosowanie
infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na
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obszarze Strefy Centralnej na trenie powiatu łobeskiego” w ramach Kontraktu
Samorządowego Strefa Centrum – działanie 9.9 RPO WZP 2014-2020
7.6 w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski do realizacji projektu „Poprawa
efektywności energetycznej budynków obejmujących modernizację budynku
głównego oraz budynku z pralnią w DPS w Resku”
7.7 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok
7.8 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Drawskim,
Powiatem Łobeskim i Powiatem Stargardzkim w zakresie powierzenia zadania
organizacji publicznego transportu zbiorowego
7.9 w sprawie opinii dotyczącej funkcjonowania na terenie Województwa
Zachodniopomorskiego opieki zdrowotnej
7.10zmieniająca Uchwałę Nr XLII/242/2010 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 31 marca
2010 r. w sprawie „Wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2020”
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU XXIII SESJI RADY POWIATU
Rada, w wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęła protokół z XXIII 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, jaki wniosek klubu sportowego został rozpatrzony negatywnie.
Paweł Marek powiedział, że wniosek złożył klub Światowid 63 na realizację zadania w
postaci prowadzenia rozgrywek dzieci szkół podstawowych. Miało to odbywać się tylko na
terenie gminy Łobez. Nie jest to zadanie powiatowe, dlatego Zarząd postanowił nie udzielać
wsparcia.
Ireneusz Kabat powiedział, że na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Łobzie omawiany był
temat ul. Słowackiego. Zarząd wstępnie zaopiniował, że te prace wykona własnymi siłami.
Tylko, że Gmina Łobez nie widzi takiej możliwości. Jest to przetarg, dofinansowanie jest ze
środków Unii Europejskiej. Projekt przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej, wodociągowej
i odtworzenie nawierzchni na całej szerokości. Gmina nie wpuści dodatkowego wykonawcy
na teren budowy przy wykonywaniu robót ziemnych. Obowiązuje nas prawo zamówień
publicznych. Skoro powiat uważa, że jest za duża kwota podana przez Gminę Łobez, to niech
przedstawi Komisji Budżetu i gospodarki, jaka to powinna być kwota. Czy ktoś zweryfikował
tą kwotę?
Wiesław Bernacki powiedział, że mamy świadomość, że mogą być problemy, ale liczymy na
to, że firma która wygra przetarg organizowany przez Gminę Łobez, będzie tak
konkurencyjna, że wygra też przetarg organizowany przez powiat. Dodał, że nie powiedział,
że kosztorys jest zawyżony, ale zbyt duży. Z doświadczenia wie, że takie roboty można
wykonać taniej. Jest jeszcze możliwość dalszych rozmów. Burmistrz ma rozmawiać ze
Starostą.
Ireneusz Kabat powiedział, że może wygrać inna firma i nie zgodzić się, żeby weszła
trzecia. Gmina zrobi swoje prace, położy asfalt, a powiat go zdejmie?
Wiesław Bernacki powiedział, że można zrobić kanalizację deszczową w chodniku.
Ireneusz Kabat powiedział, że można podać kwotę, która będzie właściwa i dać taką dotację
dla gminy Łobez. Poprosił, aby taką informację przekazać dla Komisji Budżetu i Gospodarki.
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Paweł Marek powiedział, że nie uchylamy się od takich rzeczy. Jeżeli Przewodniczący
Komisji Budżetu i Gospodarki uważa, że kwota 600 tys. zł wystarczy, to możemy taką kwotę
przekazać dla Gminy Łobez.
INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY ORAZ STAROSTY NA TEMAT
WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz przedstawił informację.
Starosta Paweł Marek przedstawił informację.
PRZYJĘCIE INFORMACJI, SPRAWOZDAŃ:


o realizacji zadań oświatowych w Powiecie Łobeskim w roku szkolnym
2015/2016

Teresa Łań przedstawiła informację.
Józef Drozdowski poinformował, że Komisje Rady na wspólnym posiedzeniu zaopiniowały
informację pozytywnie.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
PODJĘCIE UCHWAŁ:


w sprawie opinii Rady Powiatu w Łobzie popierającej budowę drogi
ekspresowej S6, zgodnie z ustalonym harmonogramem

Grzegorz Wasilewicz przedstawił projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że Komisje Rady na wspólnym posiedzeniu zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Łobeskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017
rok

Wiesław Mały przedstawił projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że Komisje Rady na wspólnym posiedzeniu zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Starostwo Powiatowe w
Łobzie

Grzegorz Wasilewicz przedstawił projekt uchwały.
Ireneusz Kabat powiedział, że nie jest przeciwny zatrudnieniu informatyka, ale czy jest
potrzeba tworzenia dodatkowej komórki? W Urzędzie Miejskim w Łobzie funkcjonuje to
przy Wydziale Organizacyjno – administracyjnym, nie ma potrzeby tworzenia odrębnej
struktury. Dodał, że będzie głosować przeciw tej uchwale.
Józef Drozdowski poinformował, że Komisje Rady na wspólnym posiedzeniu zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie przy 1 głosie wstrzymującym.
Rada podjęła uchwałę przy 1 głosie przeciw (radny Kabat) i 1 wstrzymującym (radna
Basowska).


w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski do realizacji projektu
„Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy
Centralnej , poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na terenie
powiatu łobeskiego” w ramach Kontraktu Samorządowego Strefa
Centrum – działanie 8.9 RPO WZP 2014-2020

Grażyna Karpowicz przedstawiła projekt uchwały.
Józef Leśniak powiedział, że odbyło się spotkanie z właścicielami firm działających na
terenie powiatu łobeskiego. Okazało się, że właściciele tych firm mają problem z
wykwalifikowanymi pracownikami. Postanowiono wyartykułować potrzeby, jakie są na
rynku pracy, aby móc kształcić młodzież, która mogłaby pracować i pozostać na terenie
powiatu. można to robić w ramach powiatu łobeskiego oraz powiatów sąsiednich.
Józef Drozdowski poinformował, że Komisje Rady na wspólnym posiedzeniu zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski do realizacji projektu
„Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na trenie powiatu
łobeskiego” w ramach Kontraktu Samorządowego Strefa Centrum –
działanie 9.9 RPO WZP 2014-2020

Grażyna Karpowicz przedstawiła projekt uchwały. Dodała, że zdajemy sobie sprawę, że
brakuje wielu zawodów na rynku pracy, ale to wiąże się z otwieraniem nowych kierunków.
Dzięki temu projektowi – po jego zakończeniu – rynek pracy powinien się poprawić.
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Barbara Basowska powiedziała, że na spotkaniu, które ma się odbyć z dyrektorami szkół w
dniu 07.12.2016 r., może warto przymierzyć się do tworzenia nowych zawodów. Szkoła
zawodowa „leży”.
Józef Drozdowski poinformował, że Komisje Rady na wspólnym posiedzeniu zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
Przerwa 17,00-17,15


w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski do realizacji projektu
„Poprawa efektywności energetycznej budynków obejmujących
modernizację budynku głównego oraz budynku z pralnią w DPS w
Resku”

Grażyna Karpowicz przedstawiła projekt uchwały. Wniosła autopoprawkę Zarządu do
projektu uchwały – zmiana tytułu oraz zmiana kwot podanych w treści uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że Komisje Rady na wspólnym posiedzeniu zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie. Opiniowany projekt nie zawierał autopoprawki Zarządu.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok

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


w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem
Drawskim, Powiatem Łobeskim i Powiatem Stargardzkim w zakresie
powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

Józef Lewandowski przedstawił projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że Komisje Rady na wspólnym posiedzeniu zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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w sprawie opinii dotyczącej funkcjonowania na terenie Województwa
Zachodniopomorskiego opieki zdrowotnej

Grażyna Karpowicz powiedziała, że ok. miesiąc temu zamknięto Centrum Serca w
Drawsku. Od kilku lat nie mieli kontraktu, realizowali zadania w ramach środków własnych.
Wywołało to oburzenie. Burmistrz Drawska negocjuje z NFZ, aby ta spółka uzyskała
kontrakt. Obecna władza chce, aby było jak najmniej prywatnych szpitali. Dziś NFZ
wskazuje, że mamy korzystać z placówek np. w Kołobrzegu czy Koszalinie.
Józef Leśniak powiedział, że jest to temat nie tylko Drawska. Dziś mamy informację, że
ordynator z Reska na polecenie dyrektora SPZZOZ w Gryficach odsyła pacjentów z Reska do
Gryfic. Poprosił o interwencję Zarządu w tej sprawie, bo takie działania doprowadzą do
likwidacji ostatniej takiej placówki na terenie naszego powiatu.
Paweł Marek powiedział, że Wicestarosta jest w ciągłym kontakcie z dyrektorem szpitala w
Gryficach. Brakuje ludzi do pracy w Resku.
Barbara Basowska powiedziała, żeby w to nie wierzyć.
Paweł Marek powiedział, że jest to ogólny problem z lekarzami.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że są informacje, że powiaty domagają się zgody na
zatrudnianie lekarzy z Ukrainy. Chyba taka czeka nas przyszłość w niedalekim czasie.
Brakuje lekarzy na dyżury.
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 zwrócił uwagę, że przy DPS jest niezgodność kwot. Powiedział, żeby
poprawić nazwę działania oraz kwoty, aby było to zgodne z podjętą wcześniej uchwałą.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że zostanie to poprawione.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
WNIOSKI I OŚWIADCZENIA
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
Marek Bukato podziękował za wsparcie KPPSP w Łobzie w zakupie samochodu
operacyjnego. Jesteśmy na etapie wyposażania auta.
Józef Lewandowski podziękował Zarządowi za utworzenie nowego archiwum dla Wydziału
Komunikacji i Drogownictwa.
Ireneusz Kabat powiedział, że sołtys Meszne zgłaszał, że na nowej drodze do Zachełmia są
koleiny. Poprosił, aby to sprawdzić.
Ryszard Sola zapytał, czy są wnioski do Smoków.
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Teresa Łań powiedziała, że wnioski spływają systematycznie.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Ryszard Sola poinformował, że radni otrzymali projekt budżetu powiatu na 2017 r. do
analizy. Dodał, że jest propozycja, aby wspólne posiedzenie Komisji Rady odbyło się w dniu
20 grudnia, gdy jest spotkanie wigilijne w Domu Dziecka. Jak zwykle w związku ze
spotkaniem w Domu Dziecka, proponujemy składkę.
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XXIV sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Ryszard Sola
Protokół sporządziła Agnieszka Maśnik
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