Protokół XXVI sesji Rady Powiatu w Łobzie
29 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XXVI/2016
XXVI sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 29 grudnia 2016 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 16,00
Zakończenie obrad: godz. 17,50

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz otworzył XXVI 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 (skład Rady uzupełnił radny Gradus o godz.
16,10, a radny Marek Kubacki o godz. 16,50).
USTALENIE PORZĄDKU OBRAD XXVI 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 XXIV i XXV sesji Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
Podsumowanie działań Zarządu Powiatu w Łobzie w I połowie kadencji – lata 20152016.
6. Przyjęcie informacji, sprawozdań:
6.1 o sporcie w Powiecie Łobeskim
7. Podjęcie uchwał:
7.1 w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski do projektu „Sieci tras rowerowych
7.2
7.3

Pomorza Zachodniego” w ramach działania 4.6 RPO WZ na lata 2014-2020
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”
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łobeskiego na lata 20172026
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2017
w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Łobzie na 2017 rok
w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na 2017 rok
w sprawie planu pracy Komisji Oświaty na 2017 rok

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8 w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2017 rok
7.9 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10.Informacje Przewodniczącego Rady.
11.Zamknięcie obrad.
Prowadzący poszerzył porządek obrad o projekty uchwał:
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7.10 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok
7.11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata
2016-2026
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, że na dzisiejszą sesję Rady przybędzie Marszałek
Olgierd Geblewicz, aby wręczyć pani Marii Paprockiej – Wall przyznane odznaczenie.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU XXIV i XXV SESJI RADY POWIATU
Rada, w wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęła protokoły.
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.
*****
Olgierd Geblewicz wręczył Pani Marii Paprockiej-Wall odznaczenie Honorowe
Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwałą nr 1704/2016 z dnia 2 listopada 2016 r.,
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał Pani Marii Paprockiej – Wall srebrną
Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza
Zachodniego.
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ ZARZĄDU POWIATU W ŁOBZIE W I POŁOWIE
KADENCJI – LATA 2015-2016
Paweł Bot przedstawił informację (prezentacja multimedialna) na temat pozyskiwania
środków zewnętrznych w latach 2015-2016.
Katarzyna Błaszczyk przedstawiła prezentację na temat działalności Regionalnej Akademii
Rodziny na terenie powiatu łobeskiego.
Grażyna Karpowicz przedstawiła prezentację o działaniach powiatu w zakresie turystyki i
promocji za lata 2015-2016.
PRZYJĘCIE INFORMACJI, SPRAWOZDAŃ:


o sporcie w Powiecie Łobeskim

Wiesław Mały przedstawiła informację.
Ireneusz Kabat poinformował, że Komisje Rady na wspólnym posiedzeniu zaopiniowały
informację pozytywnie.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
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PODJĘCIE UCHWAŁ:


w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski do projektu „Sieci tras rowerowych Pomorza
Zachodniego” w ramach działania 4.6 RPO WZ na lata 2014-2020

Grażyna Karpowicz przedstawiła projekt uchwały.
Ireneusz Kabat poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 20 grudnia 2016 r.
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 poinformował, że powyższy projekt uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką
został zaopiniowany pozytywnie na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 20 grudnia 2016 r.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.



w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łobeskiego na lata 20172026

Przewodniczący Rady poinformował, że jest pozytywna opinia RIO do projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026.
Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Ireneusz Kabat poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały. Również stałe Komisje Rady na wspólnym posiedzeniu zaopiniował ww.
projekt pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2017

Helena Szulc przedstawiła projekt budżetu na 2017 r.
Starosta zgłosił autopoprawkę do projektu budżetu na 2017 r. (załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2017 r.
Ireneusz Kabat poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki na posiedzeniu w dniu
8 grudnia 2016 r. szczegółowo przeanalizowała projekt budżetu powiatu łobeskiego na 2017
r. Komisja wypracowała wnioski do projektu budżetu powiatu łobeskiego na 2017 rok
dotyczące:
1. zmniejszenia zaplanowanych środków w dziale 750 rozdział 75075 – promocja powiatu
o kwotę 20 000 zł i przeniesienie jej do rezerwy ogólnej;
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2. zabezpieczenia kwoty 30 tys. zł na dofinansowanie głównych imprez gminnych oraz
przeznaczenie równych kwot dotacji w wysokości 5 tys. zł dla każdej gminy; pozostałe
5 tys. zł przeznaczać każdego roku jako „bonus” dla innej gminy – tej, która najlepiej
zaprezentuje promocję powiatu.
Projekt budżetu powiatu łobeskiego na 2017 rok, uwzględniający ww. wnioski oraz
informację Starosty i Skarbnika o zwiększeniu środków na przebudowę ul. Słowackiego w
Łobzie do kwoty 600 tys. zł (przebudowa kanalizacji deszczowej i chodników) został przez
Komisję Budżetu i Gospodarki zaopiniowany pozytywnie.
Również pozostałe Komisje Rady w dniu 20 grudnia 2016 r. zaopiniowały projekt
budżetu pozytywnie. Komisje opiniowały projekt budżetu bez autopoprawki Zarządu.
Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę Zarządu do projektu budżetu
powiatu na 2017 r.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę wraz z wprowadzoną autopoprawką.


w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Łobzie na 2017 rok

Ireneusz Kabat poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 20 grudnia 2016 r.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.



w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na 2017 rok

Ireneusz Kabat poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 20 grudnia 2016 r. z dodatkowym punktem w IV

kwartale – „3. Ustalenie planu pracy Komisji na 2018 rok.”
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.



w sprawie planu pracy Komisji Oświaty na 2017 rok

Ireneusz Kabat poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 20 grudnia 2016 r. ze sprostowaniem dat w I

kwartale.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2017 rok

Ireneusz Kabat poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 20 grudnia 2016 r., uzupełniony o
punkty:
1. W I kwartale:
„2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie w 2016 r.; informacja o
stanie i strukturze bezrobocia w powiecie łobeskim”.
2. W IV kwartale:
„2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2018 rok”.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.



w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

Ireneusz Kabat poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 20 grudnia 2016 r.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.



w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok

Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata 20162026

Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że na sesji Rady Miejskiej narzekano na jakość drogi
Smorawina – Karnice – Karwowo. Poprosił o zmonitorowanie tej sytuacji.
WOLNE WNIOSKI O ŚWIADCZENIA
Piotr Ćwikła podziękował za współpracę w mijającym roku. Stwierdził, że ten rok był dobry.
Poprosił o więcej. Pogratulował pani Marii Paprockiej – Wall odznaczenia i złożył życzenia
noworoczne.
Marek Bukato poinformował, ze w styczniu kończy swoją 35-letnią karierę w straży.
Podziękował za współpracę, bo była ona bardzo owocna. Złożył życzenia noworoczne.
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Piotr Hebda podziękował za to, że ma za co dziękować. Podziękował, że Dobra została
doceniona, uwzględniona w budżecie.
Zofia Krupa podziękowała za współpracę. Zwróciła uwagę, że jest zgoda w samorządzie.
Dodała, że martwi ją, że na sesji jest jedynym przedstawicielem ludzkości, a pozostali to
dyrektorzy lub pracownicy Starostwa czy jednostek. Inni ludzie nie interesują się tym, co się
dzieje. Dodała, że jako związkowiec, życzy podwyżek.
Renata Kulik podziękowała za współpracę. Dodała, że ocenia ją jako wzorcową. Zaprosiła
do zorganizowania sesji Rady w Resku w przyszłym roku. Dodała, że ma nadzieję, że 2017 r.
nie przyniesie żadnych negatywnych niespodzianek.
Zofia Majchrowicz podziękowała za współpracę i złożyła życzenia noworoczne.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Przewodniczący Rady złożył zebranym życzenia noworoczne.
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XXVI sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła Agnieszka Maśnik
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