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PROTOKÓŁ NR XXIX/2017
XXIX sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 24 lutego 2017 roku
w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie
Rozpoczęcie obrad: godz. 16,30
Zakończenie obrad: godz. 18,30

Jan Mazuro – Przewodniczący Rady Miejskiej w Węgorzynie powitał zebranych na sesji. W
imieniu swoim i Burmistrz Węgorzyna podziękował za zorganizowanie sesji rady Powiatu w
Węgorzynie. Dodał, ze teraz sesje powiatowe odbyły się już w każdej z gmin powiatu.
OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz otworzył XXIX 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.
USTALENIE PORZĄDKU OBRAD XXIX 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 XXVI, XXVII i XXVIII sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Podsumowanie działań Zarządu Powiatu w Łobzie w I połowie kadencji – lata 20152016 w zakresie oświaty i kultury.
6. Sprawozdanie Starosty z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 r.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Łobeski za
rok 2016.
8. Przyjęcie informacji, sprawozdań:
 z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie w 2016 r.
9. Podjęcie uchwał:
9.1 zmieniająca Uchwałę Nr XXI/134/2012 Rady Powiatu w Łobzie w sprawie przyjęcia
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łobeskim na lata 20122020”
9.2 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej

Dom Dziecka w Łobzie
9.3 w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski – Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
łobeskim (III)” realizowanego w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
9.4 w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski – Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
do projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 roku
życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie
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łobeskim (III)” realizowanego w ramach Priorytetu VI Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
9.5 w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Łobeskiego
9.6 w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na wodach
jeziora Woświn
9.7 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łobeskim a
Gminą Łobez w przedmiocie założenia i prowadzenia szkoły podstawowej dla dorosłych w
Łobzie przez Powiat Łobeski
9.8 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Łobeskiego dla Gminy Resko
9.9 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2017 rok
9.10 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata 2017-2026

10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Informacje Przewodniczącego Rady.
13. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący wycofał projekty uchwał z punktów 9.3 i 9.4 i wprowadził w to miejsce
projekty uchwał:
9.3 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Łobeskiego na okres od dnia 1
września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
9.4 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu
Łobeskiego dla Gminy Resko
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU XXVI, XXVII i XXVIII 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.
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ ZARZĄDU POWIATU W ŁOBZIE W I POŁOWIE
KADENCJI – LATA 2015-2016 W ZAKRESIE KULTURY I OŚWIATY
Teresa Łań przedstawiła prezentację multimedialną.
Zygmunt Bławzdziewicz zapytał, jaki procent gimnazjalistów z Węgorzyna trafia do szkół w
Łobzie.
Teresa Łań powiedziała, że jest to bardzo mało dzieci. Chcielibyśmy pokazać korzyści, jakie
mają dzieci korzystające z naszych szkół. Jest też bardzo dobry internat. W kwietniu sądni
otwarte szkoły.
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SPRAWOZDANIE STAROSTY Z PRACY KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I
PORZĄDKU W 2016 r.
Przewodniczący Rady poinformował, że w celu realizacji zadań starosty w zakresie
zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w
ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję
bezpieczeństwa i porządku. Ustawa o samorządzie powiatowym zobowiązuje Starostę do
złożenia Radzie Powiatu sprawozdania z działalności tej komisji. Radni otrzymali
sprawozdanie, zostało ono opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Łobzie. Zapytał, czy są pytania do sprawozdania.
Radni nie zgłosili pytań. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
SPRAWOZDANIE Z WYSOKOŚCI ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI
NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH AWANSU ZAWODOWEGO W SZKOŁACH
PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT ŁOBESKI ZA ROK 2016.
Teresa Łań przedstawiła informację.
PRZYJĘCIE INFORMACJI, SPRAWOZDAŃ:


z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie w 2016 r.

Wiesław Bernacki przedstawiła informację.
Józef Leśniak poinformował, że Komisje Rady na wspólnym posiedzeniu zaopiniowały
informację pozytywnie.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
Przerwa 17,35-17,50
PODJĘCIE UCHWAŁ:
9.1 zmieniająca Uchwałę Nr XXI/134/2012 Rady Powiatu w Łobzie w sprawie przyjęcia
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łobeskim na lata
2012-2020”
Grażyna Karpowicz przedstawiła projekt uchwały.
Józef Leśniak poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 23 lutego 2017 r.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę

9.2 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej Dom Dziecka w Łobzie
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że komisje uznały skargę za bezzasadną w całości. Temat
dotyczy spraw związanych z ZFŚS, który należy do kompetencji dyrektora jednostki.
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Józef Leśniak poinformował, że na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady, które odbyło

się w dniu 23 lutego 2017 r. członkowie Komisji przeanalizowani złożoną skargę i wysłuchali
wyjaśnień dyrektora placówki. Skarżąca została poinformowana o terminach posiedzeń
Komisji i sesji. Komisje uznały skargę za bezzasadną w całości i zaopiniowały jednogłośnie
pozytywnie projekt uchwały o takiej treści.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę uznając skargę za bezzasadną w całości.

9.3 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu
Łobeskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Teresa Łań przedstawiła projekt uchwały.
Józef Leśniak poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 23 lutego 2017 r.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.

9.4 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu
Powiatu Łobeskiego dla Gminy Resko
Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Józef Leśniak poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 23 lutego 2017 r.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.

9.5 w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Łobeskiego
Katarzyna Trzcińska - Olchowik przedstawiła projekt uchwały.
Józef Leśniak poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 23 lutego 2017 r.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.

9.6 w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na
wodach jeziora Woświn
Bogusław Szyłowicz powiedział, że wystąpił do Rady Powiatu z wnioskiem o zmianę zakazu strefy
ciszy na jeziorze Woświn. Proponuje umożliwienie użytkowania łodzi z napędem spalinowym do 5
KM z wyłączeniem skuterów.
Grazyna Karpowicz powiedziała, że dziś dotarł jeszcze jedne wniosek odnośnie ustalenia godzin, w
których można pływać tymi łodziami. Są obawy, że łodzie mogą hałasować w nocy. Zaproponowała,
aby w §3 w punkcie 4 dopisać, że można pływać łodziami w godzinach 10-22.
Józef Leśniak poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 23 lutego 2017 r.
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Uczestnik sesji – powiedział, że jako mieszkaniec jest temu przeciwny. Tam odbywa się ruch
turystyczny. Lepiej, gdyby używano wioseł lub żagli. Dodał, że na Woświnie jest inny problem –
samowoli budowlanej przy jeziorze. Stwierdził, że łodzie z silnikiem spalinowym nie powinny
poruszać się po tym jeziorze.
Bogusław Szyłowicz powiedział, że jest to duże jezioro. Może zdarzyć się sytuacja., że na środku
jeziora stanie łódź. Nowe silniki spalinowe nie generują dużego hałasu.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że ta zmiana została poddana konsultacjom. Instytucje, które są z
mocy prawa władne do wydawania tych opinii uznały, że można ten rygor zmniejszyć. Komisje
poparły wniosek inicjatora.
Bogusław Szyłowicz powiedział, że chodzi o atrakcyjność tego jeziora. Ludzie będą się tu
zatrzymywać, jeśli będą dobre warunki. Jednym z etapów, jest umożliwienie poruszania się tymi
łodziami.
Józef Leśniak poinformował, że projekt uchwały został przedłożony do konsultacji:

1. Nadleśnictwu Dobrzany – nie wniesiono uwag do zmiany uchwały,
2. Nadleśnictwu Łobez – nie wniesiono uwag do zmiany uchwały,
3. Burmistrzowi Dobrej – brak potrzeby zmiany uchwały ze względny na aspekt
przyrodniczy, w tym ochrona gatunków roślin i zwierząt oraz ochronę akustyczną
przyległych terenów rekreacyjno – wypoczynkowych,
4. Burmistrz Węgorzyna – brak opinii z uwagi na potrzebę dodatkowych konsultacji,
5. Gospodarstwo Rybackie Michał Czerepaniak – nie wniósł uwag do zmiany uchwały,
6. Społeczna Straż Rybacka Powiatu Łobeskiego – negatywne stanowisko w sprawie
zmiany uchwały ze względu na lokalizację jeziora na terenie Natury 2000 oraz otuliny
Ińskiego Parku Krajobrazowego; utrudnienia związane z egzekwowaniem wybiórczego
zakazu; wpływ na zanieczyszczenie wody; ochrona gatunków roślin i zwierząt,
7. Komenda Powiatowa Policji w Łobzie – brak uwag zarówno do zmiany jak i do
pozostawienia uchwały w pierwotnym brzmieniu,
8. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie – warunkowa akceptacja –
zachowanie walorów przyrodniczych z uwagi na lokalizację na terenie Natury 2000 oraz
otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego; sprawność techniczna używanego sprzętu (ze
względu na możliwość zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi); wyznaczenie
terminu użytkowania łodzi od 16 czerwca z uwagi na okres lęgowy ptaków; wyznaczenie
miejsca wodowania i cumowania łodzi z uwagi na konieczność ochrony przed
zanieczyszczeniem roślinności strefy nadbrzeżnej; użytkowania łodzi z zakazem
wpływania na trzcinowiska i szuwary oraz dobijania do brzegu poza wyznaczonymi
miejscami wodowania i cumowania,
9. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
OT/Nowogard – nie wniósł uwag do zmiany uchwały.
W sprawie zmiany uchwały stanowiska nie zajęli: Nadleśnictwo Nowogard, Agencja
Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie, Zarząd Okręgowy PZŁ, Zachodniopomorskie
Towarzystwo Przyrodnicze w Szczecinie.
Na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady, które odbyło się w dniu
23 lutego 2017 r. członkowie Komisji zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały
z poprawką dotyczącą terminu używania jednostek pływających służących do amatorskiego
połowu ryb napędzanych silnikami spalinowymi o mocy do 5 KM, z wyłączeniem skuterów
wodnych, wyznaczając termin od 16 czerwca do 15 września (w projekcie było do 15
października).
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę z wprowadzonymi poprawkami.
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9.7 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łobeskim
a Gminą Łobez w przedmiocie założenia i prowadzenia szkoły podstawowej dla
dorosłych w Łobzie przez Powiat Łobeski
Teresa Łań przedstawiła projekt uchwały.
Józef Leśniak poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 23 lutego 2017 r.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.

9.8 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Łobeskiego dla Gminy
Resko
Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Józef Leśniak poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 23 lutego 2017 r.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.

9.9 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2017 rok
Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Józef Leśniak poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 23 lutego 2017 r.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.

9.10 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata 20172026
Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Józef Leśniak poinformował, że powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 23 lutego 2017 r.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.

INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH
Józef Leśniak zapytał, czy wiadomo coś więcej na temat dzisiejszej akcji w szpitalu w
Resku.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że mieliśmy telefon, że ma się rozpocząć wywożenie
sprzętu z laboratorium. Gryfice poinformowały nas, ze ten sprzęt w laboratorium nie jest
własnością SPZZOZ w Gryficach, tylko prywatnej spółki. Ponieważ nie ma oddziału
wewnętrznego, ta spółka zabiera sprzęt. Jak oddział wznowi działalność, sprzęt wróci.
Wszystkie badania będą wykonywane przez Gryfice.
WOLNE WNIOSKI O ŚWIADCZENIA
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Starosta przekazał Burmistrz Węgorzyna płyty ze spotem dotyczącym zażywania dopalaczy.
Powiat wykupił prawa autorskie do tego materiału. Można to wykorzystać w szkołach.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że wśród naszego grona są dwie osoby nominowane do
Nagrody Starosty – Smoka. Pogratulował nominacji i podziękował za pracę.
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XXIX sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła Agnieszka Maśnik
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