Protokół XXX sesji Rady Powiatu w Łobzie
30 marca 2017

PROTOKÓŁ NR XXX/2017
XXX sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 30 marca 2017 roku
w Starostwie Powiatowym w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 16,30
Zakończenie obrad: godz. 17,30

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Sola otworzył
w Łobzie.

XXX

sesję

Rady Powiatu

Na podstawie listy obecności radnych powiatu (załącznik nr 1 do protokołu) stwierdził, że na
sali jest 14 radnych na ustawowy stan 15 radnych.
USTALENIE PORZĄDKU OBRAD XXX 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 XXIX sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Przyjęcie informacji, sprawozdań:
5.1 ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2016 r.
5.2 o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz w
zakresie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie
w 2016 r.
5.3 informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, stanu
zagrożeń przestępczością oraz skutecznością działań Komendy Powiatowej Policji
w Łobzie w 2016 r.
5.4 informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa
weterynaryjnego powiatu w 2016 r.
6. Podjęcie uchwał:
6.1 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6.2 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Łobeskiego
6.3 w sprawie założenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Łobzie oraz zmiany organizacji
Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie, ul. Niepodległości 54
6.4 w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
6.5 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2017 rok
6.6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata 2017-2026

7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Informacje Przewodniczącego Rady.
10. Zamknięcie obrad.
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Przewodniczący poszerzył porządek obrad o projekty uchwał:
6.7 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
6.8 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
łobeskim (III)” realizowanego w ramach Priorytetu VI Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Rada jednogłośnie wprowadziła ww. projekty uchwał do porządku obrad.
Józef Drozdowski powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji został przyjęty wniosek o
wycofanie z porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Rady projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na Starostę Łobeskiego.

Rada negatywnie zaopiniowała wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w
sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Łobeskiego.
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU XXIX 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.
Małgorzata Kuncewicz przedstawiła informację na temat naboru w Lokalnej Grupie
Działania. Zaprosiła do kontaktu z biurem LGD. Szczegółowe informacje są na stronie
internetowej.
PRZYJĘCIE INFORMACJI, SPRAWOZDAŃ:
5.1 ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2016 r.
Teresa Witczak podsumowała stan bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie łobeskim za
2016 r. Dodała, że nie wydarzyło się nic, co wzbudzałoby niepokój Sanepidu w tym zakresie.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji informacja została
zaopiniowana pozytywnie.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
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5.2 o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz w
zakresie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Łobzie w 2016 r.
Sławomir Łagonda przedstawił swoją osobę. Odnośnie sprawozdanie powiedział, że nie ma
różnicy pomiędzy rokiem 2015 a 2016. Było mniej zadań niż w 2015 r. Na terenie powiatu
jest 6 jednostek ratowniczo – gaśniczych i 7 jednostek OSP. Najpoważniejszy problem w
działaniach ratowniczych to zauważalny brak ochotników w godzinach pracy. W godzinach
popołudniowych i weekendy ten problem jest mniejszy.
Wiesław Bernacki powiedział, że otrzymał pismo od zarządcy drogi dotyczące sprzątania po
wypadkach na drodze. Zapytał, jak straż będzie podchodziła do tego pisma.
Sławomir Łagonda powiedział, że problem jest bardzo złożony. Zgodnie z ostatnimi
interpretacjami przepisów, straż nie jest instytucją mającą w swoich zadaniach sprzątanie po
takich zdarzeniach. Elementy, które wydarzają się podczas kolizji lub wypadków drogowych
nie były do tej pory aż tak rygorystyczne, aby zwracać się do zarządcy drogi. Jeśli będzie taka
sytuacja, że potrzebna będzie interwencja właściciela drogi, to będziemy prosili go o
zgłoszenie się.
Józef Drozdowski powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji informacja została
zaopiniowana pozytywnie.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
5.3 informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, stanu
zagrożeń przestępczością oraz skutecznością działań Komendy Powiatowej
Policji w Łobzie w 2016 r.
Robert Rogowski podsumował pracę policji na terenie powiatu łobeskiego w 2016 r.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji informacja została
zaopiniowana pozytywnie.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
5.4 informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa
weterynaryjnego powiatu w 2016 r.
Andrzej Blachura poinformował, że nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu Komisji.
Przedstawił pracę PLW w 2016 r.
Józef Drozdowski powiedział, że na terenie gminy Węgorzyno nie ma lekarza weterynarii.
Poprosił o dołożenie starań o utworzenie takiego zakładu na terenie Węgorzyna.
Dotychczasowy lekarz weterynarii, który przeszedł na emeryturę mógłby udostępnić
pomieszczenie.
Andrzej Blachura powiedział, że nie jest to jego kompetencja. Lekarz weterynarii uzyskał
wiem emerytalny i nie chce dłużej prowadzić działalności. Bardziej Rada Miejska albo
Burmistrz mogliby mieć wpływ na porozumienie się z jakimś lekarzem.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
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PODJĘCIE UCHWAŁ:
6.1 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Katarzyna Błaszczyk przedstawiła projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
6.2 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Łobeskiego
Józef Lewandowski powiedział, że wyraża zadowolenie, że ten temat nie został wycofany z
porządku obrad. Nie ma powodu, aby przeciągać tą sprawę. Starosta, w świetle
obowiązujących przepisów, nie miał możliwości zapłacić za parkowanie pojazdów. Nie ma tu
winy Starosty, dlatego wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną. Inne powiaty są w gorszej
sytuacji, bo tam zadłużenie jest po 1,5 mln zł.
Ryszard Sola powiedział, że na komisji była prośba o drugą opinię prawną.
Anna Woropay powiedziała, że przedmiotem opinii było to, czy jest możliwość
wydatkowania należności obciążających Skarb Państwa ze środków samorządowych.
Stwierdziła, że ustawa o finansach nie dopuszcza takiej możliwości. Nie jest to zadanie
własne - jak podkreśliło Ministerstwo Finansów, nie jest to zadanie zlecone w zakresie
administracji rządowej, to nie ma podstaw żeby w ogóle taki wydatek znalazł się w budżecie
powiatu łobeskiego. Odnośnie uzyskania tych środków od Skarbu Państwa w ewentualnym
postępowaniu sądowym powiedziała, że jest wyrok dotyczący kart pojazdu – oddalono te
roszczenia. Sąd stwierdził, że jeśli świadomie ktoś dokonuje wydatek, to nie ma mowy o
szkodzie, o uszczerbku. Sąd stwierdził, że to, że było błędne rozporządzenie, to nie znaczy, że
powiat musiał je stosować. W związku z tym, powiat świadomie realizował to rozporządzenie
i w związku z tym musi oddać te pieniądze, a nie może mieć regresu do Skarbu Państwa,
ponieważ robił to świadomie. Na kanwie naszej sprawy można przypuszczać, że
wyegzekwować te pieniądze może być bardzo ciężko.
Józef Leśniak powiedział, że ta sprawa może skończyć się w sądzie. To ustawodawca musi
rozstrzygnąć, co z tą sprawą zrobić.
Anna Woropay powiedziała, że jest to taka sytuacja, że jawnie mówi się, że nie wiadomo
jaki jest charakter zadania, a nic się jednak nie robi, żeby umożliwić przekazanie tych
pieniędzy. Jest to kwestia, czy powiaty powinny zapłacić własnymi środkami za błędy
legislacyjne. Ministerstwo powinno wskazać podmiot, który powinien dokonać wypłaty
środków.
Ryszard Sola zapytał, co by było, gdyby Starosta zdecydował się wypłacić te pieniądze.
Anna Woropay powiedziała, że Starosta zrobiłby to świadomie. Może kiedyś być zarzut,
dlaczego świadomie wydatkuje środki podmiotu, który nie jest zobowiązany. Naruszeniem
dyscypliny finansów publicznych jest też nieregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa przez
Starostę. W tej niejasnej sytuacji nie można mówić o winie. Nie można tu absolutnie postawić
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zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Inna sytuacja byłaby, gdyby Starosta
świadomie podjął decyzję płacąc środkami samorządowymi za coś, co tak naprawdę nie
powinien zapłacić. Można też zakładać, że w sądzie nie wygra się sprawy.
Zygmunt Bławzdziewicz zaproponował, aby uznać skargę za bezzasadną w całości. Dodał,
że bardzo martwi go, ile osób musiało zaangażować się w wysyłanie pism, które nie dają
odpowiedzi. Mnóstwo ludzi, mnóstwo papieru, a żadnego konkretnego rozwiązania.
Rada podjęła uchwałę jednogłośnie uznając skargę za bezzasadną w całości.
Z głosowania wyłączył się Starosta.
Przerwa 17,00-17,10
6.3 w sprawie założenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Łobzie oraz zmiany
organizacji Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie, ul. Niepodległości 54
Teresa Łań przedstawiła projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
6.4 w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
Wiesław Bernacki przedstawił projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
6.5 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2017 rok
Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
6.6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata
2017-2026
Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
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Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
6.7 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
Jarosław Namaczyński przedstawił projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
6.8 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 łobeskim (III)” realizowanego w ramach Priorytetu
VI
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Jarosław Namaczyński przedstawił projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH
Józef Leśniak powiedział, żeby w ciągu drogi Starogard – Dobrzyca wyznaczyć przejście dla
pieszych. Dodał, że zastanawia się, czy nie jest tam potrzebne ograniczenie prędkości do 30
km/h i znak uwaga dzieci. Przez to poprawiłoby się bezpieczeństwo na tym odcinku drogi.
Poprosił o wyrównanie/zniwelowanie przełomów na tej trasie.
Grażyna Karpowicz zapytała o parking przy poczcie w Węgorzynie.
Wiesław Bernacki powiedział, że jest zakupiony materiał, będzie to realizowane na dniach.
WOLNE WNIOSKI O ŚWIADCZENIA
Józef Lewandowski odnośnie wniosku radnego Leśniaka powiedział, że temat jest
realizowany. Był zgłoszony wniosek o ograniczenie w tym miejscu. Będziemy wnioskować
do ZZDW w tej sprawie. oznakowanie będzie sprawdzane i uzupełniane. Na razie nie jest
możłwie wykonanie progu spowalniającego.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Zygmunt Bławzdziewicz przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.
Złożył życzenia wielkanocne.
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ZAMKNIĘCIE OBRAD
Ryszard Sola złożył życzenia wielkanocne.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XXX sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Ryszard Sola
Protokół sporządziła Agnieszka Maśnik
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