Protokół XXXIV sesji Rady Powiatu w Łobzie
29 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIV/2017
XXXIV sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 29 czerwca 2017 roku
w Starostwie Powiatowym w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 16,00
Zakończenie obrad: godz. 18,05

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz otworzył XXXIV 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.
USTALENIE PORZĄDKU OBRAD XXXIV 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 XXXII i XXXIII sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Powiatu Łobeskiego”.
6. Przyjęcie informacji, sprawozdań:
6.1 z działalności Domu Dziecka w Łobzie w 2016 r.
6.2 z realizacji programu współpracy powiatu łobeskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
6.3 informacja o służbie zdrowia na terenie powiatu łobeskiego
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Łobeskiego za rok 2016 wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łobeskiego za rok 2016
7.1 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Łobeskiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Łobeskiego za rok 2016
7.2 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Łobeskiego za rok 2016
8. Podjęcie uchwał:
8.1 w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie gminy Dobra kategorii dróg
powiatowych
8.2 w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łabuniu Wielkim za
okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
8.3 w sprawie utraty mocy uchwały nr XXXII/191/2017 Rady Powiatu w Łobzie z
dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/167/2017 Rady
Powiatu w Łobzie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie projektu 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
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8.4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Łobeskiego dla
Gminy Resko
8.5 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego
deficytu budżetu Powiatu Łobeskiego w roku 2017
8.6 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2017 rok
8.7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata
2017-2026
9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Informacje Przewodniczącego Rady.
12. Zamknięcie obrad.
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU XXXII i XXXIII 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.
Ireneusz Kabat zapytał o zatwierdzenie wniosku z założeniami dotyczącymi przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz o zamianę nieruchomości w Łabuniu.
Paweł Marek powiedział, że Zarząd przyjął założenia, jest opracowywany regulamin. Jako
pierwszy zwrócił się do nas sołtys Krzemiennej, bo jest tam budowana taka przydomowa
oczyszczalnia. Planujemy na ten cel przeznaczyć 20 tys. zł.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że zamiana działek dotyczyła części chodnika w działce
prywatnej. Przekazaliśmy w zamian inną działkę.
WRĘCZENIE ODZNACZEŃ ZASŁUŻONY DLA POWIATU ŁOBESKIEGO
Paweł Marek powiedział, że na dzisiejszej sesji postanowiliśmy uhonorować kilka osób,
które przyczyniły się do tego, że powiat powstał i się rozwijał. Zarząd w dniu 20 czerwca br.
przyznał tytuł Zasłużony dla Powiatu Łobeskiego następującym osobom: Bas Teresa,
Bogdanowicz Zdzisław, Buczek Stanisław, Drozdowski Józef, Gradus Andrzej, Krupa Zofia,
Kubacki Marek, Lewandowski Józef, Łukomski Janusz oraz Zespołowi Szkół Publicznych w
Radowie Małym. Te kandydatury zostały zgłoszone w ubiegłym roku.
Starosta poprosił panią Teresę Bas.
Zygmunt Bławzdziewicz przedstawił osobę pani Bas: Podczas pełnienia funkcji
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Resku w latach 1998 – 2002 aktywnie uczestniczyła w
tworzeniu struktur Powiatu Łobeskiego, działała na rzecz integracji społeczności Reska w
ramach Powiatu Łobeskiego.
W imieniu pani Teresy Bas, odznaczenie odebrała pani Renata Kulik – Przewodnicząca rady
Miejskiej w Resku.
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Starosta poprosił pana Zdzisława Bogdanowicza i wręczył mu odznaczenie.
Zygmunt Bławzdziewicz przedstawił osobę pana Bogdanowicza: nauczyciel, społecznik i
wychowawca młodzieży; laureat pierwszego „Smoka Powiatu” w kategorii „Sport i
Turystyka” w 2004 r.; autor wyjątkowego dzieła o historii sportu łobeskiego, Radny Powiatu
w latach 2006 – 2010 i 2010 – 2014, Przewodniczący Rady Powiatu w Łobzie w latach 2010
– 2011.
Starosta poprosił pana Stanisława Buczka i wręczył mu odznaczenie.
Zygmunt Bławzdziewicz przedstawił osobę pana Buczka: Działacz na rzecz środowiska
lokalnego, szczególnie zaangażowany w sprawę utrzymania funkcjonowania szpitala w
Resku, zaangażowany w integracje społeczności Reska w ramach Powiatu Łobeskiego
Stanisław Buczek powiedział, że przed ponownym powrastaniem powiatu łobeskiego był
trudny okres. Jako szef związku gminnego bardzo zaangażował się w powstanie tego powiatu.
Były problemy z Radą. Sprawy zostały załatwione pozytywnie, dlatego dziś się spotykamy.
Starosta poprosił pana Józefa Drozdowskiego i wręczył mu odznaczenie.
Zygmunt Bławzdziewicz przedstawił osobę pana Drozdowskiego: nauczyciel, Radny
wszystkich czterech kadencji Rady Powiatu w Łobzie, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w
latach 2002 – 2006, i 2006 – 2010, Przewodniczący Komisji Oświaty w latach 2010 – 2014 i
od 2014 r. nadal.
Józef Drozdowski podziękował za docenienie jego pracy. Dodał, że wspólnie z niektórymi
radnymi zaczynał w powiecie stargardzkim i ma nadzieję, że kolejne osoby też będż
odznaczone.
Starosta poprosił pana Andrzeja Gradusa i wręczył mu odznaczenie.
Zygmunt Bławzdziewicz przedstawił osobę pana Gradusa: Podczas pełnienia funkcji
Radnego Rady Miejskiej w Resku w latach 1998 – 2002 aktywnie uczestniczył w tworzeniu
struktur Powiatu Łobeskiego. Radny Rady Powiatu wszystkich IV kadencji, Członek Zarządu
Powiatu w I, III i obecnej kadencji. Szczególnie zaangażowany w pracę na rzecz integracji
społeczności Reskiej w ramach Powiatu Łobeskiego.
Kolejna osoba, której został nadany tytuł Zasłużonego – pani Zofia Krupa była nieobecna na
sesji. Odznaczenie zostanie jej wręczone na kolejnej sesji.
Starosta poprosił pana Marka Kubackiego i wręczył mu odznaczenie.
Zygmunt Bławzdziewicz przedstawił osobę pana Kubackiego: Lekarz, społecznik działający
min. w Łobeskiej Fundacji Pomocy Dzieciom – Święto Radości, pomysłodawca i
współrealizator łobeskich spotkań integracyjnych „Święto Radości”, Przewodniczący Rady
3

Protokół XXXIV sesji Rady Powiatu w Łobzie
29 czerwca 2017 r.

Powiatu w Łobzie, II i III kadencji, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu IV kadencji,
zaangażowany szczególnie w sprawy służby zdrowia i szpitala w Resku.
Marek Kubacki podziękował Zarządowi za przyznanie odznaczenia.
Starosta poprosił pana Józefa Lewandowskiego i wręczył mu odznaczenie.
Zygmunt Bławzdziewicz przedstawił osobę pana Lewandowskiego: Radny Rady Gminy
Radowo Małe wielu kadencji, działacz sportowy, współzałożyciel Klubu Sportowego
„Radowia” i jego prezes przez ponad 20 lat aktywnie działający w społeczności lokalnej na
rzecz jej integracji w ramach Powiatu Łobeskiego Dyrektor Wydziału Komunikacji i
Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Łobzie od czasu jego powstania w 2002 r.
Józef Lewandowski podziękował za uhonorowanie go tym wyróżnieniem. Dodał, że miał
wilka satysfakcję, gdy powiat był tworzony i mógł w nim pracować od początku.
Starosta poprosił pana Janusza Łukomskiego i wręczył mu odznaczenie.
Zygmunt Bławzdziewicz przedstawił osobę pana Łukomskiego: Nauczyciel, społecznik
działający na rzecz dzieci i młodzieży oraz rozwoju kultury fizycznej. Prowadzi Uczniowski
Klub Sportowy „ARBOD” a jego wychowankowie odnoszą sukcesy sportowe na szczeblu
wojewódzkim i krajowym promując Powiat Łobeski. Swoja działalnością w istotny sposób
przyczyni się do integracji społeczności doberskiej w ramach Powiatu Łobeskiego.
Janusz Łukomski podziękował. Powiedział, że trzeba więcej pracować, aby powiat był
widoczny na zawodach sportowych w Łodzi.
Starosta poprosił przedstawiciela Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym wręczył
odznaczenie.
Zygmunt Bławzdziewicz przedstawił jednostkę: Placówka oświatowa znana w całym kraju z
innowacji pedagogicznych i niekonwencjonalnych metod nauczania wielokrotnie wyróżniana
i nagradzana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Władze Województwa
Zachodniopomorskiego, Kuratorium Oświaty. Dobre praktyki szkół radowskich
prezentowane są na konferencjach, seminariach, spotkaniach i szkoleniach. Sukcesy
edukacyjne Zespołu Szkół w Radowie Małym promują Powiat Łobeski w całym kraju.
Paweł Marek pogratulował docenionym i zasłużonym. Poprosił o szukanie takich perełek, bo
chcemy takie osoby odznaczyć taką symboliczną odznaką. Poprosił o zgłaszanie takich osób.
Przerwa 16,40-16,50
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PRZYJĘCIE INFORMACJI, SPRAWOZDAŃ:


z działalności Domu Dziecka w Łobzie w 2016 r.

Józef Leśniak poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji informacja została
zaopiniowana pozytywnie.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.


z realizacji programu współpracy powiatu łobeskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie

Józef Leśniak poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji informacja została
zaopiniowana pozytywnie.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.


informacja o służbie zdrowia na terenie powiatu łobeskiego

Wiesław Mały powiedział, że szykujemy się do jutrzejszego spotkania w Urzędzie
Marszałkowskim. Jutro będzie można powiedzieć coś więcej na temat szpitala w Resku.
Marek Kubacki zapytał, czego ma dotyczyć to spotkanie.
Wiesław Mały powiedział ,ze jest to trójstronne spotkanie i dotyczy rozwiązania umowy
dzierżawy szpitala.
Ryszard Sola poprosił o informację dla radnych na temat ustaleń tego spotkania, zwłaszcza w
kwestii rozliczenia kosztów, bo jest to teraz okres wakacyjny i spotkamy się za 2 miesiące.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że informacja zostanie przesłana mailowo.
Józef Leśniak poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji informacja została
zaopiniowana pozytywnie.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWIATU ŁOBESKIEGO
ZA ROK 2016 WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ŁOBESKIEGO ZA ROK 2016
Starosta za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił działania podejmowane przez
Zarząd Powiatu w 2016 r.
Helena Szulc – Skarbnik Powiatu przedstawiła informację na temat wykonania budżetu
powiatu w 2016 r.

5

Protokół XXXIV sesji Rady Powiatu w Łobzie
29 czerwca 2017 r.

Ireneusz Kabat poinformował, że na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r. Komisja
Budżetu i Gospodarki szczegółowo przeanalizowała sprawozdanie finansowe Powiatu
Łobeskiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. dokumenty. Zwróciła uwagę, aby ewentualne
zwiększenie budżetu dla jednostek powiatu następowało nie wcześniej, niż w IV kwartale
roku budżetowego. Do tego czasu, jednostki mogą realizować wydatki bieżące z przyznanego
im na dany rok budżetu. Dotychczasowa praktyka zwiększania budżetów w trakcie roku
powodowała niewykorzystywanie przez jednostki przyznanych środków i blokowanie
pieniędzy, które można było przeznaczyć na inny cel.
Józef Leśniak poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji, po omówieniu
przedłożonego materiału, członkowie Komisji zaopiniowali wykonanie budżetu za 2016 rok
pozytywie.
Marek Kubacki przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do
sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.
Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej o
udzielenie Zarządowi absolutorium. Poprosił o przedstawienie wniosku.
Mieczysław Fojna – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił wniosek Komisji o
udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łobeskiego za 2016 r. Poinformował, że wniosek
Komisji został pozytywnie zaopiniowany przez RIO w Szczecinie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Łobeskiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Łobeskiego za rok 2016.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Łobeskiego za rok 2016.
Zygmunt Bławzdziewicz pogratulował Staroście, Zarządowi, Skarbnikowi i Sekretarzowi
wykonania budżetu w miarę naszych możliwości.
Paweł Marek podziękował. Dodał, że tak zgodna Rada to sukces dla powiatu. Spory są
załatwiane w kuluarach, aby na sesji dawać dobry przykład. W ramach możliwości i środków
finansowych będziemy ten powiat rozwijać, abyśmy mogli być z niego dumni. To wszystko
nie zadziałoby się bez dobrej współpracy pracowników Starostwa, jednostek oraz
samorządów gminnych.
PODJĘCIE UCHWAŁ:
 w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie gminy Dobra kategorii dróg
powiatowych
Józef Leśniak poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
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Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łabuniu Wielkim za
okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Józef Leśniak poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie utraty mocy uchwały nr XXXII/191/2017 Rady Powiatu w Łobzie z dnia
30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/167/2017 Rady Powiatu w
Łobzie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie projektu 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

Józef Leśniak poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Łobeskiego dla Gminy
Resko

Helena Szulc omówiła projekt uchwały.
Józef Leśniak poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.


w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego
deficytu budżetu Powiatu Łobeskiego w roku 2017

Helena Szulc omówiła projekt uchwały.
Józef Leśniak poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2017 rok

Helena Szulc omówiła projekt uchwały.
Ireneusz Kabat powiedział, że praktyką było, że w ciągu roku budżety były zwiększane.
Wniosek Komisji Budżetu i Gospodarki był taki, żeby zwiększać budżet w IV kwartale.
Mając zaksięgowane III kwartały, wiadomo jakie mogą być braki. Dodał, że będzie głosował
przeciw tej uchwale.
Józef Leśniak poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada podjęła uchwałę przy 2 głosach przeciw (radni Kabat i Sola) i 2 wstrzymujących (radni
Basowska i Gwóźdź).


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata 20172026

Józef Leśniak poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada podjęła uchwałę przy 2 głosach przeciw (radni Kabat i Sola) i 1 wstrzymującym (radna
Basowska).
INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH
Ireneusz Kabat zapytał o budowę warsztatów przy ZS Łobez. Został zmieniony
harmonogram wykonania z dwóch lat na jeden rok. Na kiedy planowane jest otwarcie ofert?
Grażyna Karpowicz powiedziała, że przetarg jest na 5 lipca. Zakładamy, że uda się to
przeprowadzić za pierwszym razem. Jest to montowane z gotowych elementów, dlatego nie
widzimy zagrożenia w realizacji.
Jolanta Manowiec w imieniu komitetu organizacyjnego VI zjazdu absolwentów
podziękowała za ogromne wsparcie udzielone przy organizacji tej imprezy. Po raz pierwszy
zdarzyło się, że organ prowadzący potraktował tą bardzo ważną imprezę, jako swoja imprezę.
Była też nieoceniona pomoc Burmistrza Łobza i pracowników hali. Zaproponowała, aby
następna sesje rady zorganizować w budynku ZS Łobez, aby każdy mógł zobaczyć, jak
wygląda szkoła po remoncie.
Ireneusz Kabat zapytał, jak się ma projekt organizacyjny klas pierwszych do naboru.
Jolanta Manowiec powiedziała, że dziś było pierwsze ogłoszenie naboru. Młodzież składa
bardzo dużo oryginalnych dokumentów, wybierając naszą szkołę jako pierwszą. Nabór jest
taki, jak założyliśmy. Do klasy OZE jest 14 osób, ale popularyzujemy ten kierunek. Są chętni
do klasy technik informatyk i technik hotelarstwa. Jeśli ktoś do 4 lipca nie doniesie
oryginalnych dokumentów, to zostanie skreślony z listy. Po tym dniu będzie wiadomo, jaki
jest nabór. Ruch uczniów jest do sierpnia. Może być też sytuacja, ze z naszej szkoły ktoś
przeniesie dokumenty do innej.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że dyrektor Manowiec, podczas uroczystości na zjeździe
absolwentów została wyróżniona Srebrnym Gryfem od Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego.
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Protokół XXXIV sesji Rady Powiatu w Łobzie
29 czerwca 2017 r.

WOLNE WNIOSKI O ŚWIADCZENIA
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że Rada będzie miała przerwę wakacyjną. Ewentualnie
mogą być sesje nadzwyczajne.
Przewodniczący życzył zebranym dobrego i bezpiecznego wypoczynku.
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XXXIV sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła Agnieszka Maśnik
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