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PROTOKÓŁ NR XXXVII/2017
XXXVII sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 28 września 2017 roku
w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 16,00
Zakończenie obrad: godz. 17,45

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz otworzył XXXVII sesję Rady Powiatu
w Łobzie.
Jolanta Manowiec powitała zebranych. Powiedziała, że rok szkolny 2017/2018 zaczynamy
w szesnastu oddziałach – o dwa więcej niż jeszcze niedawno mieliśmy. Rozpoczynamy
również w nowej strukturze, ponieważ zgodnie z zasadami reformy mamy teraz branżową
szkołę I stopnia oraz szkołę podstawową dla dorosłych. W szkole uczy się 368 uczniów – stan
na dzisiaj. Pracuje 36 nauczycieli. Najważniejsze jest to, że żaden nauczyciel nie został
zwolniony, ponieważ jest wystarczająca ilość godzin dla nauczycieli, którzy uczą. W przerwie
obrad, kto z państwa będzie chciał się przejść, będzie mógł zobaczyć zmiany w szkole. Szkoła
jest piękna, rozwijamy się. Powiat Łobeski może pochwalić się tym, co mamy.
Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności radnych
powiatu (załącznik nr 1 do protokołu) stwierdził, że na sali jest 13 radnych na ustawowy stan
15 radnych.
USTALENIE PORZĄDKU OBRAD XXXVII SESJI
Przewodniczący Rady poinformował, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji radni otrzymali
porządek obrad.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Porządek obrad:
Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Ustalenie porządku obrad
Przyjęcie protokołu XXXIV, XXXV i XXXVI sesji Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
Przyjęcie informacji, sprawozdań:
5.1 z wykonania budżetu powiatu łobeskiego za I półrocze 2017 r.
5.2 o wytycznych przyjętych przez Zarząd Powiatu do opracowania projektu budżetu
powiatu na 2018 rok
Podjęcie uchwał:
6.1 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/203/2017 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 29
czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie gminy Dobra
kategorii dróg powiatowych
6.2 w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie gminy Resko kategorii dróg
powiatowych
6.3 zmieniająca Uchwałę Nr XXX/178/2017 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 30 marca
2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe
PFRON
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6.4 w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski do projektu :Dostosowanie systemu
kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku
pracy poprzez wsparcie uczniów szkół publicznych i niepublicznych oraz osób
dorosłych na obszarze powiatów drawskiego i łobeskiego
6.5 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na utworzenie drugiej Społecznej Straży
Rybackiej na terenie Powiatu Łobeskiego
6.6 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Łobeskiego dla
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
6.7 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Łobeskiego dla
Gminy Łobez
6.8 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Łobeskiego dla
Gminy Dobra
6.9 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2017 rok
6.10 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.
Wicestarosta, zgodnie z dyskusją na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, wycofała z
porządku obrad projekty uchwał 6.4 i 6.5.
Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU XXXIV, XXXV i XXXVI SESJI RADY POWIATU
Rada, w wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęła protokoły.
*****
Przewodniccy Rady poinformował, że na sesję przybył dyrektor SPSR w Nowogardzie –
nowy dzierżawca szpitala w Resku.
Kazimierz Lembas podziękował za zaproszenie na sesję, aby móc podzielić się tym, co przez
te cztery tygodnie udało się zrobić w Resku. Poinformował, że od 1 września br. szpital w
Nowogardzie jest nowym operatorem szpitala w Resku – jednostki, którą szpitalem można
nazywać w cudzysłowie. Właściwie przejęliśmy zakład opiekuńczo – leczniczy i poradnię
chirurgiczną. ZOL liczy 70 łóżek, aczkolwiek przejęliśmy 82 pacjentów. Jest to
nadwykonanie tego, co nam obiecywano. Walczymy o kontrakt na 90 łóżek. Z naszego
biznesplanu wynika, że wtedy ta jednostka ma szansę dobrej pracy, zapewnienia oczekiwań
wszystkich osób, które są zainteresowane tym, a przede wszystkim posiadamy kadrę na 90
osób – zarówno lekarską, jak i pielęgniarską, która gwarantuje nam utrzymanie tylu osób.
Przejęliśmy, zgodnie z umową ze Starostwem, wszystkich pracowników zatrudnionych w
ZOL. Jest to 16 osób na umowę o pracę, 18 osób na umowę cywilnoprawną pielęgniarki, 4
lekarzy, 7 rehabilitantów, 3 pracowników technicznych, w sumie 54 osoby. Dotychczas
szpital sprzątała firma zewnętrzna, dlatego od niej odstąpił. Pracownicy sprzątający zostali
przejęci na umowę o pracę lub zlecenia. Perspektywa jest fajna. Jest to obiekt, który powinien
tętnić życiem w sensie obsługi mieszkańców powiatu łobeskiego. Dodał, że chciałby
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uruchomić tam poradnie, których w Resku nie ma – np. kardiologiczną, ginekologiczno położniczą ze szkołą rodzenia. Chcielibyśmy zaistnieć na tym terenie. Pacjenci to pieniądz.
Dużo pacjentów to dobra kondycja finansowa jednostek. Dodał, że spotkał się z bardzo dużą
życzliwością właściciela obiektu, jest trochę problemów przy przejęciu obiektu, ale rzadko się
spotyka tak dobrą współpracę obydwu stron i dążenie do wspólnego celu. Podziękował
Staroście i Wicestaroście za wspólne działanie. Jeśli, w niedługim czasie, udałoby się
zrealizować wszystkie plany, to mieszkańcy powinni być zadowoleni.
Ireneusz Kabat zapytał, czy gdyby szpital został przejęty z dniem 1 stycznia, to czy miałoby
to jakieś znaczenie. Czy to musiało być przejęte z dniem 1 września? Z tego tytułu nastąpiło
wcześniejsze rozwiązanie umowy dzierżawy z Gryficami i z tego tytułu powiat będzie musiał
zapłacić ok. 900 tys. zł spłaty pożyczki, która była wzięta przez Gryfice na
termomodernizację. Na jednej sesji słyszeliśmy, że jest pan skłonny zawrzeć umowę od 1
stycznia, po dwóch tygodniach, że jednak od 1 września. Czy była jakaś przeszkoda, aby to
było od 1 stycznia 2018 r.?
Kazimierz Lembas powiedział, że bez względu na to, w jakim okresie Nowogard by przejął
szpital, to zobowiązanie z tytułu modernizacji i tak spoczywałoby na powiecie łobeskim.
Takie było od początku do końca stanowisko Urzędu Marszałkowskiego i dyrektora
Sołtysińkiego. W pierwszej wersji, Nowogard chciał przejąć szpital od 1 lipca. Nie udało się.
Od 1 października wchodzi ustawa o sieci. Gdybyśmy nie dali rady podpisać umowy przed 1
października, nie wiadomo, jak NFZ by się do tego ustosunkował. W NFZ przesuwano termin
przejęcia szpitala w Resku. Rozmowy zaczęliśmy w marcu. Dyrektorowi najpierw mówił, że
na maj będziemy może już gotowi, później było, że od 1 lipca, później 1 września. to chodziło
przede wszystkim o kontynuowanie umowy. Fundusz musiał zarezerwować nam pieniądze na
tą działalność. To jest cesja działalności, ale Fundusz musiał znaleźć środki na to. Stwierdził,
że czym szybciej, tym szybciej mamy możliwość wystąpienia o kontrakt na 90 łóżek. Poza
tym nie była załatwiona kwestia działalności interny. Interna była zawieszona do 30 czerwca.
Kwestia była otwarta – szpital gryficki nie występował ani o dalszą działalność, ani o jej
zawieszenie. To wszystko spoczęło potem na Wicestaroście i na nim. Nasze wizyty w
Funduszu spowodowały to, że ta interna jest na dzień dzisiejszy zawieszona w próżni. Dobrze
się stało, że podpisaliśmy umowę od 1 września. Nikt z nas nie wie, co będzie od 1 stycznia.
Nawet nie znamy finansowania służby zdrowia.
Barbara Basowska powiedziała, że chwała dyrektorowi za to. Znamy pana, jest pan
człowiekiem konkretnym. Jeździliśmy do Gryfic i nic nie wyjeździliśmy. Wyraziła nadzieję,
że dyrektor będzie prowadził zarówno nasz szpital powiatowy w Resku, jak swój macierzysty
w Nowogardzie. Jednak my, jako mieszkańcy oczekujemy czegoś więcej – zakupu rentgena,
który będzie służył pacjentom i pozostałym mieszkańcom gminy Resko, aby ludzie nie
musieli jeździć po 50 km na zdjęcie. Druga prośba – nocna i świąteczna opieka w Reska.
Kazimierz Lembas powiedział, że obecnego rentgena nikt nie dopuści do użytkowania.
Rentgen to interes. Ale najtańszy to kwestia 700 tys. zł. Mamy poczynione pewne kroki, że
może inną drogą uda się zakupić ten rentgen. Zagwarantował, że jeśli ten rentgen się znajdzie
to w szpitalu w Resku jest na niego miejsce. Jeśli będzie czym robić, to poprowadzi tą
pracownię. Nocna opieka – takie rozmowy są prowadzone. Na powiat łobeski przysługuje
jeden punkt i jest on w Łobzie. Nowogard przejął Dobrą. Mamy zgodę dyrektora Rucińskiego
na uruchomienie punktu nocnej opieki w Resku, ale potrzebna jest zgoda szpitala w
Gryficach, bo oni są operatorem na tym terenie. Jeżeli Gryfice wyraziłyby zgodę na
częściową partycypację w kosztach, to zrzucilibyśmy się, aby ten punkt otworzyć. Jest to też
kwestia lekarzy. Pielęgniarki wyraziły zgodę na podjęcie pracy w nocnej opiece. Odnośnie
lekarzy nie ma jeszcze rozeznania. Jest coraz mniej lekarzy na rynku.
Marek Kubacki zapytał, czy interna jeszcze w Resku będzie.
Kazimierz Lembas powiedział, że na razie jest zawieszona. Na dziś nie ma możliwości
uzyskania personelu lekarskiego.
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Grażyna Karpowicz podziękowała dyrektorowi. Był on jedynym oferentem, który
odpowiedział na zaproszenie Zarządu. Były trudne momenty. Podziękowała za złożenie
oferty i za to, że przebrnęliśmy prze te negocjacje. Podkreśliła, że jest to też praca zespołowa,
bo w tych negocjacjach brała udział komisja, która składała się również z radnych. Praca
całego zespołu przyniosła sukces. Są wątpliwości, czy dobrze że zgodziliśmy się na przejęcie
inwestycji, która nam odda w lipcu dyrektor Gryfic. Ale to są kolejne negocjacje. Będą one
trudne. To co weźmiemy musi działać, musi być przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kolejne etapy pracy się rozpoczną.
Poinformowała, że na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd podjął decyzje o przystąpieniu do
rozbudowy szpitala w Resku. Musimy zrobić klatkę schodową z windą. To jest pierwszy etap
dostosowania obiektu do potrzeb lecznictwa. Dodała, że Starosta rozpoczął z Marszałkiem
rozmowy w sprawie rentgena.
Zygmunt Bławzdziewicz podziękował dyrektorowi za przybycie na sesję.
INFORMACJA STAROSTY O PRACY ZARZĄDU POWIATU MIEDZY SESJAMI
Paweł Marek przedstawił informację o pracy Zarządu oraz kalendarz spotkań, w których
uczestniczyli członkowie Zarządu w okresie sprawozdawczym.
Ireneusz Kabat powiedział, że kilka miesięcy temu Rada rozpatrywała skargę przedsiębiorcy
z Drawska za wypłatę wynagrodzenia za dozór pojazdów. Dodał, że doszły go słuchy, że ten
przedsiębiorca chce nas pozwać do prokuratury. Na jakim to jest etapie i co możemy w tej
chwili zrobić.
Grzegorz Wasilewicz powiedziała, że nadal prowadzimy korespondencję z Ministrem
Finansów i Ministrem Spraw Wewnętrznych. Minister Spraw Wewnętrznych opracowuje
projekt ustawy, który pozwoli na to, aby Skarb Państwa te zobowiązania zapłacił. Na
Zarządzie przyjęliśmy, że będziemy czekać do końca roku. A w przyszłym roku, aby tej
sprawy już nie przedłużać - jeżeli proces legislacyjny będzie się opóźniać, dokonamy tej
płatności.
Ireneusz Kabat zapytał jaka to jest kwota.
Grzegorz Wasilewicz powiedział, że jest to 70 tys. zł.
Ireneusz Kabat zapytał, czy z odsetkami.
Grzegorz Wasilewicz powiedział, że tam odsetek nie ma. Od tego odsetek się nie dolicza,
chyba, że będzie dochodzić w sądzie.
Wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla Powiatu Łobeskiego”
Zygmunt Bławzdziewicz poinformował, że pani Zofia Krupa to jedna z czołowych
działaczek na rzecz utworzenia Powiatu Łobeskiego. Zaangażowana w walkę o utrzymanie
szpitala w Resku i rozwój służby zdrowia na terenie powiatu. Działacz związków
zawodowego „Solidarność”. Działacz na rzecz osób niepełnosprawnych oraz seniorów.
Starosta wręczył odznaczenie pani Zofii Krupie.
Zofia Krupa powiedziała, że jest to jedna z piękniejszych chwil w jej życiu. Dodała, że jest
to dla niej wielki zaszczyt i serdecznie dziękuje. Powiedziała, że bardzo czekała na wybory,
które nastąpiły jak zostaliście państwo wybrani. Cieszyła się, że zmienił się Zarząd. Jesteście
Zarządem i Radą, która buduje, a nie niszczy niczego. Rozwijacie powiat. Jesteście młodzi,
nierozbestwieni władzą. Macie świadomość swojej władzy – że każda wasza decyzja niesie
jakieś zmiany w czyimś losie na przykład, miejscowość albo pięknieje, albo brzydnie. A za
waszych rządów wszystko pięknieje. Gratuluję takiej pracy. A z tego szpitala bardzo się
cieszę. Gratuluję wszystkich osiągnięć.
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PRZYJĘCIE INFORMACJI, SPRAWOZDAŃ:
z wykonania budżetu powiatu łobeskiego za I półrocze 2017 r.
Helena Szulc przedstawiła sprawozdanie.
Ireneusz Kabat poinformował, że na posiedzeniu w dniu 21 września 2017 r. Komisja
Budżetu i Gospodarki szczegółowo przeanalizowała informację o przebiegu wykonania
budżetu powiatu za I półrocze 2017 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2017-2027 za I półrocze 2017 r. Komisja zasygnalizowała duże
zaangażowanie wydatków na działalność statutową w Starostwie oraz niski poziom
wydatków na inwestycje za I półrocze 2017 r. Komisja zwróciła również uwagę na niskie
wykonanie dochodów z dotacji unijnych.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji informacja została
zaopiniowana pozytywnie.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
o wytycznych przyjętych przez Zarząd Powiatu do opracowania projektu budżetu
powiatu na 2018 rok
Helena Szulc przedstawiła informację
Ireneusz Kabat poinformował, że na posiedzeniu w dniu 21 września 2016 r. Komisja
Budżetu i Gospodarki szczegółowo przeanalizowała informację Zarządu Powiatu o
ustalonych wytycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2018 oraz
wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2018-2027 i zaopiniowała ją pozytywnie z
wnioskiem o przeanalizowanie możliwości zwiększenia środków na podwyżki dla
pracowników.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji informacja została
zaopiniowana pozytywnie. Komisje wniosły o rozważenie przez Zarząd Powiatu możliwości
zwiększenia kwoty przeznaczonej na podwyżki dla pracowników.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
Przerwa godz. 17,00-17,15.
Podczas przerwy skład Rady opuściła Grażyna Karpowicz.
PODJĘCIE UCHWAŁ:
zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/203/2017 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 29 czerwca
2017 r. w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie gminy Dobra kategorii dróg
powiatowych
Zygmunt Bławzdziewicz omówił projekt uchwały.

5

Protokół XXXVII sesji Rady Powiatu w Łobzie
28 września 2017

Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie gminy Resko kategorii dróg
powiatowych
Jarosław Żuk omówił projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
zmieniająca Uchwałę Nr XXX/178/2017 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe PFRON
Jarosław Namaczyński powiedział, że na komisji omówił projekt uchwały. Ponieważ były
pytania z tłumu, dlatego dodał, że w PCPR są oszczędności w kwocie 10 tys. zł. Chcemy je
przesunąć do PUP, dołożyć 22 tys. zł i dać refundację pracodawcy, który chce zatrudnić
osobę niepełnosprawną.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada podjęła uchwałę przy 1 głosie wstrzymującym (radny J. Żuk).
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Łobeskiego dla Miasta i
Gminy Nakło nad Notecią
Zbigniew Żurawek powiedział, że na ten temat wie tyle co pani Skarbnik. Pani Skarbnik
chciała, żeby to nie przechodziło tylko przez Wydział Finansowy, wiec mu dorzucono.
Paweł Marek powiedział, że pan Żurawek dzwonił i negocjował do tych powiatów. Kto
wskazał konkretną gminę?
Zbigniew Żurawek powiedział, że Starosta przebywał na terenie tej gminy. Oni poprosili o
współudział w sfinansowaniu szkód, jakie wystąpiły na obszarze województwa kujawsko –
pomorskiego. Przeprowadził kilka rozmów telefonicznych w tej sprawie, a Zarząd
zdecydował się pomóc.
Helena Szulc powiedziała, że przedłożony projekt uchwały to pomoc finansowa z budżetu
powiatu w wysokości 10 tys. zł przeznaczona na dofinansowanie modernizacji pokryć
dachowych oraz elementów pomieszczeń w budynkach oświatowych na terenie miasta i
gminy Nakło nad Notecią, objętych skutkami nawałnic w sierpniu br. Nakło nad Notecią
dlatego, bo nasi członkowie Zarządu i radni kiedyś byli w tym mieście z wizytą.
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Józef Drozdowski 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
Łobez
Helena Szulc omówiła projekt uchwały.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że pierwotna inwestycja miała kosztować 15 tys. zł.
Wtedy wstępnie obiecaliśmy, że połowę tego sfinansujemy, ale tam się plany zmieniły.
Bogdan Górecki powiedział, że pierwotnie było 75 tys. zł. Na dziś mamy dość wiarygodną
informację, że jest to kwota niecałych 60 tys. zł.
Józef Drozdowski 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
Dobra
Helena Szulc omówiła projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2017 rok
Helena Szulc omówiła projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata 20172026
Helena Szulc omówiła projekt uchwały.
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Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
Marek Kubacki zapytał o plany budowy auli.
Paweł Marek powiedział, że aula to cały czas marzenie Zarządu i także obecnej Rady.
Poczyniliśmy starania, aby aplikować o jakiekolwiek środki finansowe. Wstępny koszt auli w
przybliżonym kształcie, jakim była zaplanowana, wynosiłby ok. 7 mln zł. Jest to ogromny
koszt dla powiatu. Pojawił się nowy pomysł – jeżeli nie uda się pozyskać żadnych środków z
zewnątrz – chcielibyśmy w przyszłym roku zrobić projekt, trochę mniej ambitny, bez
dodatkowych pomieszczeń, ponieważ liczyliśmy na to, że ze względu na dodatkowe
pomieszczenia wystąpimy do Ministerstwa Oświaty bądź jakiegoś innego ministerstwa i uda
się to zrobić pod kątem dodatkowych sal i rozwoju szkoły. Szanse są znikome, dlatego też
podjęliśmy decyzję, że chcemy to przeprojektować, zlecić w przyszłym roku zrobienie
nowego projektu z opcją tańszą – bez sal dydaktycznych na górze. Tylko aula na cele
kulturalno – oświatowe dla szkoły.
Marek Kubacki zapytał o obserwatorium.
Paweł Marek powiedział, że obserwatorium jest w dalszym ciągu, ponieważ to nie był duży
koszt. Chcielibyśmy zrobić kosztorys i zobaczymy, co będzie dalej.
Ireneusz Kabat powiedział, że w budżecie jest zapisane zadanie budowa pawilony na
warsztaty. Był ogłaszany przetarg na zaprojektuj i wybuduj – prawdopodobnie ten przetarg
nie doszedł do skutku. Czy został już ogłoszony nowy przetarg, bo miało być najpierw
dokumentacja, a dopiero później budowa. To aktualne?
Paweł Marek powiedział, że w dalszym ciągu jest zaprojektuj-wybuduj. Wstępnie mamy
informację, że jest dwóch oferentów zainteresowanych.
Ireneusz Kabat zapytał do kiedy przewidywane jest składanie ofert.
Jolanta Manowiec powiedziała, że do 5 października.
Ireneusz Kabat zapytał, czy nie będzie zagrożenia wykorzystania środków. Trzeba je
wykorzystać do sierpnia lub września roku przyszłego, albo nam to przepadnie.
Paweł Marek powiedział, że wszystko jest na dobrej drodze.
Ireneusz Kabat zapytał o drugi przetarg - na wyposażenie. Jest już ogłoszony?
Paweł Marek powiedział, że nie odpowie w tym momencie.
Józef Drozdowski powiedział, że w lipcu MRPiPS wstrzymało środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej. Czy to dotknęło nasz powiat?
Jarosław Namaczyński powiedział, że takie wstrzymanie było tylko chwilowe. Sytuacja się
wyjaśniła.
WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA
Jarosław Żuk powiedział, że przedwczoraj na komisji opowiadał o wielkim sukcesie PCPR.
Chciałby przybliżyć, jak to się zadziało. Pomysł urodził się w moim gabinecie. Wspólnie z
dyrektorem Namaczyńskim – dziękuję bardzo – wymyśliliśmy program „Skrzydła w
dorosłość”. Pani dyrektor dodała do tego trochę polotu i finezji i znalazła źródło
finansowania. Na 37 projektów, które wzięły udział w konkursie, wygrały cztery. Nasz
projekt, realizowany wspólnie z ROPS w Szczecinie, PCPR w Wałczu i Szczecinku opiewa
na łączną kwotę 3 mln 392 tys. zł, z czego dla powiatu łobeskiego przypada 850 tys. zł.
Weźmie w nim udział 16 osób – dzieci usamodzielniających się, opuszczających placówkę –
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nasz dom dziecka, a także rodziny zastępcze. Ideą tego projektu było to, aby dać im dach nad
głową i pracę. W tym kierunku będą szły nasze działania. Główne rzeczy, które będziemy
robić to: adaptacja/remont dwóch mieszkań dla czterech usamodzielnianych, bo oni będą się
zmieniać. Będzie to budynek byłego PIORiN – dół, na górze mieszka pani Zofia Grudzińska;
wyposażenie w meble, sprzęt rtv/agd; pokrycie kosztów utrzymania mieszkań przez czas
trwania projektu, tj. 3 lata i aktywizacja zawodowa i społeczna tych młodych ludzi. Będzie to
dla nich wielka szansa. Podziękował tym, którzy wierzyli w ten projekt od początku i którzy
przyczynili się do jego tak szczęśliwego zakończenia. Od 1 stycznia bierzemy się ostro do
pracy. jest to bez wkładu własnego.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że Przewodnicząca Rady Miejskiej w Resku zaprosiła
nas na kolejną sesję do Reska. Może się zdarzyć, że planowana na 27 października sesja
zostanie przesunięta o kilka dni.
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XXXVII sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła Agnieszka Maśnik
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