Protokół XXXVIII sesji Rady Powiatu w Łobzie
27 października 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2017
XXXVIII sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 27 października 2017 roku
w Centrum Kultury w Resku
Rozpoczęcie obrad: godz. 16,30
Zakończenie obrad: godz. 17,40

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz otworzył XXXVIII sesję Rady Powiatu
w Łobzie.
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 XXXVIII SESJI
Przewodniczący Rady poinformował, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji radni otrzymali
porządek obrad.
Porządek obrad:
Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Ustalenie porządku obrad
Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
Informacja Przewodniczącego Rady i Starosty na temat złożonych oświadczeń
majątkowych.
6. Przyjęcie informacji, sprawozdań:
6.1 na temat akcji żniwno – skupowej oraz aktualnej sytuacji w rolnictwie na terenie
powiatu łobeskiego w roku 2017
7. Podjęcie uchwał:
7.1 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na utworzenie drugiej Społecznej Straży
Rybackiej na terenie Powiatu Łobeskiego
7.2 w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski/Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Łobzie – jako partnera do realizacji projektu w ramach Działania 7.6
Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020 pn. „Nawigator Samodzielności”
7.3 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatu Łobeskiego
7.4 w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Radowie Wielkim na prace przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Powiatu Łobeskiego
7.5 w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Klary w
Dobrej na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na
terenie Powiatu Łobeskiego
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2.
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7.6 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/186/2009 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 3
marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za
wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy
7.7 uchylający Uchwałę Nr XXXVII/213/2017 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 28
września 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie Gminy Resko
kategorii dróg powiatowych
7.8 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub
innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu
Łobeskiego, obowiązujących w roku 2018
7.9 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
obowiązujących w roku 2018
7.10 zmieniająca Uchwałę Nr XLII/242/2017 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 31 marca
2010 r. w sprawie „Wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2020”
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Wolne wnioski i oświadczenia.
Informacje Przewodniczącego Rady.
Zamknięcie obrad.

Grażyna Karpowicz zawnioskowała o wycofanie z porządku obrad punktu 7.1 w sprawie
odmowy wyrażenia zgody na utworzenie drugiej Społecznej Straży Rybackiej na terenie
Powiatu Łobeskiego oraz wprowadzenie do porządku obrad punktów 7.11 w sprawie zmian
budżetu powiatu łobeskiego na 2017 rok i 7.12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej powiatu łobeskiego na lata 2017-2026.
Ireneusz Kabat zawnioskował o wycofanie punktu 7.6, ponieważ projekt wywołał duże
kontrowersje na posiedzeniu komisji. Dodał, że uzgodnił z częścią radnych, żeby
przedyskutować jeszcze raz ten projekt uchwały i przedłożyć go na sesji w listopadzie.
Rada jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU XXXVII SESJI RADY POWIATU
Rada, w wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęła protokół.
*****
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że na dzisiejszej sesji obecny jest pan Kazimierz
Lembas - dyrektor szpitala w Nowogardzie, dzierżawca szpitala w Resku
Kazimierz Lembas powiedział, że od 1 września szpital w Nowogardzie jest dzierżawcą
szpitala w Resku. docelowo chcemy zakontraktować 90 łóżek. Prowadzimy z NFZ rozmowy
w tej sprawie. przy szpitalu działa poradnia chirurgiczna, ale postanowił zmienić profil
działalności tej poradni i skierował do niej lekarza proktologa. Szpital funkcjonuje. Na
początku zrezygnowano z usług zewnętrznej firmy sprzątającej, która zaproponowała
wygórowane płatności. Będziemy sami utrzymywać czystość w szpitalu. Pracowników
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przejęto na umowę o pracę. Z kadry rehabilitacji było sześć osób, zostały dwie. Jest ekipa z
Nowogardu. Prowadzimy szerokie zajęcia z zakresu rehabilitacji. Jest szeroki spektrum usług.
W przyszłości chciałby zaproponować te usługi dla mieszkańców Reska. Szpital ma się
dobrze. W perspektywie chcielibyśmy w Resku uruchomić jeszcze jakieś dodatkowe usługi,
np. rentgen. Rozmawialiśmy o nocnej i świątecznej opiece. Jest to droga usługa, ale jest na to
lokal. Dodał, że chciałby, aby ten szpital się rozwijał.
INFORMACJA STAROSTY O PRACY ZARZĄDU POWIATU MIEDZY SESJAMI
Jarosław Żuk – w imieniu Starosty- przedstawił informację o pracy Zarządu w okresie
międzysesyjnym.
Ireneusz Kabat zapytał czy były rozmowy z Burmistrzem Łobza na temat dofinansowania
połowy kosztów trzeciego etapu budowy chodnika w Suliszewicach. Dodał, że cieszy się, że
Zarząd wspiera działalność OSP. Z OSP Zagórzyce był wniosek o niewielkie kwoty. W jakim
kierunku będzie zmierzał powiat odnośnie obowiązków nakładanych ustawą „za życiem”?
Jarosław Żuk powiedział, że odnośnie chodnika w Suliszewicach, było spotkanie z
Burmistrzem. Uzgodniliśmy, że zadanie do wprowadzimy zadanie do realizacji. Trwa
wymiana pism w tej sprawie. Wszelkie wnioski z OSP są opiniowane przez komendanta
powiatowego OSP. Komendant zarekomendował wniosek OSP Resko.
Grażyna Karpowicz powiedziała, ze program „za życiem” to nowy program rządowy
kierowany do rodzin, w których będą rodzić się dzieci niepełnosprawne. Te zadania będą
przypisane gminom i powiatom. Powiat ma utworzyć ośrodek wsparcia. Mamy w powiecie
jednostkę, która może wspierać te rodziny – jest to Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
która będzie pełnić funkcję ośrodka wsparcia. Obowiązek opieki nad dziećmi 0-3 lat nałożona
jest na powiat. Później przejmie je przedszkole w Łobzie, następnie OREW. Za programem
mają iść pieniądze rządowe. Na dziś dostaliśmy 5 tys. zł na utrzymanie w internacie pokoju
dla uczennicy w ciąży. Ten element programu spełniliśmy.
Ireneusz Kabat zapytał, czy powiat sam będzie realizować opiekę nad dziećmi w wieku 0-3,
czy w porozumieniu z samorządem.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że jesteśmy na etapie dyskusji, jak to ma wyglądać.
Janusz Łukomski zapytał, czy ta ścieżka na odcinku Łobez – Dobra przewiduje utworzenie
szlaku rowerowego i wykorzystanie wąskotorówki.
Jarosław Żuk powiedział, że ta kwota jest zbyt mała, aby zrobić tak duże przedsięwzięcie.
INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY I STAROSTY NA TEMAT
ZŁOŻONYCH OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH
Zygmunt Bławzdziewicz przedstawił informację.
Grażyna Karpowicz - w zastępstwie Starosty przedstawiła informację.
PRZYJĘCIE INFORMACJI, SPRAWOZDAŃ:
na temat akcji żniwno – skupowej oraz aktualnej sytuacji w rolnictwie na terenie
powiatu łobeskiego w roku 2017
Katarzyna Trzcińska – Olchowik przedstawiła informację.
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji informacja została
zaopiniowana pozytywnie.
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Rada jednogłośnie przyjęła informację.
PODJĘCIE UCHWAŁ:
w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Łobzie – jako partnera do realizacji projektu w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju
usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. „Nawigator
Samodzielności”
Jarosław Żuk omówił projekt uchwały.
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Łobeskiego
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Radowie Wielkim na prace przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, znajdującym się na terenie Powiatu Łobeskiego
Teresa Łań omówiła projekt uchwały.
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Klary w Dobrej
na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie
Powiatu Łobeskiego
Teresa Łań omówiła projekt uchwały.
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Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
uchylający Uchwałę Nr XXXVII/213/2017 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 28 września
2017 r. w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie Gminy Resko kategorii dróg
powiatowych
Jarosław Żuk omówił projekt uchwały.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że dziś była piękna uroczystość otwarcia drogi, ale
niestety jest zgrzyt, bo Gmina Resko nie dotrzymała słowa w sprawie przejęcia dróg. Teraz
trzeba to rozwiązać.
Ryszard Sola powiedział, że może warto zawrzeć porozumienie z Gminą Resko, skoro jest
wola przejęcia tych ulic.
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Łobeskiego,
obowiązujących w roku 2018
Józef Lewandowski omówił projekt uchwały.
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w
roku 2018
Józef Lewandowski omówił projekt uchwały.
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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zmieniająca Uchwałę Nr XLII/242/2017 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie „Wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2020”
Grzegorz Wasilewicz omówił projekt uchwały.
Ireneusz Kabat 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.
Ireneusz Kabat 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.
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
Ireneusz Kabat powiedział, że zbliża się projekt budżetu na 2018 r. Czy rozmawiano już z
gminami na temat inwestycji?
Jarosław Żuk powiedział, że prowadzone są rozmowy z Gminą Resko odnośnie chodnika w
Łabuniu Wielkim.
Ireneusz Kabat zapytał, czy przewidywana jest kontynuacja chodników w Rynowie i
Komorowie.
Jarosław Żuk powiedział, że staramy się wprowadzić wszelkie inwestycje, które mają
dofinansowanie z gmin.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że mieszkańcy skarżą się że jest niebezpiecznie z
drzewami na drodze Radowo Wielkie- Resko.
Wiesław Bernacki powiedział, że staramy się podkrzesywać i utrzymywać wszystkie
drzewa, ale jest ich bardzo dużo. Staramy się reagować, jak coś się stanie, szybko sprzątamy.
Jeśli jakaś gałąź wisi, to szybko reagujemy. Mamy też umowy ze strażakami, którzy nas
wspierają w tych działaniach.
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Zygmunt Bławzdziewicz zapytał, czy jest rozważana opcja wycięcia drzew w pasie
drogowym.
Wiesław Bernacki powiedział, że nie jest to rozważane.
WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że został wycofany projekt uchwały dotyczący
powołania drugiej straży rybackiej. Dobrze byłoby doprowadzić do konfrontacji na kolejnym
posiedzeniu komisji, bo jak będziemy rozmawiać z każdym z podmiotów oddzielnie, to nie
dojdziemy do konsensusu.
Józef Leśniak podziękował dyrektorowi Lembasowi za podjęcie się prowadzenie szpitala w
Resku. Dodał, że mamy nadzieję, że jak w przyszłości znajdą się środki, to uda się rozszerzyć
działalność tego szpitala. Wyraził nadzieję, że pomoc nocna i świąteczna też znajdzie tu
swoje miejsce.
Barbara Basowska zapytała o koszt prowadzenia opieki nocnej i świątecznej.
Kazimierz Lembas powiedział, że jest to kwota 51 900 zł.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Ryszard Sola przedstawił relację z wizyty w Pińsku w Białorusi, podczas której
reprezentował powiat.
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XXXVIII sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła Agnieszka Maśnik

7

