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PROTOKÓŁ NR XXXIX/2017
XXXIX sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 23 listopada 2017 roku
w Starostwie Powiatowym w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 16,00
Zakończenie obrad: godz. 17,40

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz otworzył XXXIX 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 XXXIX 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 XXXVIII sesji Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
Przyjęcie informacji, sprawozdań:
5.1 o realizacji zadań oświatowych w Powiecie Łobeskim w roku szkolnym 2016/2017
6. Podjęcie uchwał:
6.1 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na utworzenie drugiej Społecznej Straży
Rybackiej na terenie Powiatu Łobeskiego
6.2 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
6.3 w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania z budżetu Powiatu
Łobeskiego kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na
budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków wielorodzinnych
„popegeerowskich”, realizowanych na terenach wiejskich Powiatu Łobeskiego
6.4 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
6.5 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Łobeskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
6.6 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
1.
2.
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4.
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6.7 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2017 rok
6.8 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata
2017-2027
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Wolne wnioski i oświadczenia.
Informacje Przewodniczącego Rady.
Zamknięcie obrad.

Przewodniczący poszerza porządek obrad o dwa projekty uchwał:
6.9 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, z programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zadanie 2.4, Priorytet II Programu:
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w jego rodziny
6.10 w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi powiatowej nr 4314Z
Rada jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU XXXVIII SESJI RADY POWIATU
Rada, w wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęła protokół.
INFORMACJA STAROSTY O PRACY ZARZĄDU POWIATU MIEDZY SESJAMI
Paweł Marek przedstawił informację o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Ireneusz Kabat zapytał o kosztorys na wykonanie chodnika w Wysiedlu. Czy były rozmowy
z Burmistrzem Łobza na ten temat?
Paweł Marek powiedział, że kosztorysu jeszcze nie ma. Wstępne rozmowy były.
Ireneusz Kabat zapytał, komu odmówiono aneksowania umowy na „Pociąg do Regi”.
Paweł Marek powiedział, że Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Łobeskiego.
Ireneusz Kabat zapytał, czy jest już wybrany dostawca energii.
Grzegorz Wasilewicz powiedział, że będzie jutro.
Józef Drozdowski zapytał o planowane zmiany do projektu auli przy Zespole Szkół w
Łobzie. Jakie to zmiany? Jak wygląda finansowanie budowy hali odnawialnych źródeł
energii?
Paweł Marek powiedział, że dziś było otwarcie ofert na halę OZE. Wpłynęły trzy oferty.
Najbardziej spełniająca kryteria na kwotę 1 648 000 zł. Dziś będzie głosowana poprawka do
budżetu odnośnie zwiększenia tej kwoty o 48 tys. zł. Zgodnie z koncepcją budowy auli przy
Zespole Szkół, jaka narodziła się już w poprzedniej kadencji, Zarząd w dalszym ciągu
prowadzi prace. Chcielibyśmy wybudować tą aulę w przyszłości, ale warunkiem jest zmiana
projektu w tym kierunku, aby salę powiększyć do 300 miejsc siedzących osiągnąć efekt
kinowy. Jesteśmy na etapie konsultacji tego pomysłu.
Starosta przedstawił kalendarz spotkań Zarządu w okresie międzysesyjnym.
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PRZYJĘCIE INFORMACJI, SPRAWOZDAŃ:
o realizacji zadań oświatowych w Powiecie Łobeskim w roku szkolnym 2016/2017
Teresa Łań przedstawiła informację w postaci multimedialnej.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że informacja jest bardzo szczegółowa i przedstawia
wszystkie działania w powiecie. Jesteśmy szczególnie dumni z utworzenia kierunku technika
OZE. Podejmując tą decyzję, nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądać. Okazało się, że była
to dobra decyzja. Każdego roku mamy pierwszą klasę. Jesteśmy dumni z tego kierunku.
Jesteśmy jedynym powiatem strefy centrum, który ma taką klasę.
Violetta Plenzler – Ciebiera przedstawiła prezentację multimedialną na temat realizacji
zadań oświatowych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łobzie.
Józef Leśniak poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji informacja została
zaopiniowana pozytywnie.
Rada, po omówieniu, jednogłośnie przyjęła informację.
Przerwa 17,05-17,15
Podczas przerwy skład Rady opuścił radny I. Kabat.
PODJĘCIE UCHWAŁ:
w sprawie odmowy wyrażenia zgody na utworzenie drugiej Społecznej Straży Rybackiej
na terenie Powiatu Łobeskiego
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że temat został szczegółowo omówiony na posiedzeniu
Komisji. Obecny był wnioskodawca oraz strona przeciwna. Stwierdził, że w świetle prawa
utworzenie drugiej straży jest nielegalne.
Józef Leśniak 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
Katarzyna Błaszczyk przedstawiła projekt uchwały.
Józef Leśniak poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
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Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania z budżetu Powiatu
Łobeskiego kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie
przydomowych
oczyszczalni
ścieków
dla
budynków
wielorodzinnych
„popegeerowskich”, realizowanych na terenach wiejskich Powiatu Łobeskiego
Grzegorz Wasilewicz przedstawił projekt uchwały. Poinformował, że projekt zawiera uwagi
zgłoszone przez radnych n posiedzeniu Komisji, m.in. usunięcie z tytułu słowa
„popegeerowskich”, usunięcie zbędnych danych z załączników, zrobienie regulaminu w treści
uchwały, a nie załączniku.
Józef Leśniak poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
Grzegorz Wasilewicz przedstawił projekt uchwały. Poinformował, że projekt zawiera uwagi
zgłoszone przez radnych na posiedzeniu Komisji.
Józef Leśniak poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Łobeskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
Grzegorz Wasilewicz przedstawił 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 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
Teresa Łań przedstawiła projekt uchwały.
Józef Leśniak 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 przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała o autopoprawce Zarządu
dotyczącej zwiększenia środków na budowę pawilonu OZE.
Józef Leśniak 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 20172027
Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Józef Leśniak poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, z programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zadanie 2.4, Priorytet II Programu:
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w jego rodziny
Teresa Łań przedstawiła projekt uchwały.
Violetta Plenzler – Ciebiera przedstawiła zadania programu dotyczącego wczesnego
wspomagania.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że to zadanie, które dostajemy do realizacji od rządu,
postawi samorządy przed bardzo wielkim problemem. Te środki, które rząd przeznacza na
realizację tego programu będą niewystarczające. Według ideologii PiS będą rodziły się dzieci
nieuleczalnie chore, zniekształcone, które od momentu urodzenia do końca życia będą
podlegały opiece państwa. Zapewne również wielkie pieniądze będą musiały do tego
dokładać samorządy, ponieważ nigdy, w żadnym okresie nie mieliśmy takiego prawa, które
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nakazywałoby rodzić dzieci, które już w łonie matki wykazują, że płód jest zniekształcony i
nieuleczalnie chory. Będziemy musieli zapewnić cały rząd specjalistów. Dziś nikt na to nie
patrzy. Powiaty przyjmują to zadanie, ale musimy mieć wszyscy świadomość skali problemu.
To jest chora ideologia, która spowoduje, że będą rodziły się dzieci, których los jest
przesądzony. Jeśli rodzina sobie z tymi dziećmi nie poradzi, to będą lądowały w ośrodkach,
przytułkach finansowanych przez państwo.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że też obawia się tego, że rząd wymyślił, a powiat
będzie musiał to sfinansować.
Józef Leśniak poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi powiatowej nr 4314Z
Wiesław Bernacki omówił projekt uchwały.
Józef Leśniak poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
Józef Leśniak powiedział, że złożył wniosek w sprawie progu spowalniającego na drodze
Starogard – Stara Dobrzyca przy szkole. Istnieje tam duże prawdopodobieństwo, że może tam
wystąpić wypadek. Samochody jadące nie przestrzegają ograniczenia prędkości do 40 km/h.
Zostało zebrane 80 podpisów w tej sprawie. Prosimy, aby w miarę możliwości tą sprawę
załatwić szybko.
Wiesław Bernacki powiedział, że sprawa jest w toku. Ostateczną decyzję podejmie Starosta
po zasięgnięciu opinii ZDP oraz policji.
Krzysztof Gwóźdź zapytał, jak wygląda sprawa remontu drogi Węgorzyno – Brzeźniak.
Podziękował za utworzenie parkingu przy ul. Runowskiej w Węgorzynie. Została kwestia
oznakowania, bo jeszcze ludzie nie wiedzą jak parkować.
Wiesław Bernacki powiedział, że przygotowania do remontu drogi idą pełną parą. Po
podjęciu uchwały przez Radę, składamy fiszkę do Urzędu Marszałkowskiego. Pieniądze są
zarezerwowane w budżecie na tą inwestycję, ale nie na całą tylko za przejazd.
Józef Drozdowski zapytał o odcinek Węgorzyno – Trzebawie. Ten odcinek jest zalewany
wodą. Nie jest to wina ZDP, tylko jest sprawa odpływu. Winna jest strona prywatna i
Agencyjna. Muszą to uporządkować. Poprosił o zobowiązanie tych dwóch stron do
wykonania tego, co do nich należy.
Wiesław Bernacki powiedział, że musimy przymusić właścicieli oczyszczenia rowów.
Wydane zostały decyzje administracyjne. Trzeba czekać, aż to zrobią.
Józef Leśniak zapytał o złożoną ofertę na rentgen w szpitalu w Resku.
Paweł Marek powiedział, że Zarząd podjął decyzję, że jeśli gminy sfinansują połowę
kosztów zakupu rentgena. To powiat sfinansuje drugą połowę kosztów oraz dostosuje
pomieszczenie na ten rentgen.
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Marek Kubacki zapytał, czy ten rentgen ma być na potrzeby ZOL, czy też na inne działania
szpitala. W Łobzie też jest rentgen i nikt go nie finansuje.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że zakup rentgena będzie inwestycją powiatu i gmin.
natomiast, usługi jakie będą świadczone, będą finansowane przez Fundusz. W kontrakcie jaki
przejął szpital w Nowogardzie jest radiologia małoobrazkowa. Mieszkańcy powiatu będą
mogli otrzymywać skierowania od swoich lekarzy p.o.z., jechać do Reska i robić zdjęcia na
nowoczesnym aparacie Siemens. Za to zdjęcie zapłaci Fundusz dla lekarza p.o.z., a lekarz dla
szpitala w Nowogardzie. Dyrektor szpitala w Nowogradzie przystępuje do rozmów o
zwiększenie kontraktu na kardiologię. Jeśli się uda, zostanie utworzony gabinet lekarza
kardiologa. Była też rozmowa z Powiatową Radą Sportu, aby powstał gabinet lekarza
sportowego. Też to przedstawiliśmy dyrektorowi Lembasowi. Trwają negocjacje w sprawie
zwiększenia kontraktu na ZOL z 70 do 90 łóżek.
Janusz Łukomski powiedział, że dyrektor Lembas powiedział, że jeśli znajdziemy lekarza,
który będzie chciał przyjmować w ramach NFZ, a nie prywatnie, to on załatwi kontrakt.
WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA
Renata Kulik powiedziała, żeby informacje na temat finansowania rentgena jak najszybciej
rozesłać do gmin, bo trzeba to jak najszybciej załatwić.
Violetta Plenzler – Ciebiera w kontekście tego ośrodka powiedziała, że rodzice mają
problem, że nie ma neurologa dziecięcego. Nie ma też neonatologa. Trzeba będzie zapewniać
tych specjalistów. Jak będą się rodzić kalekie dzieci, a zadaniem ośrodka będzie zapewnić tą
opiekę, to nie wie, co zrobimy.
Piotr Ćwikła powiedział, że gminy muszą wypowiedzieć się na temat rentgena, a tu się
dzieje „wszystko o nas, bez nas”. Taka dziwna sytuacja. W przyszłym tygodniu mamy sesję
budżetową, a to się robi wcześniej.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że miesiąc temu dostaliśmy ofertę Siemensa, tydzień temu
przyjechał przedstawiciel z Poznania oszacować i znając cenę dopiero możemy rozmawiać.
Dziś spraw była na Zarządzie. Wcześniej, na konwencie, Burmistrzowie deklarowali, że coś
dołożą.
Piotr Ćwikła powiedział, że trzeba o tym rozmawiać, gdy procedujemy budżety.
Paweł Marek powiedział, że dziś ta sprawa była na Zarządzie. Nie było wcześniej
możliwości rozmawiać na ten temat. Możemy się spotkać i wypracować jakieś stanowisko.
powiat jest w stanie dać połowę kosztów.
Józef Lewandowski powiedział, że Wydział Komunikacji i Drogownictwa pracuje pod presją
związaną z wprowadzeniem CEPIK 2. To nie wynika z winy Starostwa. Nie zanosi się, że to
się skończy jutro czy pojutrze. Trudno powiedzieć, co będzie dalej. Poprosił, aby informować
mieszkańców o tej sytuacji. Są nerwy, pracownicy obrywają. Trwa to bardzo długo, ludzie są
odsyłani.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Zygmunt Bławzdziewicz poinformował, że radni otrzymali projekt budżetu na 2018 r. do
analizy. Dodał, że jeśli będzie potrzeba, to może zostać zwołana dodatkowa sesja Rady w
miesiącu grudniu.
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ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XXXIX sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła Agnieszka Maśnik
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