Protokół XL sesji Rady Powiatu w Łobzie
29 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XL/2017
XL sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 29 grudnia 2017 roku
w Starostwie Powiatowym w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 16,00
Zakończenie obrad: godz. 17,30

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz otworzył XL 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 XL 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 XL sesji Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
Zapoznanie z Raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Łobeskiego na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 za lata 2015-2016
6. Przyjęcie informacji, sprawozdań:
6.1 o sporcie w powiecie łobeskim
7. Podjęcie uchwał:
7.1 w sprawie powierzenia Gminie Resko zadania publicznego w zakresie zarządzania
drogami powiatowymi – ulicami w Resku
7.2 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół oraz
niepublicznych placówek funkcjonujących na terenie powiatu łobeskiego oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
7.3 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2017
7.4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu powiatu łobeskiego
samorządowi województwa zachodniopomorskiego
7.5 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2017 rok
7.6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata
2017-2027
7.7 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łobeskiego na
lata 2018-2027
7.8 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2018
7.9 w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Łobzie na 2018 rok
7.10 w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na 2018 rok
1.
2.
3.
4.
5.
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7.11 w sprawie planu pracy Komisji Oświaty na 2018 rok
7.12 w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2018 rok
7.13 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Informacje Przewodniczącego Rady.
11. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący poszerzył porządek obrad o projekt uchwały:
7.14 w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji z budżetu Powiatu Łobeskiego, kosztów
inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych
oczyszczalni ścieków dla budynków wielorodzinnych, realizowanych na terenie Powiatu
Łobeskiego
Rada jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU XXXIX 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 projekt dotyczący budowy regionalnej infrastruktury informacji
przestrzennej województwa zachodniopomorskiego. Zapytał, czy nie za szybko jest
rozpatrywany wniosek szpitala w Resku. Czy nie za szybko jest ocenianie finansów po
czterech miesiącach? Na początku działalności wydatki zawsze są większe. Nie byłoby
bardziej zasadne przeanalizowanie finansów po roku funkcjonowania? Zapytał, co było
przyczyną nieprzyznania środków na likwidację barier architektonicznych Dobrej.
Grzegorz Wasilewicz powiedział, że jeśli są pytania po stronę techniczną tego projektu, to
informacji udzieli dyrektor Bas. Projekt dotyczy baz geodezyjnych uzbrojenia sieci terenu.
Powiat jeszcze nie przystąpił do tego projektu, ponieważ po Zarządzie były jeszcze różne
uwagi, co do treści tego porozumienia. Jeszcze cztery powiaty nie podpisały tej umowy.
Ustalenia są jeszcze w toku.
Paweł Marek powiedział, że sugestia radnego Kabata odnośnie zwolnienia z czynszu jest jak
najbardziej słuszna. Jednak jest to dla nas kłopot i chcielibyśmy odnieść się do czegoś, jeśli
dyrektor wraca się z tym zwolnieniem do nas. Dyrektor w Radzie Miejskiej w Nowogardzie
nie ma lekko jeśli chodzi o ten szpital. Nie spodziewaliśmy się, ze na początku
funkcjonowania szpitala, zacznie się od takich problemów. Jesteśmy dobrej myśli.
Wicestarosta ma świeżą informację, że po Nowym Roku, dyrektor ma dostać kontrakt na
kolejne 20 łóżek na ZOL. Mamy nadzieję, że wszystko się ustabilizuje. Na razie czekamy na
reakcję dyrektora odnośnie naszej decyzji. Został telefonicznie poinformowany przez
Wicestarostę, że nie zgadzamy się na zwolnienie z czynszu, tylko chcemy odłożyć to w
czasie, ale oficjalnego pisma jeszcze w tej chwili nie ma.
Wiesław Bernacki powiedział, że w trakcie wykonywania prac okazało się, że infrastruktura
drogowa pod obniżanym krawężnikiem jest tak zniszczona, że trzeba było dołożyć pieniędzy
na odbudowę dwóch studzienek. Zwróciliśmy się o zwiększenie tych środków, ale fakt że nie
dostaliśmy tych środków, nie znaczy, że nie zrobiliśmy. Zrobiliśmy bardzo dużo, w
przyszłym roku dokończymy.
2

Protokół XL sesji Rady Powiatu w Łobzie
29 grudnia 2017 r.

ZAPOZNANIE Z RAPORTEM Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA DLA POWIATU ŁOBESKIEGO NA LATA 2013-2016
Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2017-2020 ZA LATA 2015-2016
Katarzyna Trzcińska – Olchowik powiedziała, że jest to dokument sprawozdawczy.
Opisuje lata 2015-16. Do raportu wniesiono uwagi które zostały zgłoszone przez radnych.
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Raport, po
przedstawieniu przez przedstawiciela firmy „Eco – precyzja” – autora raportu, zaopiniowano
pozytywnie wraz z uwagami wniesionymi przez radnych. Uwagi dotyczyły m.in.
zweryfikowania podanych długości sieci kanalizacyjnych w latach 2015 i 2016,
zweryfikowania nazw ulic w mieście Łobez, zastąpienie nazwy Łobeskiej Energetyki
Cieplnej na SEC Łobez Sp. z o.o.
Rada, po omówieniu, jednogłośnie przyjęła informację.
PRZYJĘCIE INFORMACJI, SPRAWOZDAŃ:
o sporcie w powiecie łobeskim
Edyta Podgórska przedstawiła informację.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że działania podejmowane przez powiat w zakresie sportu
są bardzo ważne. Sport, jako dziedzina społeczna, jest oczkiem w głowie kolejną kadencję.
Powiat przeznacza ponad 170 tys. zł na sport. W budżecie na 2018 r. ta kwota jest jeszcze
większa, bo dochodzi Spartakiada.
Janusz Skrobiński podziękował radnym za to, że przeznaczają takie pieniądze na sport.
Jesteśmy wzorem. W imieniu uczniów, trenerów, nauczycieli oraz Powiatowej Rady Sportu,
podziękował za te działania.
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji informacja została
zaopiniowana pozytywnie.
Rada, po omówieniu, jednogłośnie przyjęła informację.
PODJĘCIE UCHWAŁ:
w sprawie powierzenia Gminie Resko zadania publicznego w zakresie zarządzania
drogami powiatowymi – ulicami w Resku
Wiesław Bernacki omówił projekt uchwały.
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół oraz
niepublicznych placówek funkcjonujących na terenie powiatu łobeskiego oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Teresa Łań omówiła projekt uchwały.
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2017
Helena Szulc omówiła projekt uchwały.
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu powiatu łobeskiego samorządowi
województwa zachodniopomorskiego
Helena Szulc omówiła 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. Poinformowała o autopoprawce do projektu,
ponieważ wpłynął dodatkowy wniosek z PCPR dotyczący realizacji pieczy zastępczej.
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata 20172027
Helena Szulc omówiła projekt uchwały.
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łobeskiego na lata
2018-2027
Zygmunt Bławzdziewicz poinformował, że jest pozytywna opinia RIO do projektu uchwały.
Helena Szulc powiedziała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji była wątpliwość, czy należy
uchwalać wieloletnią prognozę finansową przed uchwałą budżetową. Z zapisów ustawy o
finansach publicznych wynika, że nasza kolejność jest prawidłowa.
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie. Również Komisja Budżetu i Gospodarki zaopiniowała niniejszy
projekt uchwały pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2018
Paweł Marek przedstawił autopoprawkę do projektu budżetu na 2018 rok.
Helena Szulc przedstawiła projekt budżetu powiatu na 2018 rok.
Grażyna Karpowicz przedstawiła prezentację multimedialną podsumowującą bieżący rok
działalności powiatu oraz plany na 2018 r.
Zygmunt Bławzdziewicz poinformował, że jest pozytywna opinia RIO do projektu budżetu
na 2018 rok.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty oraz
Komisji Spraw Społecznych, pozytywnie zaopiniowano projekt budżetu na 2018 rok.
Komisje zasugerowały Zarządowi Powiatu przeanalizowanie możliwości zwiększenia
środków na podwyżki dla pracowników do 5%.
Ireneusz Kabat poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki wypracowała wniosek do
projektu budżetu powiatu łobeskiego na 2018 rok dotyczący: zmniejszenia w dziale 600
Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 10.000 zł
przeznaczonej na wydatki związane z dofinansowaniem wkładu własnego do modernizacji
dróg i chodników przy drogach powiatowych i zwiększenie w dziale 754 Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę
10.000 zł przeznaczonej na wydatki związane z dofinansowaniem zakupu wyposażenia i
modernizacji remiz OSP. Komisja pozytywie zaopiniowała projekt budżetu powiatu
łobeskiego na 2018 rok. Ponadto, Komisja wnosi o ponowne wystąpienie do Wojewody o
5

Protokół XL sesji Rady Powiatu w Łobzie
29 grudnia 2017 r.

zwiększenie środków na zadania zlecone realizowane przez powiat. W przypadku braku
zwiększenia środków przez Wojewodę, Komisja sugeruje wystąpienie na drogę sądową.
Komisja Budżetu i Gospodarki wnioskuje, aby Zarząd Powiatu - po sporządzeniu bilansu za
2017 r., rozważył możliwość wyasygnowania dodatkowych środków na podwyżki dla
pracowników w wysokości co najmniej 2%. Poinformował, że projekt budżetu został
pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady na wspólnym posiedzeniu w dniu
21 grudnia 2017 r. wraz z autopoprawką.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że ten budżet na 2018 r. jest budżetem
zrównoważonym. Wydatki przekraczają przychody o ok. 200 tys. zł. Trudno oceniać, czy to
jest dobrze, czy źle. Zamierzenia, które przedstawiła Wicestarosta, da się zrealizować. Do tej
pory realizowaliśmy tego typu rzeczy, które dały się sfinansować częściowo chociażby z
zewnątrz. To dobra polityka, bo gdybyśmy wszystko chcieli robić na kredyt, to łatwo jest
zadłużyć powiat, ale trudno potem wyjść na plus.
Skład Rady uzupełnił radny Marek Kubacki – godz. 17,15
w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Łobzie na 2018 rok
Ireneusz Kabat poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez
Komisje Rady, uwzględniając poprawkę daty w § 1 w III kwartale punkt 3.: „Sprawozdanie z
wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 r. (…)”, a nie jak było podane 2017 r.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na 2018 rok
Ireneusz Kabat poinformował, że projekt uchwały, po uwzględnieniu poprawki polegającej
na doprecyzowaniu zakresu sprawozdania, po której w § 1 w I kwartale punkt 1 otrzymał
brzmienie: „1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie za 2017 r. z
uwzględnieniem inwestycji i remontów wykonanych w poprzednich trzech kadencjach w
poszczególnych gminach powiatu z uwzględnieniem trzech lat obecnej kadencji”, został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie planu pracy Komisji Oświaty na 2018 rok
Ireneusz Kabat poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2018 rok
Ireneusz Kabat poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
Ireneusz Kabat poinformował, że projekt uchwały, po uwzględnieniu poprawki polegającej
na uszczegółowieniu tematu kontroli, po której punkt 3 w § 1 otrzymał brzmienie: „3.
Pozyskanie funduszy unijnych w 2017 r. przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki
podległe”, został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji z budżetu Powiatu Łobeskiego,
kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie
przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków wielorodzinnych, realizowanych na
terenie Powiatu Łobeskiego
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że ta uchwała została podjęta przez Radę, ale
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie ją uchyliła. Przedłożony projekt uchwały
uwzględnia uwagi RIO.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA
Paweł Marek podziękował Radzie za współpracę, bo udało się dużo zrobić w tym roku.
Podziękowania złożył również Burmistrzom i Wójtowi. Poprosił o przekazanie podziękowań
dla pracowników, którzy pracują na rzecz powiatu łobeskiego. Złożył życzenia noworoczne.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Zygmunt Bławzdziewicz złożył życzenia noworoczne.
Zofia Majchrowicz złożyła życzenia noworoczne. Podziękowała za współpracę i pomoc
Związkowi Sybiraków. Podziękowała dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy za komputer.
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Paweł Marek powiedział, że na następną sesję chce zaprosić przedstawiciela melioracji w
sprawie zalewanych dróg. Jest dużo zgłoszeń i chcielibyśmy ten temat poruszyć.
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XL sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła Agnieszka Maśnik
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