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PROTOKÓŁ NR XLI/2018
XLI sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 22 lutego 2018 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 XLI sesję Rady Powiatu
w Łobzie. przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Markowi
Kubackiemu.
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 XLI SESJI
Przewodniczący Rady poinformował, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji radni otrzymali
porządek obrad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Porządek obrad:
Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Ustalenie porządku obrad
Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
Sprawozdanie Starosty Łobeskiego z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w
2017 r.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Łobeski za
rok 2017.
Ocena skutków reformy oświaty w szkolnictwie ponadgimnazjalnym w powiecie
łobeskim. Przyjęcie wniosków z oceny.
Przyjęcie informacji, sprawozdań:
8.1 z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2017 roku (z uwzględnieniem
inwestycji i remontów wykonanych w poprzednich trzech kadencjach
w poszczególnych gminach powiatu oraz trzech lat obecnej kadencji)
Podjęcie uchwał:
9.1 w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w
Powiecie Łobeskim na lata 2018-2020”
9.2 w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski – Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
do projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie
łobeskim (IV)” realizowanego w ramach Priorytetu VI Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
9.3 zmieniająca uchwałę nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 25 lutego
2016 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli
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zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Łobeski
10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Informacje Przewodniczącego Rady.
13. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący poszerzył porządek obrad o projekt uchwały:
9.4 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2018 rok
9.5 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata
2018-2027
Ireneusz Kabat zaapelował do radnych, aby wstrzymać się z podjęciem tych uchwał. Sam
Starosta stwierdził, że nie są to uchwały priorytetowe, które muszą być podjęte na tej sesji. W
grudniu, głosując budżet powiatu na 2018 r. mówiliśmy, że jak będzie nadwyżka, to
przeznaczymy dodatkowe 2% na podwyżki dla pracowników. w tej uchwale tego nie ma.
przygotowując tą uchwałę, Skarbnik nie miała wiedzy, że w ostatecznych kwotach subwencja
oświatowa została nam zmniejszona o 560 tys. zł, więc automatycznie będziemy to musieli z
nadwyżki pokryć. Jeżeli to, co tutaj nam Skarbnik przekazała ze środków które ma na koncie,
bo póki co to nadwyżki to my nie znamy i nie będziemy znać dopóki faktycznie nie zostanie
sporządzony bilans i jeśli teraz przegłosujemy tą uchwałę, to zamykamy drogę do podwyżki
dla pracowników. Na wydatki bieżące nie możemy wziąć kredytu, a na inwestycje zawsze
możemy kredyt uruchomić. Póki co, w budżecie na ten rok nie mamy ani złotówki kredytu.
Zaapelował do radnych o zastanowienie się, czy ten pośpiech jest wskazany, czy nie lepiej w
marcu zrobić bardziej szczegółową uchwałę uwzględniającą i subwencję oświatową i może
będziemy już po przetargu na DPS. Teraz zwiększamy środki na tą inwestycję w DPS w
ciemno. Nie wiemy, czy ta kwota wystarczy.
Zygmunt Bławzdziewicz poprosił Skarbnika o ustosunkowanie się do tej uchwały.
Helena Szulc zaapelowała o przyjęcie tej uchwały w takim kształcie, jak została ona
przegłosowana. Ta uchwała zawiera tylko niezbędne postanowienia Zarządu. Zarząd po raz
trzeci musi ogłosić przetarg na termomodernizację DPS. Chcąc, aby zgłosiło się więcej
wykonawców, jest konieczność podniesienia kwoty na to zadanie i wydłużenie terminu.
Dlatego jest prośba do Rady, aby tą kwotę zabezpieczyć w wysokości 609 tys. zł na to
zadanie inwestycyjne. Poza tym, w tej uchwale są środki, które w formie dotacji przeszły z
ubiegłego roku. Są to środki z PFRON na zakup podnośnika dla DPS, zakup mikrobusu,
schodołaz dla PUP. Jeśli tych środków nie wprowadzimy do budżetu, nie zrealizujemy, to je
oddamy. To nie wpływa na to, o czym mówi radny Kabat. To nie wpływa na nadwyżkę. Te
środki, które zostały z ubiegłego roku, to nie jest typowa nadwyżka, tylko środki niewydane
w ubiegłym roku. Gdyby budżet został zrealizowany w 100%, to by tych środków nie było.
Prosi o podjęcie uchwały w przedstawionym kształcie. Podjęcie tej uchwały pozwoli
Zarządowi działać prawidłowo. Z podziału kontraktu została kwota ok. 2 mln zł.
Najprawdopodobniej ta kwota wpłynie do budżetu. To, co zabezpieczamy tymi wolnymi
środkami, to może już w marcu, kwietniu te środki wrócą do budżetu i te kwoty się uwolnią.
Te 600 tys. zł, które musimy zabezpieczyć na projekt, mogą z unijnych środków do nas
wrócić.
Zygmunt Bławzdziewicz zapytał, czy po przegłosowaniu dzisiejszej uchwały, zostaną na
pewno jakieś pieniądze, które będzie można ewentualnie przeznaczyć na podwyżki.
Helena Szulc powiedziała, że po podjęciu tej uchwały, jeszcze zostaną środki na podwyżki.
Dodała, że była mowa, że będziemy o tym rozmawiać w marcu, po analizie.
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Marek Kubacki zapytał, czy będą podwyżki.
Helena Szulc powiedziała, że środki na podwyżki, jeśli ewentualnie zostanie podjęta taka
decyzja, w tej kwocie, która zostanie, będą.
Zygmunt Bławzdziewicz zapytał, czy nie ma zagrożenia, o którym mówi radny Kabat.
Helena Szulc odpowiedziała, że na dziś nie ma.
Mieczysław Fojna powiedział, że chciałby, aby Skarbnik znalazła pieniądze na podwyżki. To
nie są duże pieniądze, trzeba ludziom pomóc i dać te podwyżki.
Ireneusz Kabat powiedział, że Skarbnik przedstawiła wyliczenia, że zostanie
nierozdysponowana kwota 942 tys. zł. Z tego 560 tys. zł trzeba zabezpieczyć na subwencję
oświatową, DPS wystąpi z wnioskiem o ponad 200 tys. zł, które musimy im zwrócić. Jak
dodamy te dwie kwoty, to ile zostanie.
Helena Szulc powiedziała, że wystarczy na podwyżki. Nie będzie w tej puli kwoty na
podwyżki nauczycieli. Decyzja, czy uruchomić te podwyżki i w jakiej kwocie należy do
Zarządu i do radnych.
Rada przyjęła zmieniony porządek obrad przy 1 głosie przeciw (radny Kabat).
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU XL SESJI RADY POWIATU
Rada, w wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęła protokół.
INFORMACJA STAROSTY O PRACY ZARZĄDU POWIATU MIEDZY SESJAMI
Jarosław Żuk w imieniu Starosty przedstawił informację o pracy Zarządu w okresie
międzysesyjnym.
SPRAWOZDANIE STAROSTY
I PORZĄDKU W 2017 r.

Z

PRACY

KOMISJI

BEZPIECZEŃSTWA

Marek Kubacki powiedział, że w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa
nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w
zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję
bezpieczeństwa i porządku. Ustawa o samorządzie powiatowym zobowiązuje Starostę do
złożenia Radzie Powiatu sprawozdania z działalności tej komisji. Radni otrzymali
sprawozdanie, zostało ono opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Łobzie. Czy są pytania do sprawozdania?
Józef Drozdowski zapytał, jak wygląda sytuacja z CEPiK.
Józef Lewandowski powiedział, że sytuacja trochę się podregulowała, ale nadal jest trudno.
Czas się wydłuża. Komunikaty płynące z centrum są takie, że rozwiązuje się problemy, ale
one cały czas występują. W dalszym ciągu są sprawy, które ciągną się po miesiąc czasu.
Ostateczny termin wdrożenia CEPiK to 4 czerwca br. W maju dojdą jeszcze stacje. Dodał, że
nie wie, jak to będzie wyglądało.
Ireneusz Kabat zapytał ile jest zaległości.
Józef Lewandowski powiedział, że jest kilka, które trwają powyżej miesiąca.
SPRAWOZDANIE Z WYSOKOŚCI ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI
NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH AWANSU ZAWODOWEGO W SZKOŁACH
PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT ŁOBESKI ZA ROK 2017.
Teresa Łań przedstawiła sprawozdanie.
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OCENA
SKUTKÓW
REFORMY
OŚWIATY
W
SZKOLNICTWIE
PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE ŁOBESKIM. PRZYJĘCIE WNIOSKÓW.
Teresa Łań przedstawiła informację.
Marek Kubacki powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji był omawiany temat auli.
Był architekt, który przedstawił projekt. Poprosił członka Zarządu Jarosława Żuka o kilka
słów na ten temat.
Jarosław Żuk powiedział, że temat auli narodził się w poprzedniej kadencji. Naszym
marzeniem jest, aby ten obiekt powstał. Dodał, że razem ze Starostą był w Drawsku, gdzie
obejrzeli salę funkcjonującą przy Centrum Kultury. Naszym celem jest wybudowanie obiektu,
który służyłby na potrzeby szkoły. Prowadzenie w niej kina to odrębny temat. Teraz jesteśmy
na etapie dopracowania tego projektu w szczegółach. Następnie będziemy robić montaż
finansowy.
Marek Kubacki powiedział, że ten obiekt ma się nazywać Centrum Edukacji i Nauki.
Jarosław Żuk powiedział, że ta nazwa może się jeszcze zmienić. Staramy się robić to w
kierunku możliwości pozyskania środków finansowych. Jest to duży koszt, dlatego trzeba
będzie wziąć pod uwagę całą politykę funkcjonowania Starostwa. Najgorszym scenariuszem
jest wylanie fundamentów i pozostawienie niezadaszonego obiektu.
PRZYJĘCIE INFORMACJI, SPRAWOZDAŃ:
z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2017 roku (z uwzględnieniem inwestycji i
remontów wykonanych w poprzednich trzech kadencjach w poszczególnych gminach
powiatu oraz trzech lat obecnej kadencji)
Wiesław Bernacki przedstawił informację.
Jarosław Żuk powiedział, że chcemy z Zarządem i dyrektorem ZDP wybrać się do Brzezin,
aby zobaczyć nowatorską metodę renowacji drogi. Ta metoda jest znana u nas, tylko nie ma
firm, które to robią. Nawierzchnia jest fajna, firma daje 6 lat gwarancji, a kilometr naprawy
drogi kosztuje 90 tys. zł. Jest to korzystna oferta. Później sprawdzimy, czy mamy drogi, które
się kwalifikują do tej metody.
Józef Leśniak podziękował za przyjęty sposób współpracy powiatu z gminami. Skutkuje to
większą możliwością pozyskiwania środków unijnych. Punktowane jest to, co robi się
wspólnie z innymi samorządami. Poprosił, aby ten kierunek był utrzymany.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji, informacja została
zaopiniowana pozytywnie.
Rada, po omówieniu, jednogłośnie przyjęła informację.
Przerwa 16,45-16,55.
PODJĘCIE UCHWAŁ:
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie
Łobeskim na lata 2018-2020”
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Katarzyna Błaszczyk przedstawiła projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski – Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie do
projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie łobeskim
(IV)” realizowanego w ramach Priorytetu VI Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Jarosław Namaczyński przedstawił projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
zmieniająca uchwałę nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 25 lutego 2016 r. w
sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Łobeski
Teresa Łań przedstawiła 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 2018 rok
Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Józef Drozdowski zapytał, dlaczego MEN obcięło kwotę subwencji dla szkoły. Czym to jest
uzasadnione?
Helena Szulc powiedziała, że przy tworzeniu budżetu na 2018 r. było wiadomo, że ta kwota
była przeszacowana. To wynika z faktycznej ilości uczniów i wag. Szczegółowe informacje
przedstawi na sesji w marcu.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada podjęła uchwałę przy 3 głosach wstrzymujących (radni Kabat, Kubacki, Sola).
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w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu łobeskiego na lata 20182027
Helena Szulc zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały dotyczącą wykonania budżetu za
2017 rok, bo są już sprawozdania z wykonania wydatków i mamy ostateczne kwoty. Nie ma
to wpływu na uchwałę. Jest to tylko urealnienie pozycji dotyczące wykonania faktycznego.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada podjęła uchwałę przy 3 głosach wstrzymujących (radni Kabat, Kubacki, Sola).
INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
Ireneusz Kabat zapytał o sprawę przedsiębiorcy z Drawska, który występował o zaległe
środki za przechowywanie pojazdów – na jakim to jest etapie? Druga sprawa – szpital w
Resku. Z konferencji prasowej dyrektora szpitala w Nowogardzie wie, że wynik budżetu był
zerowy. Dyrektor starał się o umorzenie trzeciej i czwartej raty czynszu dzierżawnego. Zarząd
Powiatu odroczył płatność czynszu do końca marca. Czy są już jakieś wyliczenia? Również
na tej konferencji prasowej, dyrektor Lembas powiedział, że pacjentów, którzy są na oddziale
w szpitalu w Nowogardzie powyżej trzech dni przesuwa do Reska. Czy powoduje to
wydłużenie kolejki oczekujących dla mieszkańców naszego powiatu? Ilu było takich
pacjentów i czy ta kolejka się wydłużyła? Zwrócił uwagę, że w sali konferencyjnej jest
nieaktualny herb gminy Łobez. Zmiana herbu była już pół roku temu.
Jarosław Żuk powiedział, że trwają ostateczne ustalenia odnośnie ewentualnej wypłaty tych
przedawnionych zobowiązań. Ustaliliśmy, że ma się to zakończyć do końca I kwartału br.
Przygotowujemy to, szczegółową informację damy na piśmie. Zarząd Powiatu zgodził się na
przesunięcie płatności czynszu, a nie umorzenie. Wszelkie nasze działania związane ze
szpitalem, w tym inwestycje, będą zależały od wpłat czynszu. Odnośnie przesunięć pacjentów
– zwrócimy się z zapytaniem do dyrektora szpitala i udzielimy odpowiedzi. Herb zostanie
wymieniony.
Ryszard Sola zapytał o planowany audyt szpitala.
Jarosław Żuk powiedział, że ten audyt dotyczy termomodernizacji.
Janusz Łukomski zapytał, czy przy drodze Dobra – Tucze planowane są jakieś drzewa do
wycięcia. Jest to droga z dużą liczbą wypadków.
Wiesław Bernacki powiedział, że po ostatnim wypadku śmiertelnym wpłynął do nas wniosek
o sprawdzenie tego drzewostanu. Będzie problem z uzasadnieniem wycinki. Sam fakt, że
drzewo rośnie przy drodze, nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Są
problemy formalno – prawne. W miejscach niebezpiecznych powinny być drzewa usunięte.
Będziemy przyglądać się tej drodze, bo są konkretne wnioski.
Józef Drozdowski powiedział, że wczoraj miało odbyć się spotkanie firmy Amazon odnośnie
zatrudnienia. Ile było osób?
Jarosław Namaczyński powiedział, że nie ma informacji na temat tego spotkania. Na
poprzednim spotkaniu było zainteresowanych 20 osób.
Janusz Łukomski zapytał, kto ustala okręgi wyborcze. Gmina Dobra jest połączona z
Radowem. Czy jest możliwość zrobienia oddzielnych okręgów dla Dobrej i Radowa?
Grzegorz Wasilewicz powiedział, że okręgi wyborcze ustala Rada na wniosek Starosty.
Podział na okręgi jest stały. Gminy Dobra i Radowo są połączone, bo mają tzw. jednolitą
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normę przedstawicielstwa wynikającą z liczby ludności. Ani Dobra, ani Radowo nie ma
wystarczającej liczby ludności, aby być samodzielnym okręgiem. Wystąpimy do gmin o
podanie liczby mieszkańców, aby przeliczyć tą normę.
Józef Bąk zapytał, co będzie jeśli zdarzy się sytuacja, że Dobra nie będzie miała
przedstawiciela.
Grzegorz Wasilewicz powiedział, że to zależy od wyborców. Na wyniki wyborów ani
Starostwo, ani Rada nie ma wpływu.
WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XLI sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Marek Kubacki
Protokół sporządziła Agnieszka Maśnik
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