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PROTOKÓŁ NR XLIII/2018
XLIII sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 26 kwietnia 2018 roku
w Starostwie Powiatowym w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 16,00
Zakończenie obrad: godz. 17,15

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz otworzył XLIII sesję Rady Powiatu w Łobzie
i powitał wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności radnych powiatu (załącznik nr
1 do protokołu) stwierdził, że na sali jest 14 radnych na ustawowy stan 15 radnych.
USTALENIE PORZĄDKU OBRAD XLIII SESJI
Przewodniczący Rady poinformował, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji radni otrzymali
porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2. Ustalenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu XLII sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Przyjęcie informacji, sprawozdań:
5.1 z działalności Domu Pomocy Społecznej w Resku w 2017 r.
5.2 z działalności Domu Dziecka w Łobzie w 2017 r.
5.3 z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie w 2017 r.
5.4 ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla powiatu łobeskiego
6. Podjęcie uchwał:
6.1 zmieniający Uchwałę Nr XLI/254/2018 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 22 lutego
2018 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
w Powiecie Łobeskim na lata 2018-2020”
7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Informacje Przewodniczącego Rady.
10. Zamknięcie obrad.
Rada przyjęła porządek obrad.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU XLII 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.
Zygmunt Bławzdziewicz zapytał, czy jakaś działka przeznaczona na sprzedaż na Starej
Dobrzycy, zostanie dla powiatu lub DPS.
Paweł Marek powiedział, że myślimy o tym, ale zobaczymy, jak będzie.
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Ryszard Sola zapytał, czy wypłata za przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym to
sprawa pana z Drawska.
Paweł Marek potwierdził.
Ryszard Sola zapytał o kwotę wypłaty.
Helena Szulc powiedziała, że 70 101, 96 zł.
Ryszard Sola zapytał, czy to jest z odsetkami.
Helena Szulc powiedziała, że to jest odszkodowanie i nie ma odsetek.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że do sprawozdania dołączona jest informacja na temat
realizacji inwestycji – stan na miesiąc kwiecień. Zwróciła uwagę, że w pozycji 9. jest ważna
inwestycja, jaką chcemy w tym roku wykonać dla szpitala w Resku – modernizacja
hydroforni na terenie szpitala w Resku wraz z ujęciem wodnym. Wartość 140 tys. zł. 50%
dotacji kosztów inwestycji otrzymamy od WFOŚiGW.
Ireneusz Kabat zapytał o koszt remontu ul. Reymonta w Dobrej. Ma to być wykonane ze
środków własnych.
Wiesław Bernacki powiedział, że jest to 246 tys. zł.
Ireneusz Kabat zapytał, dlaczego na Lato z Węgorzem jest przyznana kwota 2,5 tys. zł.
Miała każda gmina dostać po 5 tys. zł na swoją imprezę. Czy na bieżąco jest płacona
dzierżawa za szpital w Resku?
Paweł Marek powiedział, że teraz płacone jest na bieżąco.
Ireneusz Kabat zapytał o modernizację energetyczną DPS w Resku. Jest ona na lata 20182019, natomiast w wieloletniej prognozie finansowej jest ona na lata 2017-2018. Na jakiej
podstawie ogłoszono przetarg 18 kwietnia, nie mając uchwały Rady? Nie można czegoś
takiego zrobić, jeśli Rada nie przeznaczy na to środków. Jest ogłoszony przetarg na coś, czego
nie ma w przyszłorocznym budżecie.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że nie ma tu żadnej nieprawidłowości. Ogłosiliśmy
przetarg z wydłużonym terminem realizacji do 2019 r., w związku z tym, że mamy
przyrzeczoną zmianę terminu przez Urząd Marszałkowski na wrzesień 2019 r. W związku z
tym, ogłosiliśmy kolejny już przetarg na DPS. Oczywiście, mamy problem z wyborem
wykonawcy, a praktycznie umowa z Marszałkiem na finansowanie tej inwestycji została
podpisana w ubiegłym roku, mamy już duże opóźnienie. W związku z tym, przetarg
ogłosiliśmy, a jak przyjdzie zgoda z Urzędu Marszałkowskiego – jest potwierdzenie
telefoniczne, że zgoda już się pisze, wówczas przedstawimy zmianę wpf.
Ireneusz Kabat powiedział, że nie zgodzi się z Wicestarostą. Musi być zadanie w budżecie,
żeby ogłosić przetarg. Ogłoszony jest przetarg na coś, czego nie ma.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że jeżeli będziemy mieli na piśmie od Marszałka, że
faktycznie przedłuża termin, to wtedy dokonamy zmiany wpf.
Ireneusz Kabat zapytał, co jeśli nie przedłuży.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że wtedy inwestycji nie będzie. Dodała, że nie zakłada,
aby pismo od Marszałka było negatywne.
Ireneusz Kabat powiedział, że zwróci się do Regionalnej Izby Obrachunkowej z zapytaniem,
czy można było tak postąpić.
Zygmunt Bławzdziewicz poprosił Skarbnika o odniesienie się do sprawy.
Helena Szulc powiedziała, że jeżeli ma dyspozycję z wydziału merytorycznego, to może
dokonać zmian. W tej chwili nie mamy tej decyzji na piśmie. Nie wiemy, jak ta inwestycja
będzie realizowana. Mamy tą zgodę na przyszły rok ustnie, gdyby jednak okazało się, że
musimy to zrealizować w tym roku, to będzie to zrealizowane w tym roku.
Grzegorz Wasilewicz powiedział, że nie będzie.
Ireneusz Kabat powiedział, że jest to nierealne. Zapytał, czy można było ogłosić przetarg nie
mając tego w wpf.
Helena Szulc powiedziała, ze w projekcie budżetu są środki na 2018 r. Na 2019 r. będzie po
prostu przeniesienie. Środki, które są w budżecie w 2018 r. zawierają 100% inwestycji.
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Kwestia przeniesienia środków z 2018 r. na 2019 r. to już faktycznie dyspozycja do
konkretnej kwoty. Środki są zabezpieczone.
Paweł Marek powiedział, że na Lato z Węgorzem została przyznana kwota 2,5 tys. zł,
ponieważ Gmina Węgorzyno nie wywiązała się z umowy dotyczącej współfinansowania
organizacji Gali Sportu. Środki na Lato z Węgorzem zostały pomniejszone o kwotę, którą
Gmina Węgorzyno miała przeznaczyć na współfinansowanie organizacji Gali Sportu.
Zgodnie z przelicznikiem, powinno Węgorzyno powinno dołożyć 2,8 tys. zł, pani burmistrz
powiedziała, że może dać tylko 2,5 tys. zł. Ostatecznie Gmina Węgorzyno powiedziała, że
może dać 1 tys. zł. Zarząd zdecydował, że nie weźmie tego 1 tys. zł, tylko pomniejszy środki
na Lato z Węgorzem o 2,5 tys. zł.
PRZYJĘCIE INFORMACJI, SPRAWOZDAŃ:
z działalności Domu Pomocy Społecznej w Resku w 2017 r.
Marcin Czura powiedział, że przedstawił informację na wspólnym posiedzeniu komisji. Jeśli
są jakieś pytania, to odpowie.
Grażyna Karpowicz podsumowała działalność DPS w Resku.
Ireneusz Kabat poinformował, Komisje Rady, po szczegółowym omówieniu działalności
jednostki przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Resku oraz uzyskaniu dodatkowych
wyjaśnień, pozytywnie zaopiniowały przedłożoną informację.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
Zygmunt Bławzdziewicz podziękował dyrektorowi za współpracę. Poprosił, aby
podziękować załodze, że mimo tak niedużych pieniędzy, chce się im tak dobrze pracować.
z działalności Domu Dziecka w Łobzie w 2017 r.
Katarzyna Kuzon powiedziała, że przedstawiła informację na wspólnym posiedzeniu
komisji. Jeśli są jakieś pytania, to odpowie.
Grażyna Karpowicz podsumowała działalność Domu Dziecka w Łobzie.
Ireneusz Kabat poinformował, że Komisje Rady, po szczegółowym omówieniu działalności
jednostki przez Dyrektor Domu Dziecka w Łobzie oraz uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień,
pozytywnie zaopiniowały przedłożoną informację.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
Zygmunt Bławzdziewicz podziękował za rzetelną pracę dyrektor oraz pracowników Domu
Dziecka w Łobzie.

3

Protokół XLIII sesji Rady Powiatu w Łobzie
26 kwietnia 2018

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie w 2017 r.
Katarzyna Błaszczyk przedstawiła informację.
Grażyna Karpowicz podsumowała działalność PCPR w Łobzie.
Ireneusz Kabat poinformował, że Komisje Rady, po szczegółowym omówieniu działalności
jednostki przez Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie oraz uzyskaniu
dodatkowych wyjaśnień, pozytywnie zaopiniowały przedłożoną informację
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
Zygmunt Bławzdziewicz podziękował za ogrom pracy włożony w realizację zadań PCPR w
Łobzie.
ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla powiatu łobeskiego
Katarzyna Błaszczyk przedstawiła informację.
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji, informacja została
zaopiniowana pozytywnie.
Komisje Rady, po omówieniu informacji przez Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Łobzie, pozytywnie zaopiniowały informację.
Rada jednogłośnie przyjęła informację.
PODJĘCIE UCHWAŁ:
zmieniający Uchwałę Nr XLI/254/2018 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie
Łobeskim na lata 2018-2020”
Zygmunt Bławzdziewicz poinformował, że zmiana tej uchwały spowodowana jest
wprowadzeniem planu standaryzacji Domu Dziecka.
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
Józef Leśniak zapytał o kontrakt na ZOL w Resku.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że praktycznie dyrektor szpitala w Nowogardzie odbył
ostatnią turę rozmów w NFZ w sprawie zwiększenia kontraktu na ZOL oraz o poradnię
kardiologiczną w Resku. Teraz ma złożyć oficjalny wniosek w tej sprawie.
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Janusz Łukomski zapytał o stan drogi prawny drogi Nowogardzkiej. To już powiat przejął,
czy jeszcze jest to droga wojewódzka?
Wiesław Bernacki powiedział, że jeszcze jest to droga wojewódzka. Otrzymaliśmy już
projekt porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim – zarządcą drogi, a nami i
powiatem goleniowskim, z prośbą o zaakceptowanie warunków przekazania nam tego
odcinka drogi wojewódzkiej od skrzyżowania do Błądkowa do centrum Dobrej, a my w
zamian za to mamy oddać ul. Błotną oraz odcinek od ronda do Błądkowa oraz od Błądkowa
do skrzyżowania z drogą wojewódzką na Nowogard. Oczywiście, zaakceptowaliśmy to
porozumienie. Za tym idzie też problem inwestycji, której Marszałek nie wykonał i spadnie
to pewnie na powiat – chodnik do budynków mieszkalnych.
Janusz Łukomski powiedział, że podobno była wykonana dokumentacja na ten chodnik. Czy
przekażą nam dokumentację?
Wiesław Bernacki powiedział, ze wystąpiliśmy o nieodpłatne przekazanie. Czekamy na
odpowiedź.
Józef Drozdowski powiedział, że na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie był
poruszany temat wody na drodze powiatowej między Cieszynem a Trzebawiem. Nie jest to
nasza wina, tylko dzierżawcy tych dwóch nieruchomości. Jest tam oznakowanie drogi, ale
może warto byłoby zwrócić się do tego nowego przedsiębiorstwa Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, aby przyspieszyli egzekucję wykonania tych prac u tych dwóch
dzierżawców nieruchomości.
Wiesław Bernacki powiedział, że sytuacja przelewania się wód przez drogi jest ogromnie
trudna prawnie. Jak się ma dużo pieniędzy, to można by to rozstrzygnąć. Podniesienie tego
odcinka drogi to 1 mln zł. Trzeba się zastanowić, czy reagować ogromnymi pieniędzmi na
okresowe trudności, czy po prostu odpowiednio oznakować drogę w tych miejscach i zmusić
kierowców do ostrożniejszej jazdy. Nie dajmy się zwariować. To są okresowe trudności. nie
ma co robić dużych inwestycji z miernym efektem. Chcemy doprowadzić do dbania o te
rowy, ale procedura jest skomplikowana i droga.
Katarzyna Trzcińska – Olchowik powiedziała, że próbowaliśmy interweniować w Wodach
Polskich w sprawie Brzeźniaka. Mają oni przekazane 150 spraw z różnych starostw. Od
stycznia byli w terenie dwa razy. Na bieżąco wpływają do nich kolejne sprawy. Sprawy będą
ciągnęły się długo.
Ireneusz Kabat zapytał o porozumienie z SPZZOZ w Gryficach dotyczące rozwiązania
umowy dzierżawy budynku szpitala w Resku. Jednym z zapisów było, że do końca marca
strony przystąpią do rozmów w sprawie określenia wzajemnych roszczeń dotyczących
rozliczenia nakładów. Na jakim to jest etapie? Druga sprawa – firma zewnętrzna
przygotowywała projekt na Kajak w sieci. Wniosek nie uzyskał akceptacji z winy firmy.
Oddali środki za opracowanie projektu? Trzecia sprawa – na jakim etapie są rozmowy
dotyczące przekazania ul. Bocznej i Przemysłowej w Łobzie dla ZDW?
Grażyna Karpowicz powiedziała, że odbyło się pierwsze spotkanie w marcu w sprawie
podpisanego porozumienia. Są spisane ustalenia w formie notatki. Była też omawiana sprawa
cesji pozwolenia wodno prawnego na ujęcie wody dla szpitala, które Nowogard już przejął od
Gryfic. W porozumieniu jest sprawa przejęcia zobowiązania za termomodernizację od lipca,
ale to jeszcze jest do omówienia.
Helena Szulc powiedziała, że sprawa zwrotu środków za opracowanie projektu na kajak w
sieci jest w sądzie. Odbyła się już pierwsza rozprawa.
Wiesław Bernacki powiedział, że w tej chwili mamy tylko pismo ZZDW, że przychylają się
do tego przejęcia ulic w Łobzie. Uzyskanie tego pisma trwało trzy lata, ale nic za nim nie
poszło. Nie ma woli przejęcia tych ulic, chociaż pomysł obwodnicy jest bardzo dobry.
Ireneusz Kabat powiedział, że pyta o to, ponieważ stan tej drogi cały czas się pogarsza.
Może tam dojść do jakiegoś wypadku.
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Wiesław Bernacki powiedział, że droga jest przejezdna. Inwestowanie w takiej sytuacji, gdy
może ona być przejęta, nie ma sensu. Ta droga, gdyby była przejęta, i tak byłaby
przebudowywana do odpowiednich parametrów.
Ireneusz Kabat zapytał, czy nie można byłoby przygotować porozumienia w tej sprawie i
przesłać do ZZDW, aby się do tego odnieśli.
Wiesław Bernacki powiedział, że jest to po stronie ZZDW. My jesteśmy „za mali” na to. Tą
sprawę należałoby załatwić na szczeblu politycznym.
Andrzej Gradus zapytał, kiedy będzie robiony chodnik w Łabuniu Wielki.
Wiesław Bernacki odpowiedział, jak będą zabezpieczone środki na ten cel. Wtedy ogłosimy
przetarg.
Józef Drozdowski powiedział, że chciałby abyśmy zwrócili się z wnioskiem do firmy Wody
Polskie, aby przyjechali do naszego powiatu, zobaczyli i zobowiązali właścicieli do
wywiązywania się z obowiązków. Sprawa jest dość ważna i pilna.
Marek Kubacki zapytał, czy są prowadzone rozmowy ze Stargardem o przejęciu budynku
przy ul. Sikorskiego. Co z rentgenem w szpitalu?
Grażyna Karpowicz powiedziała, że na pismo do gmin w sprawie partycypowania w
zakupie rentgena, odpowiedziało pozytywnie trzy gminy. W związku z tym, zastanowimy się
jak zorganizować to zadanie. Dyrektor Lembas ma przygotować ofertę na zakup rentgena i
będziemy zastanawiać się, co dalej.
Paweł Marek powiedział, że starosta stargardzka zaproponowała nam przejęcie tego
budynku. Umówiliśmy się na wizytę, aby podjąć rozmowy na temat przejęcia tego budynku.
Poczynimy kroki, zobaczymy jak to się potoczy.
WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA
Paweł Marek poinformował, że powiat łobeski zajął 9. miejsce w rankingu powiatów w kat.
powiaty do 60 tys. mieszkańców. Poinformował, że na sesji obecny jest pan Rafał Peter –
mistrz w szachach. Zdobył I miejsce w ogólnopolskich zawodach strażaków. Starosta wręczył
upominek.
Rafał Peter powiedział, że jest zaskoczony. Przyszedł zobaczyć, jak wygląda sesja
powiatowa, a został nagrodzony. Zaprosił do gry w szachy, bo to rozwija umysł.
Edyta Podgórska zaprosiła na Galę Sportu. Poinformowała, że w związku ze Spartakiadą,
zmieniły się terminy posiedzeń Rady w maju. Wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się 22
maja, a sesja 24 maja.
Paweł Marek powiedział, że pan Frost – prezes Stowarzyszenia SONIRA - zaprasza Radę do
zorganizowania sesji w jego placówce w Siedlicach.
Bogdan Górecki powiedział, że droga powiatowa w Karwowie od kościoła do świetlicy
wymaga remontu. Jest to bruk. Jest sprawa ulicy Kościuszki w Łobzie – nieruchomości 1 -3.
Są tam rabaty kwiatowe wymagające remontu. Jest to centrum miasta, odbywa się tam wiele
uroczystości. Należałoby zabrać stamtąd choinkę i brzozę, bo jest tam duży ruch, a te drzewa
zasłaniają widoczność.
Wiesław Bernacki powiedział, że na ten rok zaplanowany jest remont tego odcinka w
Karwowie. Odnoście ul. Kościuszki – wycięliśmy już dwa drzewa i mało by się to skończyło
w prokuraturze. Jest otwarty na ten temat. To jest centrum miasta, postaramy się to jakoś ten
problem rozwiązać.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Zygmunt Bławzdziewicz przypomniał, że kończy się termin składania oświadczeń
majątkowych. Terminy w maju zostaną przesunięte, a na pewno skorzystamy z zaproszenia
pana Frosta. Warto zobaczyć, co zrobił w tych budynkach.
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ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XLIII sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła Agnieszka Maśnik
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