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PROTOKÓŁ NR XLVI/2018
XLVI sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 5 września 2018 roku
w Starostwie Powiatowym w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 16,00
Zakończenie obrad: godz. 16,40

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz otworzył XLVI 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 XLVI SESJI
Przewodniczący Rady poinformował, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji radni otrzymali
porządek obrad.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Ustalenie porządku obrad
Przyjęcie protokołu XLV sesji Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
Podjęcie uchwał:
5.1 stanowisko Rady Powiatu w Łobzie w sprawie wznowienia działalności pracowni
diagnostyki obrazkowej w Resku
5.2 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łobeskiego
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Wolne wnioski i oświadczenia.
Informacje Przewodniczącego Rady.
Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady wycofał z porządku obrad punkt 5.1 i poszerzył porządek obrad o
projekt uchwały:
5.3 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok
Rada przyjęła porządek obrad.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU XLV 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 powiedział, że 7 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, na
którym był wniosek o zwiększenie kwoty dotacji dla Łobeskiego Domu Kultury. Ten wniosek
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został skierowany do Wydziału Rozwoju i Promocji do rozpatrzenia. Czy to zostało zrobione?
Kto otrzymał dofinansowanie na „Mosty zamiast ścian”? Co jest przyczyną opóźnień w
budowie pawilonu OZE przy Zespole Szkół w Łobzie? Dlaczego był plan przeniesienia
szkoły dla dorosłych do budynku przychodni przy ul. Sikorskiego w Łobzie?
Jarosław Żuk powiedział, że w sprawie zwiększenia dotacji dla ŁDK trwają analizy w
wydziale. Wnioski zostaną zgłoszone do budżetu. Te środki na pewno zostaną zwiększone.
Uznajemy argumenty podnoszone na komisji.
Paweł Marek powiedział, że pomysłodawcą projektu „Mosty zamiast granic” jest Joanna Flis
ze znajomymi, którzy utworzyli fundację „Wierzbuś”, pomagającą ludziom borykającym się z
rakiem. Uważamy, że pomysł jest jak najbardziej trafiony. Odnośnie budowy warsztatu OZE
– do Zarządu zwrócił się wykonawca o przedłużenie terminu zakończenia budowy.
Podwykonawca, który dostarcza panele do obudowania ścian trzy razy zmieniał warunki
zamówienia. Przez to są spore opóźnienia. Zarząd wystąpił do Marszałka z zapytaniem, czy
takie przesunięcie terminu jest możliwe.
Jolanta Manowiec powiedziała, że pomieszczenia, które zaproponowano nam na szkołę dla
dorosłych nie spełniały naszych potrzeb. Podjęliśmy inne działania. Mamy osobę, która
nadzoruje popołudniowe zajęcia w szkole dla dorosłych. Jest to młodzież trudna. Szkoła jest
wyremontowana. W ubiegłym roku były szkody. Zmieniony został plan lekcji, ta młodzież
później zaczyna zajęcia i są one rozłożone na cztery dni.
Ryszard Sola zapytał, czy wiadomo, na jakiej działce jest budynek przychodni.
Tadeusz Bas powiedział, że jest to własność powiatu stargardzkiego.
Ryszard Sola zapytał o spłatę termomodernizacji szpitala w Resku.
Paweł Marek powiedział, że po uzyskaniu opinii prawnej, Zarząd stoi na stanowisku, że nie
będziemy partycypować w kosztach i nie jesteśmy zobowiązani do pokrycia części kosztów
tej termomodernizacji.
Ireneusz Kabat zapytał, jak to się ma do wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy
budynku szpitala w Resku za porozumieniem stron, zamiast poczekać do końca roku. Czy
Gryfice nie wystąpią z roszczeniem? Gdybyśmy poczekali do końca roku, nie byłoby
problemu.
Paweł Marek powiedział, że jest niebezpieczeństwo, że Gryfice wystąpią z roszczeniem, ale
większe zagrożenie było, że nie byłoby ciągłości działalności szpitala. Nie znaleźlibyśmy
kolejnego dzierżawcy albo kolejnego oferenta. Tego się baliśmy.
Ireneusz Kabat powiedział, że nie zgodzi się z tym. Mieliśmy wybrany podmiot, mogliśmy
podpisać umowę w sierpniu z mocą obowiązującą od nowego roku. Wszyscy mieliby tą
ciągłość.
Irena Skoniecka powiedziała, że zostało podpisane porozumienie. Rodziłoby ono dla nas
niekorzystne skutki. Zarząd, po uzyskaniu opinii prawnej z kancelarii prawa gospodarczego,
podjął decyzję, że nie będziemy płacić. Nie wiemy, co zrobią Gryfice.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że nie zgadza się z radnym Kabatem. To nie jest tak, że
byśmy sobie poczekali i mieli innego operatora wybranego w późniejszym terminie. Gdyby
była przerwa w funkcjonowaniu, to wtedy byśmy stracili kontrakt. Całkowicie zasadne jest,
że nie czekaliśmy do końca roku. Najważniejsze było, aby nie stracić cesji kontraktu.
Ireneusz Kabat zapytał, czy nie byłoby ciągłości, gdybyśmy podpisali umowę w sierpniu z
wejściem w życie od 1 stycznia na 2019 r.
Irena Skoniecka powiedziała, że jeśli dyrektor Nowogardu by się zgodził, to byłoby to jego
ryzyko.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że mamy pismo dyrektora Lembasa z sierpnia ubiegłego
roku, gdy negocjowaliśmy, że jeśli nie przejmie w sierpniu, to jest bardzo duże ryzyko, że się
wycofa z oferty przejęcia Reska. Zarząd nie podjął tego ryzyka. Ten temat był wielokrotnie
omawiany, a teraz jego wywoływanie to wyłącznie kampania wyborcza.
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Ireneusz Kabat powiedział, że nie zgadza się, że to kampania wyborcza. Ciąży na nas
niebezpieczeństwo pokrycia kosztów, których by nie było.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że od tego są sądy.
Ireneusz Kabat powiedział, że na jednej z sesji pytał dyrektora Lembasa, co było
przeszkodą, żeby ta umowa nie mogła obowiązywać od stycznia. Powiedział, że nie widział
jakichś szczególnych zagrożeń, trudno mu było odpowiedzieć. Poprosił, aby nie mówić, że
nie podpisałby tej umowy, bo to jest nieprawda.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że nie do końca zgadza się z radnym Kabatem, ale
każdy ma swoje zdanie.
PODJĘCIE UCHWAŁ:
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łobeskiego
Ireneusz Kabat przedstawił projekt uchwały. Poinformował, że Komisje zwróciły uwagę na
literówki występujące w projekcie uchwały oraz powtórzenia, które należy usunąć. Komisje
usunęły §2. §3 stał się §2 i uzyskał nowe brzmienie: „§ 2 Uchwała wchodzi w życie 14 dni od
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą
obowiązującą od początku kadencji Rady Powiatu w Łobzie, następującej po kadencji, w
której niniejsza uchwała weszła w życie”. Projekt uchwały z wprowadzonymi zmianami
został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2018 r.
Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Ireneusz Kabat poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
Ryszard Sola powiedział, że wprowadzone zostały nowe zasady głosowania. Trzeba kupić
sprzęt. W jakim kierunku idziemy?
Grzegorz Wasilewicz powiedział, że aktualnie czekamy na ofertę dzierżawy systemu.
Marek Kubacki zapytał, dlaczego dzierżawa.
Grzegorz Wasilewicz powiedział, że koszt jest duży. Poza tym, przy dzierżawie jest lepsza
gwarancja dobrej obsługi tego sprzętu przez właściciela.
Ireneusz Kabat zapytał, czy nie ma zagrożenia, że nie będzie sprzętu na nową kadencję.
Grzegorz Wasilewicz powiedział, że trudno to powiedzieć.
WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA
-
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INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Zygmunt Bławzdziewicz poinformował, o zmianie terminu posiedzeń we wrześniu: sesja
odbędzie się 25.09, komisje wspólne 20.09. Oświadczenia majątkowe składane na dwa miesiące
przed końcem kadencji należy złożyć 14 września. Można nadać je pocztą, nie trzeba specjalnie
przyjeżdżać.
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XLVI sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła Agnieszka Maśnik
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