Protokół XLVIII sesji Rady Powiatu w Łobzie
12 października 2018

PROTOKÓŁ NR XLVIII/2018
XLVIII sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 12 października 2018 roku
w Starostwie Powiatowym w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 16,00
Zakończenie obrad: godz. 17,45

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady Zygmunt Bławzdziewicz otworzył XLVIII 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. Skład Rady o godz. 16,40 uzupełnił radny Kubacki.
*****
Starosta oraz Przewodniczący Rady wręczyli odznaczenia Zasłużony dla Powiatu dla Pani Elżbiety
Jankowskiej – Kogut, Pana Adama Koguta oraz Pani Wiesławy Piećko.
*****
USTALENIE PORZĄDKU OBRAD XLVIII SESJI
Przewodniczący Rady poinformował, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji radni otrzymali
porządek obrad.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Ustalenie porządku obrad
Przyjęcie protokołu XLVII sesji Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
Informacja Przewodniczącego Rady i Starosty o złożonych oświadczeniach majątkowych
za 2017 rok.
6. Podjęcie uchwał:
6.1 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łobeskiego
6.2 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 2019 rok
6.3 w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Radowie Wielkim na prace przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Powiatu Łobeskiego
6.4 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub
innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu
Łobeskiego, obowiązujących w roku 2019
6.5 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
obowiązujących w roku 2019
6.6 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2018 rok
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7. Wystąpienie Starosty podsumowujące kadencję w latach 2014-2018.
8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Informacje Przewodniczącego Rady.
11. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady poszerzył porządek obrad o projekty uchwał:
6.7 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Łobeskiego dla Gminy
Łobez
6.8 w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Łobzie na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
znajdującym się na terenie Powiatu Łobeskiego
Rada przyjęła porządek obrad.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU XLVII 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.
Ryszard Sola zapytał, na co gmina Resko chce przeznaczyć budynek po szpitalu dziecięcym.
Paweł Marek powiedział, że nie wiemy. Budynek wymaga gruntownego remontu wnętrza.
Zarząd Powiatu nie ma pomysłu na zagospodarowanie tego budynku.
Ryszard Sola powiedział, żeby zapisać, że nie jest to na celem komercyjne – żeby ten
budynek nie był do sprzedaży.
Renata Kulik powiedziała, że jest pomysł, aby ten budynek wyremontować i spróbować
ściągnąć lekarzy do Reska.
Zygmunt Bławzdziewicz zapytał o długość drogi do Dobrzycy.
Paweł Marek powiedział, że jest to 6 km, ale do remontu ok. 3 km.
Janusz Łukomski zapytał o złożoną ofertę realizacji zadania publicznego.
Grażyna Karpowicz powiedziała, że oferta złożona jest przez Światowid i dotyczy szkółki
piłkarskiej dla dzieci.
Ireneusz Kabat zapytał o zwrot dotacji od gminy Dobra.
Helena Szulc powiedziała, że dotacja była przyznana na Jarmark Dobreski, a odbył się Festyn
Rodzinny. Nie wpłynęły dokumenty dotyczące zmiany nazwy.
INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY I STAROSTY O ZŁOŻONYCH
OŚWIADCZENIACH MAJĄTKOWYCH ZA 2017 ROK
Przewodniczący Rady oraz Starosta przedstawili informację.
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PODJĘCIE UCHWAŁ:
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łobeskiego
Zygmunt Bławzdziewicz przedstawił projekt uchwały. Poinformował o wprowadzonych
autopoprawkach.
Józef Drozdowski 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 2019 rok
Grażyna Karpowicz przedstawiła projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Radowie Wielkim na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
znajdującym się na terenie Powiatu Łobeskiego
Teresa Łań przedstawiła projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Łobeskiego,
obowiązujących w roku 2019
Józef Lewandowski przedstawił projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
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w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących
w roku 2019
Józef Lewandowski przedstawił 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 poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada podjęła uchwałę przy jednym głosie wstrzymującym (radny Kabat).
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Łobeskiego dla Gminy Łobez
Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Łobzie na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym
się na terenie Powiatu Łobeskiego
Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Józef Drozdowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
WYSTĄPIENIE STAROSTY PODSUMOWUJĄCE KADENCJĘ W LATACH 2014-2018
Paweł Marek przedstawił prezentację multimedialną podsumowującą kadencję 2014-2018.
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Grażyna Karpowicz powiedziała, że jest jedna rzecz mała, ale która cieszy – estetyka i
wizualizacja jednostek powiatowych. W tej kadencji bardzo dużo miejsca poświęciliśmy na
upiększenie naszych jednostek, szczególnie otoczenia. Duża w tym zasługa Jarka Żuka. ZDP
wygląda bardzo ładnie. Jest to bardzo ważne. Od tego splendoru nie ma, ale ludzie oceniają
gospodarza po wyglądzie.
Józef Leśniak w imieniu radnych podziękował Gminom za współpracę. To, co udało się nam
zrobić, to dzięki temu, że gminy chciały z nami współpracować. Nie było kłótni w Radzie,
wszystko udało się załatwić zgodnie z prawem i możliwościami finansowymi.
Starosta oraz Przewodniczący Rady wręczyli radnym podziękowania za pracę w kadencji
2014-2018.
Jarosław Żuk powiedział, że dziękuje radnym, że na wniosek Starosty pozwolili mu
pracować w Zarządzie. Po tych czterech latach ma poczucie, że zrobił wszystko najlepiej jak
potrafił i najlepiej jak się dało i odchodzi stąd spełniony i chciałby, żeby każdy też tak miał.
INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
WOLNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA
Zofia Krupa podziękowała Staroście, Zarządowi, Przewodniczącemu Rady i Radzie za pracę
w kończącej się kadencji oraz osiągnięć w tej kadencji oraz pracownikom urzędu
powiatowego.
Zofia Majchrowicz podziękowała Zarządowi i Radzie za pracę w kończącej się kadencji oraz
wsparcie i pomoc udzieloną Związkowi Sybiraków w Łobzie.
Józef Kirejczyk, w imieniu Rady Miejskiej w Dobrej, wręczył Przewodniczącemu Rady i
Staroście podziękowania za współpracę.
Jolanta Manowiec przyłączyła się do wszystkich podziękowań. Podziękowała, że oświata
stała się jednym z priorytetów współpracy.
Ryszard Sola podziękował za współpracę, szczególnie wszystkim pracownikom Starostwa
oraz jednostek podległych, samorządowcom z innych gmin oraz radnym za współpracę.
Marek Kubacki powiedział, że na początku kadencji spotkały się trzy komitety i obiecały
sobie współpracę. Taka współpraca była przez cztery lata. Podziękował za tą współpracę.
Renata Kulik podziękowała za współpracę gminą Resko.
Bogdan Górecki podziękował Radzie za współpracę. Była to dobra współpraca. Zaprosił na
sesję Rady Miejskiej w Łobzie w dniu 18 października.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że przychodząc do Rady Powiatu, zostając
Przewodniczącym postawił sobie za cel, aby włodarze gmin tworzyli ze Starostą konwent, na
którym będzie wszystko omawiane. Druga sprawa – zależało mu na tym, aby nie doprowadzić
do rozłamu w Radzie. Czy zrobiliśmy dużo – ocenią wyborcy. Być może nasi następcy będą
lepsi i zrobią więcej. Podziękował pracownikowi obsługującemu Radę Powiatu za
współpracę.
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INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że trudno powiedzieć, czy to jest ostatnia sesja. Jak
będzie potrzeba, to jeszcze może być zwołana kolejna. Kadencja jest do 16 listopada.
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XLVIII sesję Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła Agnieszka Maśnik

