Protokół Nr 1/18 ze wspólnego posiedzenia
Komisji Budżetu i Gospodarki,
Komisji Spraw Społecznych
i Komisji Oświaty,
które odbyło się w dniu 19 grudnia 2018 r.
w Starostwie Powiatowym w Łobzie
Rozpoczęcie obrad godz. 15,40
Zakończenie obrad godz. 17,10

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.
Posiedzenie Komisji otworzył i poprowadził pan Paweł Marek– Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej. Powitał Członków Komisji oraz wszystkie osoby przybyłe na posiedzenie. Na
podstawie list obecności stwierdził quorum wszystkich Komisji.
2. Ustalenie porządku obrad
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
3.1 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łobeskiego na lata
2019-2025
3.2 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2019
3.3 zmieniająca Uchwałę Nr XXX/181/2017 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 30 marca
2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
3.4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Łobeskiego
Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego
3.5 w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na 2019 rok
3.6 w sprawie planu pracy Komisji Oświaty na 2019 rok
3.7 w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2019 rok
3.8 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
3.9 w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Łobzie na 2019 rok
4 Wnioski i oświadczenia.
5 Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Komisji, na wniosek Starosty poszerzył porządek obrad o punkt
3.10 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2018 rok
Komisje jednogłośnie przyjęły porządek obrad ze zmianami.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
3.1 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łobeskiego na lata
2019-2025
3.2 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2019
Helena Szulc zaproponowała, aby projekty uchwał z punktów 3.1. i 3.2 omówić łącznie,
ponieważ stanowią całość.
Radni wyrazili zgodę.

Helena Szulc przedstawiła projekty uchwały. Poinformowała, że został uwzględniony wniosek
Komisji Budżetu i Goaspodarki.
Józef Leśniak zapytał o środki na rentgen do ZOL w Resku. Przypomniał, że była mowa, że te
środki będą w rezerwie budżetowej.
Helena Szulc powiedziała, że przy tworzeniu projektu budżetu na 2019 r. środki na ewentualny
zakup rentgena ujęte są w rezerwie budżetowej. Kwestia co zrobić jest do dyskusji w przyszłym
roku.
Ireneusz Kabat powiedział, że Rada musi przeanalizować, czy ten zakup jest zasadny. To ma
być czynne dwa razy w tygodniu, więc jak coś się stanie w inny dzień, to trzeba będzie jechać
do Łobza. Trzeba przeanalizować, czy taki wydatek jest potrzebny. Zol nie potrzebuje takiego
rentgena na swoje potrzeby.
Józef Leśniak powiedział, że to donator ustala, jak ma być czynne.
Ireneusz Kabat powiedział, że w przyszłym roku trzeba przeanalizować, czy to w ogóle ma
sens.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że prosił, aby taką ekspertyzę finansową zrobić. Trzeba
to zrobić. Dodał, że dowiadywał się, jakie w Radowie Małym jest zapotrzebowanie – wychodzi
500 zł. Jeśli połowa pojedzie do Reska to będzie dochód 250 zł. Trzeba zrobić konkretną
kalkulację finansową.
Paweł Marek powiedział, że powiat nie może tego kupić, ewentualnie dać dotację dla Gminy
Resko.
Ireneusz Kabat powiedział, że trzeba wziąć pod uwagę, żeby nie zaszkodzić rentgenowi w
Łobzie.
Krzysztof Gwóźdź powiedział, że Węgorzyno nie jest chętne inwestować w ten rentgen. Na
pewno ten temat zostanie poruszony w przyszłym roku. Pieniądze są. Jeśli będzie wola,
przystąpimy do tego.
Ireneusz Kabat powiedział, że są opóźnienia w płatnościach na OZE. Zapytał, czy popłacimy
wszystko w tym roku. Pyta, bo jeśli się nie uda, to trzeba byłoby to przenieść na przyszły.
Helena Szulc powiedziała, że ma nadzieję, że się uda.
Grzegorz Wasilewicz powiedział, że wczoraj wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego,
że rozliczenia płatności są wstrzymane do czasu kontroli w styczniu.
Krzysztof Gwóźdź powiedział, że dokumentacja w sztandarowych projektach realizowanych
przez Starostwo – OZE i termomodernizacja DPS - była prowadzona nierzetelnie. Mamy z tym
problem od początku kadencji. Do czerwca powinniśmy rozliczyć zaliczkę na kwotę 200 tys.
zł. Jest grudzień – nie zostało to zrobione. Wystąpiliśmy o kontrolę, która ma się odbyć w
styczniu. Realizację tego prowadził radny Paweł Bot. Teraz go nie ma. Ściągnęliśmy panią,
która to teraz ratuje. Następne zagrożenie jakie jest nad nami – zwrot 900 tys. zł za wcześniejsze
zerwanie umowy na dzierżawę budynku po szpitalu w Resku. Po tych 30 dniach nie idziemy
do przodu, tylko walczymy z tym co zastaliśmy. Poprosił Sekretarza i Skarbnika o wyjaśnienie,
dlaczego jest taka sytuacja.
Helena Szulc powiedziała, że termin realizacji to było 12 miesięcy. Byłby to termin 11.12.2018
r. Został podpisany aneks, w którym ten termin został skrócony do 6 miesięcy. Ten termin nie
został dotrzymany.
Krzysztof Gwóźdź zapytał, dlaczego ten termin nie został dotrzymany.
Grzegorz Wasilewicz powiedział, że kwestia nierozliczenia zaliczki w terminie wyszła wtedy,
gdy pan Paweł wyjechał na urlop. Z Urzędu Marszałkowskiego przyszła informacja, dlaczego
nie mają rozliczenia zaliczki. Pan Paweł był jedynym, który ma dostęp do systemu, przez który
są robione rozliczenia, w trybie awaryjnym ten dostęp uzyskała pani Podgórska. Te rozliczenie
było złożone tak, aby było ono w terminie. Ponieważ to rozliczenie było złożone szybko i przez
osoby, które nie miały żadnej wiedzy na ten temat, to po powrocie pana Pawła zaczęły się

poprawki i te poprawki do dzisiaj nie zostały uwzględnione ze względu na błędy w
dokumentacji.
Helena Szulc powiedziała, że rozliczenie projektu odbywa się za pomocą programu. Z tego co
powiedział Sekretarz, termin rozliczenia został skrócony z 12 do 6 miesięcy. Z tego co pamięta,
pan Bot pomylił terminy rozliczenia. Teraz wszyscy staraliśmy się tą zaliczkę rozliczyć. Były
też odsetki. W tej chwili, zapłacenie odsetek powyżej kwoty 3161 zł stanowi naruszenie
dyscypliny finansów publicznych. U nas te odsetki wynosiły ok. 8000 zł. Zaliczka nie została
rozliczona w terminie. Można ją było rozliczyć płatnościami. Staraliśmy się tymi fakturami
rozliczyć płatność, ale nie da się rozliczyć samej płatności, bo musi to być zgodne z
harmonogramem realizacji zadania. Pan Paweł miał to po powrocie skorygować. Zaliczka
została rozliczona 18 czerwca 2018 r. Pan Paweł złożył kolejną korektę 6 lipca, ale też dalej
była nieprawidłowa. 9 sierpnia poszła kolejna korekta. Od sierpnia jest na etapie uzgodnień,
rozliczeń. Nie zgadzają się dokumenty – nie tylko rozliczeniowe, ale też wniosek,
harmonogram, realizacja całego projektu.
Paweł Bot powiedział, że widzi, że decyzja kto jest winny została już podjęta. Wiemy
doskonale, dlaczego ta zaliczka nie została rozliczona i dlaczego nie można jej rozliczyć.
Pierwszy wniosek o płatność poszedł prawidłowo. Zaliczka została przeznaczona zapłacenie
faktur, które nie powinny być zapłacone. Zaliczka była przeznaczona tylko i wyłącznie na
roboty budowlane, natomiast były płacone zakupy wyposażenia. Każda faktura, która była
dawana do Wydziału Finansowego była opisana, z czego ma być zapłacona. Pani Skarbnik
miała umowę, ale płaciła 100% ze środków unijnych. Było to błędne i dlatego Urząd
Marszałkowski żąda wyjaśnień, dlaczego tak były prowadzone przepływy finansowe na koncie
zaliczki.
Helena Szulc powiedziała, że jest to nieprawdą. Dziś rozmawiała z panią z Urzędu
Marszałkowskiego, która powiedziała, że przelewy są do wyjaśnienia. Problem polega na tym,
że są błędy w zamówieniach publicznych. Pan Bot oskarża teraz Wydział Finansowy, a przed
wyjazdem na urlop - jak nie było faktur i możliwości rozliczenia – trzeba było oddać tą zaliczkę.
Nie byłoby odsetek.
Paweł Marek powiedział, że powinniśmy się wstrzymać od oskarżeń do czasu kontroli, która
wszystko wyjaśni. Zabrakło ścisłej współpracy pana Pawła Bota, Wydziału Finansowego i pana
Nizińskiego.
Krzysztof Gwóźdź powiedział, że wywołał ten temat nie po to, aby kogoś oskarżać, ale aby
radni mieli świadomość jakie są problemy. Kto zawinił, okaże się po kontroli. W najgorszym
razie możemy stracić 100% dofinansowania, najlepszym 25%.
Janina Mazuro powiedziała, żeby opracować jakąś strategię/procedurę, jak rozliczać takie
rozliczenia dotacji.
Renata Kulik powiedziała, że codziennie rano zasiadamy i rozmawiamy ze Skarbnikiem i
Sekretarzem. Nie ma hermetyzacji, jest współpraca. Tematy są omawiane. W poprzedniej
kadencji nie było tak robione. Teraz wychodzi brak współpracy i nadzoru. Wychodzi OZE, są
problemy w DPS.
Krzysztof Gwóźdź powiedział, że to nie jest atak na poprzedników. Wzięliśmy trzy zewnętrzne
firmy, aby sprawdziły w jakim jesteśmy miejscu. Wszystkie opinie były druzgocące.
Dorota Kisiel powiedziała, że w takiej sytuacji robi się wszystko, aby ratować sytuację. Dodała,
że w życiu nie nasłałaby na siebie kontroli. Powołuje się zespół i stara się rozwiązać problem.
Dziś powinniście się zebrać i znaleźć wspólną drogę. Tu trzeba ratować pieniądze. Problem jest
w tym, że dwa wydziały się nie zazębiły we współpracy.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał z wprowadzoną autopoprawką.

3.3 zmieniająca Uchwałę Nr XXX/181/2017 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 30 marca
2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
Dorota Kisiel przedstawiła projekt uchwały.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
3.4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Łobeskiego
Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego
Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
3.5 w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na 2019 rok
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
3.6 w sprawie planu pracy Komisji Oświaty na 2019 rok
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
3.7 w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2019 rok
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
3.8 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
Dorota Kisiel przedstawiła zmiany do projektu uchwały.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały z wprowadzonymi zmianami.
3.9 w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Łobzie na 2019 rok
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
3.10 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2018 rok
Helena Szulc przedstawiła projekt uchwały.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
4. Wnioski i oświadczenia
Ryszard Sola powiedział, że zabrakło podsumowania tej części OZE. Zgodził się z radną
Kisiel, że powinniśmy zrobić wszystko, aby to uratować. Prośba, aby Paweł Bot znalazł czas i
we współpracy z tymi osobami, które teraz prowadzą ten projekt, zaangażować się, aby to
uratować.

Renata Kulik powiedziała, że dzisiaj wysłano pismo do radnego Bota, aby uczestniczył w tej
kontroli.
Paweł Bot powiedział, że po wyborach deklarował Starostom współpracę. Był też na spotkaniu
w Szczecinie w Urzędzie Marszałkowskim. Dodał, że będzie współpracować, jak tylko będzie
mógł.
Józef Leśniak powiedział ,że za atmosferę w pracy odpowiada szef. Jak jest dobrze, to ludzie
się starają.
Ireneusz Kabat przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych.
5. Zamknięcie posiedzenia
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Paweł Marek
Protokół sporządziła:
Agnieszka Maśnik

