Protokół VI sesji Rady Powiatu w Łobzie
25 lutego 2019 r.

PROTOKÓŁ NR VI/19
VI sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 25 lutego 2019 roku
w Starostwie Powiatowym w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 16,00
Zakończenie obrad: godz. 17,50

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Sola otworzył VI sesję Rady Powiatu w Łobzie.
Poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda sesja Rady jest
transmitowana i nagrywana. Nagranie z obrad będzie udostępniane w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Łobzie. 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 VI SESJI
Przewodniczący Rady poinformował, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji radni otrzymali
porządek obrad.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Ustalenie porządku obrad
Przyjęcie protokołu IV i V sesji Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
Sprawozdanie Starosty z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Łobeski za rok
2018.
7. Przyjęcie informacji, sprawozdań:
7.1 z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie za rok 2018
7.2 z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie za rok 2018
8. Podjęcie uchwał:
8.1 w sprawie petycji sołtysa sołectwa Błądkowo odnośnie budowy chodnika przy
drodze powiatowej w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra
8.2 w sprawie petycji mieszkańców Łagiewnik i Lubienia Górnego
8.3 w sprawie petycji mieszkańców sołectwa Iglice, Łabuń Wielki oraz innych
użytkowników drogi powiatowej Łabuń Wielki – Iglice
8.4 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu
8.5 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów
podróży
8.6 w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski – Powiatowy Urząd Pracy w
Łobzie do projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat
i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w
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9
10
11
12

powiecie łobeskim (V)” realizowanego w ramach Priorytetu VI RPO ZW na
lata 2014-2020
Pisemne interpelacje i zapytania radnych.
Informacje i komunikaty.
Informacje Przewodniczącego Rady.
Zamknięcie obrad.

Nie wniesiono uwag do porządku obrad.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU IV i V SESJI RADY POWIATU
Ryszard Sola poinformował, że protokoły były dostępne Biurze Rady oraz w BIP do
zapoznania. Uwag nie wniesiono, wobec powyższego Wiceprzewodniczący stwierdził, że
protokoły zostały przyjęte.
INFORMACJA STAROSTY O PRACY ZARZĄDU POWIATU MIEDZY SESJAMI
Starosta powitała nowego Dyrektora Wydziału Oświaty i Promocji w Starostwie Powiatowym
w Łobzie panią Jolantę Krajewskią – Krupę.
Starosta wręczyła gratulacje dla uczniów Zespołu Szkół w Łobzie - uczestników IV Edycji
Konkursu Ogólnopolskiego z Matematyki APOLONIUSZ: Mikołaja Ciemnoczołowskiego,
który zajął 1 miejsce w Polsce i uzyskał tytuł laureata konkursu oraz Kacpra Sobótki, który
zajął 2 miejsce w Polsce i uzyskał tytuł finalisty konkursu, a także ich opiekuna pani
Mirosławy Parzygnat.
Renata Kulik przedstawiła informację o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Pytania zadali radni Zygmunt Bławzdziewicz oraz Paweł Marek. Odpowiedzi udzielili
kolejno Mariusz Szpryngacz - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Promocji oraz
Wiesław Bernacki – Dyrektor ZDP w Łobzie.
SPRAWOZDANIE STAROSTY
PORZĄDKU W 2018 R.

Z

PRACY

KOMISJI

BEZPIECZEŃSTWA

I

Ryszard Sola poinformował, 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?
Na pytanie zadane przez radnego Zygmunta Bławzdziewicza odpowiedzi udzielił Krzysztof
Wawrynowicz – pracownik Starostwa zajmujący się sprawami z zakresu zarządzania
kryzysowego.

Protokół VI sesji Rady Powiatu w Łobzie
25 lutego 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYSOKOŚCI ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA
POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH AWANSU ZAWODOWEGO W SZKOŁACH
PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT ŁOBESKI ZA ROK 2018
Jolanta Krajewska – Krupa przedstawiła sprawozdanie.
Po omówieniu, Wiceprzewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
PRZYJĘCIE INFORMACJI, SPRAWOZDAŃ:
z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie za rok 2018
Wiesław Bernacki przedstawił informację.
Zdzisław Urbański poinformował, że sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada, w wyniku głosowania imiennego, jednogłośnie pozytywnie
sprawozdanie. Karta głosowania stanowi załącznik do protokołu.

zaopiniowała

z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie za rok 2018
Grzegorz Tokarski przedstawił sprawozdanie.
Zdzisław Urbański poinformował, że sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada, w wyniku głosowania imiennego, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
Karta głosowania stanowi załącznik do protokołu.
PODJĘCIE UCHWAŁ:
w sprawie petycji sołtysa sołectwa Błądkowo odnośnie budowy chodnika przy drodze
powiatowej w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra
Józef Leśniak przedstawił projekt uchwały.
Zdzisław Urbański poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada, w wyniku głosowania imiennego, jednogłośnie podjęła uchwałę. Karta głosowania
stanowi załącznik do protokołu.
w sprawie petycji mieszkańców Łagiewnik i Lubienia Górnego
Józef Leśniak przedstawił projekt uchwały.
Zdzisław Urbański poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
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Rada, w wyniku głosowania imiennego, jednogłośnie podjęła uchwałę. Karta głosowania
stanowi załącznik do protokołu.
w sprawie petycji mieszkańców sołectwa Iglice, Łabuń Wielki oraz innych
użytkowników drogi powiatowej Łabuń Wielki – Iglice
Józef Leśniak przedstawił projekt uchwały.
Zdzisław Urbański poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada, w wyniku głosowania imiennego, jednogłośnie podjęła uchwałę. Karta głosowania
stanowi załącznik do protokołu.
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu
Renata Kulik przedstawiła wniosek o powołanie Skarbnika Powiatu.
Rada, w wyniku głosowania imiennego, jednogłośnie podjęła uchwałę. Karta głosowania
stanowi załącznik do protokołu.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży
Ryszard Sola przedstawił projekt uchwały.
Zdzisław Urbański poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada, w wyniku głosowania imiennego, jednogłośnie podjęła uchwałę. Karta głosowania
stanowi załącznik do protokołu.
w sprawie przystąpienia przez Powiat Łobeski – Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie do
projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w
szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie łobeskim
(V)” realizowanego w ramach Priorytetu VI RPO ZW na lata 2014-2020
Grzegorz Tokarski przedstawił projekt uchwały.
Zdzisław Urbański poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady.
Rada, w wyniku głosowania imiennego, jednogłośnie podjęła uchwałę. Karta głosowania
stanowi załącznik do protokołu.
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PISEMNE INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
Janina Mazuro złożyła interpelację.
INFORMACJE I KOMUNIKATY
W związku z brakiem informacji i komunikatów, Wiceprzewodniczący przeszedł do
omawiania kolejnego punktu porządku obrad.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Ryszard Sola przypomniał o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego za poprzedni
rok. Przypomniał, że interpelacje i zapytania należy składać pisemnie.
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady VI sesji Rady Powiatu Łobeskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Ryszard Sola
Protokół sporządziła
Agnieszka Maśnik

