Protokół Nr 5/19 ze wspólnego posiedzenia
Komisji Budżetu i Gospodarki,
Komisji Spraw Społecznych
i Komisji Oświaty,
które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2019 r.
w Starostwie Powiatowym w Łobzie
Rozpoczęcie obrad godz. 16,00
Zakończenie obrad godz. 18,50

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.
Posiedzenie Komisji otworzył i poprowadził pan Zdzisław Urbański – Przewodniczący
Komisji Spraw Społecznych. Powitał Członków Komisji oraz wszystkie osoby przybyłe na
posiedzenie. Na podstawie list obecności stwierdził quorum wszystkich Komisji.
2. Ustalenie porządku obrad
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Domu Dziecka w Łobzie w 2018 r.
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Resku w 2018 r.
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łobzie w 2018 r.
7. Zaopiniowanie informacji na temat aktualnej sytuacji służby zdrowia na terenie Powiatu
Łobeskiego.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/16/2018 Rady Powiatu
w Łobzie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Spraw
Społecznych.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 Rady Powiatu w
Łobzie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i
Gospodarki.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniego programu
inwestycyjnego na lata 2019-2029.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie petycji sołtysa sołectwa Anielino o
wyremontowanie nawierzchni drogi powiatowej 4301Z.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu
Powiatu Łobeskiego na 2019 rok dla gminy Węgorzyno.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu
Powiatu Łobeskiego na 2019 rok dla gminy Węgorzyno.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu
Powiatu Łobeskiego na 2019 rok dla gminy Radowo Małe.
15. Wnioski i oświadczenia.
16. Zamknięcie obrad.

Starosta zawnioskowała o poszerzenie porządku obrad o informację na temat wszczęcia przez
Ministerstwo Finansów postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu przez Powiat Łobeski
nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej za rok 2015.
Komisje jednogłośnie przyjęły zmieniony porządek obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Komisje jednogłośnie przyjęły protokół.
*****
Informacja na temat wszczęcia przez Ministerstwo Finansów postępowania
administracyjnego w sprawie zwrotu przez Powiat Łobeski nienależnie uzyskanej subwencji
oświatowej za rok 2015.
Jolanta Krajewska – Krupa poinformowała, że zostało wszczęte postępowanie przez
Ministerstwo Finansów postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu przez Powiat Łobeski
nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej za rok 2015. Wszczęcie postępowania następuje w
związku z ustaleniami audytu przeprowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie
w niepublicznych placówkach oświatowych w Radowie Wielkim, które są dotowane przez powiat
łobeski. Z uwagi na przedmiot postępowania, Minister Finansów ustalił termin załatwienia do 31
maja 2019 r. Zostały wydane przez Starostę Łobeskiego trzy decyzje dotyczące zwrotu dotacji.
Zostały one przesłane do organów prowadzących ww. szkoły. Organy prowadzące odwołały się.
Sprawa trafiła do SKO w Szczecinie. Ubiegamy się o zwrot kwoty 409 tys. 822,05 zł. Sprawa toczy
się w SKO, czekamy na decyzję. Prowadzone były też przez powiat łobeski kontrole w szkołach
niepublicznych w Radowie za rok 2014, 2016, 2017 i 2018. Został sporządzony protokół, który
przesłano do organów prowadzących. Z samych umów podpisanych prze dyrektora na kwotę
947 299,30 zł – są to skutki zawarcia czterech umów o pracę i pobranie dotacji w nadmiernej
wysokości w latach 2014, 2016, 2017 i 2018. Postępowanie administracyjne ruszyło za 2015 rok,
teraz kwestia, czy będziemy też oddawać dotacje za pozostałe lata.
Zygmunt Bławzdziewicz zapytał, jaką kwotę starostwo będzie musiało oddać z subwencji.
Jolanta Krajewska – Krupa poinformowała, że jest to kwota 409 822,05 zł.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że subwencji nie nalicza powiat tylko organy prowadzące
szkołę. Subwencja została naliczona błędnie, bo organy się pomyliły. Natomiast kwestia dotacji,
która została bezprawnie wydana, to chyba nie są te same kwoty.
Jolanta Krajewska – Krupa powiedziała, że jeśli chodzi o audyt, to jest to inna kwota. My, jako
powiat staramy się o odzyskanie tej całkowitej subwencji nienależnie pobranej przez organ
prowadzący.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że subwencja to pieniądze, które przychodzą z Ministerstwa.
Dotacja idzie do podmiotów, którym się te pieniądze należą. Źle naliczoną subwencję trzeba zwrócić
do Ministra Finansów, do Skarbu Państwa. Ta bezprawnie wydana dotacja powinna wrócić do
budżetu powiatu?

Jolanta Krajewska – Krupa powiedziała, że trudno jej określić, czy jest to w całkowitej kwocie
czy nie. To jest w kompetencjach Ministra Finansów. Powiat stara się o taki zwrot. Trwa
postępowanie w prokuraturze po zgłoszeniu sprawy przez powiat. Tu też będą informacje o całej tej
sprawie. Na dziś nie odpowie, czy to jest cała suma, czy będzie ona inna.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że analizował tą całą sprawę. Z tego co pamięta, to błędnie
naliczona subwencja była w granicach ponad 200 tys. zł. Natomiast, dotacja wydana niezgodnie z
przeznaczeniem, to kwota ok. 400 tys. zł. Czyli, jako powiat powinniśmy zwrócić te ponad 200 tys.
zł, a wyegzekwować jako powiat te 400 tys. zł.
Grzegorz Wasilewicz powiedział, że wynik audytu w kwestii nienależnie pobranej dotacji zawierał
dwie kwoty. Jedna to nienależnie pobrana, a druga niewłaściwie wykorzystana. Niewłaściwie
wykorzystana dotyczy wynagrodzeń dyrektora szkoły – czyli trzech z czterech umów – kwota ok.
360 tys. zł. Druga część – nienależnie pobrana – z tytułu niewłaściwie wykazywanych ilości
uczniów. Ta kwota jest powiązana z kwotą nienależnie policzonej subwencji. To była kwota chyba
więcej niż 200 tys. zł. Minister będzie prowadził swoje postępowanie w sprawie zwrotu subwencji.
To postępowanie jest niezależne od postępowania prowadzonego przez Starostę w sprawie zwrotu
dotacji.
*****
4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Domu Dziecka w Łobzie w 2018 r.
Katarzyna Kuzon przedstawiła informację.
Komisje, po omówieniu, pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie.
5. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Resku w
2018 r.
Marcin Czura przedstawił informację.
Komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie.
6. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łobzie w 2018 r.
Katarzyna Błaszczyk przedstawiła informację.
Komisje, po omówieniu, pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie.
O godz. 17,20 posiedzenie opuścili radni Edward Drozda i Ryszard Sola.
7. Zaopiniowanie informacji na temat aktualnej sytuacji służby zdrowia na terenie
Powiatu Łobeskiego.
Mariusz Szpryngacz przedstawił informację.

Józef Leśniak zapytał o Zol w Resku – jakie są konkretne ustalenia pomiędzy zarządcą a gminą
Resko w sprawie uruchomienia rentgena i gabinetu ortopedycznego. Mówi się o tym od dwóch
lat. Jakie są konkretne ustalenia w tym temacie.
Mariusz Szpryngacz powiedział, że dzierżawca w tym roku wystąpił o kontrakt na
zwiększenie ZOL z 70 do 90 łóżek. Podejmowane są działania mające na celu zakup rentgena.
Przygotowany został projekt uchwały w sprawie przekazanie dotacji dla szpitala w
Nowogardzie. Na chwilę obecną, jesteśmy wstrzymani z przekazaniem takiej dotacji, ponieważ
protokół pokontrolny RIO w Gminie Nowograd, dotyczył rozwiązania umowy dzierżawy z
powiatem łobeskim lub połączenia się szpitali. Trwają wyjaśnienia tego w RIO w Szczecinie.
Czekamy teraz na informację. Z naszej strony będą podejmowane rozmowy z Burmistrzem
Nowogardu oraz Prezesem RIO, aby odnieśli się do tej sytuacji. Od strony powiatu nie ma
przeciwwskazań, mamy możliwość przekazania dotacji. Czekamy tylko na informację z
Nowogardu.
Dorota Kisiel zapytała o rehabilitację.
Grzegorz Wasilewicz powiedział, że dyrektor Lembas nie wystąpił o kontrakt na rehabilitację,
tylko wyraził tym zainteresowanie. Spodziewamy się kolejnego naboru i być może w tym
drugim konkursie dyr. Lembas złoży ofertę na rehabilitację w Resku.
Komisje, po omówieniu, pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/16/2018 Rady Powiatu
w Łobzie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Spraw
Społecznych.
Zdzisław Urbański przedstawił projekt uchwały.
Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 Rady Powiatu w
Łobzie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i
Gospodarki.
Zdzisław Urbański przedstawił projekt uchwały.
Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniego programu
inwestycyjnego na lata 2019-2029.
Grzegorz Wasilewicz przedstawił projekt uchwały. Poinformował, że podstawa prawnej
powinna być inna -art. 12 pkt 4.
Komisje, po omówieniu, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie petycji sołtysa sołectwa Anielino o
wyremontowanie nawierzchni drogi powiatowej 4301Z.
Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu
Powiatu Łobeskiego na 2019 rok dla gminy Węgorzyno.
Krzysztof Gwóźdź przedstawił projekt uchwały.
Paweł Marek zapytał, czy wydatkowanie tych pieniędzy było konsultowane z Prezesem
Powiatowym OSP.
Krzysztof Gwóźdź powiedział, że nie ma takiej wiedzy. Nie ma dziś pracownika
merytorycznego. Odpowie na sesji.
Paweł Marek powiedział, że mamy trzy wnioski z OSP. Została zabezpieczona kwota 20 tys.
zł na modernizację remiz i zakup sprzętu dla OSP. Z tego wynika, że na modernizację remontu
remizy w Zwierzynku można dać, ale czy na remonty samochodów? Remonty samochodów
powinny być w gestii burmistrzów. Poza tym, jest kwota 20 tys. zł. Z tego wynika, że na każdą
gminę powinno być po 4 tys. zł, a na Węgorzyno idzie teraz 7,5 tys. zł.
Krzysztof Gwóźdź powiedział, że w Węgorzynie była sytuacja losowa. Kwota 5 tys. zł jest
niewielkim wkładem w pomoc dla OSP w Węgorzynie.
Paweł Marek powiedział, że remont powinien być w gestii Burmistrza. Z uzasadnienia do
uchwały wynika, że te środki powinny być przeznaczone na modernizację remiz i zakup
sprzętu.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że chęcią było, aby coś porządnego kupić za te
pieniądze. Warto skonsultować to z panem Paluchem. Niech oni zdecydują, jak przeznaczyć te
pieniądze.
Grzegorz Wasilewicz powiedział, że opiniowanie wniosków przez komendanta powiatowego
OSP z niczego nie wynika. Kiedyś było takie życzenie Zarządu. Taka opinia nie jest wiążąca.
Ta pomoc jest udzielana w formie dotacji dla gminy, nie bezpośrednio OSP. To, na co jest to
przeznaczone, wynika z wniosku gminy i sporządzonej umowy. Rzeczywiście, w uzasadnieniu
jest to nieszczęśliwie sformułowane, ale nie blokuje to możliwości udzielenia dotacji na remont
dotacji. To, na co jest przeznaczana dotacja wynika z uchwały i umowy.
Przerwa w obradach godz. 18,18-18,30.
Renata Kulik zgłosiła autopoprawkę Zarządu do uzasadnienia uchwały poprzez wykreślenie
pierwszego zdania we wszystkich trzech projektach uchwał dotyczących udzielenia pomocy
finansowych dla osp.
Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu
Powiatu Łobeskiego na 2019 rok dla gminy Węgorzyno.
Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu
Powiatu Łobeskiego na 2019 rok dla gminy Radowo Małe.
Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
15. Wnioski i oświadczenia.
Józef Leśniak zapytał o dotację dla kościoła w Starej Dobrzycy.
Grzegorz Wasilewicz powiedział, że sprawdzi to.
Marcin Czura przedstawił swoją współpracę z Zarządem poprzedniej kadencji. Poinformował, że
ostatnie dwa lata jego pracy w DPS to była katorga. Wicestarosta darła jego zaproszenia na różne
konferencje. Etatowy członek Zarządu przez kilka miesięcy ignorował i nie witał się z nim. Jako
nadzorca DPS ani razu nie był w DPS. Etatowy członek Zarządu nie brał pod uwagę potrzeb DPS
dotyczących np. zakupu busa czy platformy. Te działania miały spowodować jego odejście z pracy.
Po konkursie na wicedyrektora DPS został wezwany do Starosty, że ma unieważnić konkurs na
zastępcę dyrektora DPS, bo nie została wybrana właściwa pani z PSL. Dodał, że ma na to
odpowiednie pisma i dowody, gdyby radni chcieli się z tym zapoznać.
Paweł Marek powiedział, że to nie jest miejsce na takie rozmowy. Jeśli dyrektor chce coś takiego
przekazać, to niech spotka się z Zarządem.
Bożena Karmasz powiedziała, że całe społeczeństwo powinno się o tym dowiedzieć. Powinno to
być powiedziane na sesji, żeby nie było mówione, że kogoś celowo odsunęliśmy od władzy. Niech
społeczeństwo dowie się ja kto wyglądało.
16. Zamknięcie posiedzenia
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.
Przewodniczący
Komisji Spraw Społecznych
Zdzisław Urbański
Protokół sporządziła:
Agnieszka Maśnik

