Protokół Nr 7/19 ze wspólnego posiedzenia
Komisji Budżetu i Gospodarki,
Komisji Spraw Społecznych
i Komisji Oświaty,
które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 r.
w Starostwie Powiatowym w Łobzie
Rozpoczęcie obrad godz. 16,00
Zakończenie obrad godz. 17,00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.
Posiedzenie Komisji otworzył i poprowadził pan Zygmunt Bławzdziewicz – Przewodniczący
Komisji Oświaty. 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.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Ustalenie porządku obrad
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Powiatu Łobeskiego za rok 2018 wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łobeskiego za rok 2018
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół
ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Łobeskiego od dnia 1
września 2019 r.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji celowej Gminie Radowo Małe na realizację zadania publicznego z zakresu kultury
na organizację „Dożynek Powiatowo – Gminnych 2019”
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2019
rok
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Łobeskiego na lata 2019-2025
9. Wnioski i oświadczenia.
10. Zamknięcie obrad.
Komisje jednogłośnie przyjęły zmieniony porządek obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Komisje jednogłośnie przyjęły protokół.
4. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Powiatu Łobeskiego za rok 2018 wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łobeskiego za rok 2018.
Sławomir Brodniak przedstawił sprawozdania.
Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały sprawozdania.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół
ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Łobeskiego od dnia
1 września 2019 r.
Jolanta Krajewska – Krupa przedstawiła projekt uchwały.
Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji celowej Gminie Radowo Małe na realizację zadania publicznego z zakresu
kultury na organizację „Dożynek Powiatowo – Gminnych 2019”
Mariusz Szpryngacz przedstawił projekt uchwały.
Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na
2019 rok
Sławomir Brodniak przedstawił projekt uchwały.
Ryszard Sola s. Józefa zapytał o sprawę zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej
za 2015 r.
Jolanta Krajewska – Krupa powiedziała, że jest wydłużony czas na postępowanie
administracyjne przez Ministra Finansów. Do końca czerwca ma być wydana decyzja i wtedy
poznamy kwotę.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że ten temat był omawiany na posiedzeniu Komisji
Oświaty. Dodał, że nie rozumie, dlaczego ktoś inny zawinił, a ktoś inny ma za to odpowiadać.
Naliczenie za dużej subwencji oświatowej wynikało z błędów proceduralnych ze strony szkół.
Teraz powiat jest karany za to, że szkoły popełniły błędy. Zapytał, co chodzi z subwencją
ogólną dla samorządu terytorialnego?
Sławomir Brodniak powiedział, że z rezerwy Ministra Finansów została uruchomiona rezerwa
i te środki zwiększają nam subwencję ogólną na inwestycje na drogach. Pierwszy raz
spotykamy się z taką sytuacją w naszym powiecie. Minister Finansów korzysta z tej rezerwy
na remonty wiaduktów i mostów.
Zygmunt Błąwzdziewicz zapytał, czy są to środki znaczone.
Sławomir Brodniak powiedział, że na razie nie wiemy. Być może dostaniemy z Ministerstwa
Infrastruktury wytyczne, jak te środki wykorzystać.
Ryszard Sola s. Józefa zapytał, czy jeśli powiat będzie musiał zwracać subwencję oświatową,
to wiadomo od kogo to dochodzić?
Grzegorz Wasilewicz powiedział, że nie będzie od kogo tego zwrotu dochodzić. Dochodzimy
od organów prowadzących szkoły niepubliczne, ale dochodzimy dotacji, nie subwencji. Oprócz
tego, że subwencja była źle naliczona, to też jest problem z wydatkowaniem dotacji. Subwencji,
jako takiej, dochodzić nie możemy.
Sławomir Brodniak powiedział, że powiat otrzymuje subwencję jako środki własne i nie musi
jej rozliczyć. Natomiast, jeśli okazuje się, że była źle naliczona, wtedy Ministerstwo Finansów
występuje o zwrot tych środków. Zwrot dotacji można dochodzić od organów prowadzących.
Józef Leśniak zapytał, dlaczego te pieniądze były źle wydatkowane.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że subwencje przekazane w formie dotacji są przekazane
na określone zadania wykonywane przez szkołę i są wyliczane według ilości uczniów. Szkoły
zawyżyły ilość uczniów, więc dostały za dużo pieniędzy. Teraz trzeba odzyskać te pieniądze,

które są zawyżonej dotacji oraz wydane na zatrudnienie dyrektorki na czterech etatach. Gdyby
udało się te środki odzyskać, to jeszcze powiat by na tym zyskał.
Jolanta Krajewska – Krupa powiedziała, że otrzymaliśmy decyzję z SKO o skierowaniu
sprawy do ponownego rozpatrzeniu przez powiat. Organy prowadzące szkoły niepubliczne
zakwestionowały zalecenia z protokołu, nie było też materiału dowodowego. Teraz są
przygotowywane pisma do organów prowadzących o uzupełnienie tego materiału
dowodowego. Wtedy zostaną wydane nowe decyzje.
Józef Leśniak zapytał o remont łazienek w ZOL w Resku i dostosowanie pomieszczeń na
rentgen.
Grzegorz Wasilewicz powiedział, że z remontem łazienek jest problem przez wykonawcę. Jest
nowy wykonawca, spodziewamy się końca robót w najbliższym czasie. Na pewno zostanie to
zrobione w takim terminie, aby dzierżawca mógł ubiegać się o kontrakt na prowadzenie ZOL
przez kolejne lata. Na ostatniej sesji Rada podjęła dwie uchwały – jedną o przeznaczeniu
środków na remont pomieszczeń, a drugą na zakup rentgena. Całość spraw będzie prowadzić
dzierżawca.
Zygmunt Bławzdziewicz zapytał, czy to prawda, że naliczono karę dla wykonawcy pawilonu
OZE w wysokości 170 tys. zł. Sprawa jest w sądzie?
Sławomir Brodniak potwierdził.
Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Łobeskiego na lata 2019-2025
Sławomir Brodniak przedstawił projekt uchwały.
Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
9. Wnioski i oświadczenia.
Paweł Marek zapytał, czy to prawda, że wpłynęła skarga na dyrektora DPS w Resku.
Krzysztof Gwóźdź zaprzeczył.
Ryszard Sola s. Stefana powiedział, że otrzymał pismo od byłej księgowej DPS odnośnie
wypowiedzi dyrektora DPS na jednej z sesji oraz jego pracy. Pismo przekazał Staroście, poprosił
o kontrolę w DPS w kwestiach poruszonych w tym piśmie. Autorka pisma została poinformowana
o sposobie załatwienia pisma i skierowaniu sprawy do kontroli.
Renata Kulik powiedziała, że kontrola jest w trakcie.
Józef Leśniak powiedział, żeby może skoordynować działania Burmistrzów i powiatu w temacie
ochrony środowiska w zakresie wycinki drzew i robienia pustyni na polach, wycinania drzew przy
oczkach. To będzie miało negatywne skutki. Może jakąś tematykę szkoleniową dać w mediach.
Ryszard Sola s. Stefana zgodził się z radnym Leśniakiem. Ale to ustawodawca stworzył taką
ustawę, że właściciele gruntów np. rolnych i nie tylko, mogli wyciąć drzewo na całości bez
wymaganych zgód. Następnie, wstrzymano to prawo, ale ogromne szkody w naturze zostały
wyrządzone.
Ryszard Sola s. Józefa poprosił, aby posiedzenia komisji i sesję robić w godzinach
popołudniowych. Tak było zawsze i argument z odzyskiwaniem czasu wolnego nie powinien być
problemem. Te posiedzenia odbywają się raz w miesiącu.
Zygmunt Bławzdziewicz powiedział, że o terminach sesji i komisji decyduje Przewodniczący
Rady, który zasięgał opinii Rady w tej sprawie.

10. Zamknięcie posiedzenia
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.
Przewodniczący
Komisji Oświaty
Zygmunt Bławzdziewicz
Protokół sporządziła:
Agnieszka Maśnik

