PROTOKÓŁ NR XII/19
XII sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 29 sierpnia 2019 roku
w Starostwie Powiatowym w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 14,00
Zakończenie obrad: godz. 14,50

OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczący Rady Ryszard Sola otworzył XII 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 14 radnych
na ustawowy stan 15 radnych.
USTALENIE PORZĄDKU OBRAD XII SESJI
Przewodniczący Rady poinformował, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji radni otrzymali
porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2. Ustalenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu XI sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/186/2009 Rady Powiatu z dnia
3 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za
wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu w Łobzie odnośnie planowanego
ograniczenia ruchu kolejowego na trasie linii kolejowej nr 202 Stargard – Gdańsk
Główny.
9. Pisemne interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacje i komunikaty.
11. Informacje Przewodniczącego Rady.
12. Zamknięcie obrad.
Wobec niezgłoszenia uwag, Przewodniczący przystąpił do realizacji porządku obrad.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU XI SESJI RADY POWIATU
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół był dostępny Biurze Rady oraz w BIP do
zapoznania. Uwag nie wniesiono, wobec powyższego stwierdził, że protokół został przyjęty.

INFORMACJA STAROSTY O PRACY ZARZĄDU POWIATU MIEDZY SESJAMI
Starosta wręczyła pani Jolancie Manowiec podziękowanie za pracę na stanowisku dyrektora Zespołu
Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie. Pani Jolanta Manowiec podziękowała za współpracę.
Starosta wręczyła akt powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. T. Kościuszki
w Łobzie pani Annie Boguszewskiej – Wąsowicz.
Renata Kulik przedstawiła informację o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Przerwa godz. 14,20-14,30
Pytania do sprawozdania zadał radny J. Leśniak. Odpowiedzi udzieliła Starosta, Dyrektor
Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu oraz zastępca dyrektora ZDP w Łobzie.
PODJĘCIE UCHWAŁY w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Paweł Bot poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie. Do składu Komisji wskazano radnych: Janinę Mazuro, Bożenę Karmasz
i Józefa Leśniaka.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
PODJĘCIE UCHWAŁY w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
Paweł Bot przedstawił projekt uchwały. Poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady,
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
PODJĘCIE UCHWAŁY zmieniającej uchwałę nr XXVIII/186/2009 Rady Powiatu z dnia
3 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających
ze stosunku pracy.
Paweł Bot poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie z autopoprawką wniesioną przez Starostę.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
PODJĘCIE UCHWAŁY w sprawie stanowiska Rady Powiatu w Łobzie odnośnie
planowanego ograniczenia ruchu kolejowego na trasie linii kolejowej nr 202 Stargard –
Gdańsk Główny.
Paweł Bot poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Rada podjęła uchwałę przy 2 głosach wstrzymujących (radni Bąk i Karmasz).

PISEMNE INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
Radni nie złożyli interpelacji i zapytań.
INFORMACJE I KOMUNIKATY
Paweł Marek poprosił o powtórzenie informacji przedstawionych na wspólnym posiedzeniu
Komisji, odnośnie kontroli przeprowadzonej w DPS w Resku.
Ryszard Sola s. Stefana powiedział, że wpłynęło pismo od byłej pracownicy DPS w Resku, w
następstwie którego została przeprowadzona kontrola w jednostce. Starosta poinformowała, że
podczas tej kontroli nie stwierdzono większych nieprawidłowości. Był też temat sprzedaży
złomu przez dyrektora DPS w Resku.
Ryszard Niemczuk udzielił informacji na temat sytuacji związanej ze sprzedażą złomu przez
dyrektora DPS w Resku.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Ryszard Sola s. Stefana poinformował, że następna sesja odbędzie się w dniu 26 września br.
Zaprosił do uczestnictwa w dożynkach powiatowo – gminnych, które odbędą się w Radowie
Małym w dniu 7 września oraz dożynkach gminnych w Łobzie w dniu 15 września.
ZAMKNIĘCIE OBRAD
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady XII sesji Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Sola
Protokół sporządziła: Agnieszka Maśnik

