PROTOKÓŁ NR XXI/20
XXI sesji Rady Powiatu w Łobzie
w dniu 14 maja 2020 roku
w Starostwie Powiatowym w Łobzie
Rozpoczęcie obrad: godz. 14,00
Zakończenie obrad: godz. 14,55

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady Ryszard Sola otworzył XXI sesję Rady Powiatu w Łobzie.
Poinformował, że w związku z epidemią koronawirusa, na posiedzenie Rady nie zaproszono
gości. Sesja Rady jest transmitowana i nagrywana. Nagranie z obrad będzie udostępnione
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łobzie.
Na podstawie listy obecności radnych powiatu (załącznik nr 1 do protokołu) stwierdził, że na
sali jest 15 radnych na ustawowy stan 15 radnych.
2. Ustalenie porządku obrad
Nie wniesiono uwag do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XIX i XX sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły były dostępne w Biurze Rady oraz w BIP
do zapoznania. Uwag nie wniesiono, wobec powyższego stwierdził, że protokoły zostały
przyjęte.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu i dyskusja nad sprawozdaniem
Renata Kulik powiedziała, że radni otrzymali sprawozdanie. Przedstawiła działania podjęte
przez powiat w związku z wystąpieniem koronawirusa. Zapytała, czy są pytania.
Pytania zgłosili radni: Paweł Marek i Ryszard Sola s. Józefa.
Odpowiedzi udzielili Sekretarz oraz Starosta.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
Przewodniczący Rady Poinformował, że radni otrzymali informację, że na sesję nie zostaną
zaproszeni sprawozdawcy omawianych sprawozdań. Była prośba, aby pytania do złożonych
sprawozdań przesłać mailowo lub złożyć pisemnie na posiedzeniu. Nie złożono zapytań drogą
elektroniczną. Czy radni chcą złożyć pytania na sesji?
Głos zabrali radni: Zdzisław Urbański, Ryszard Sola s. Stefana, Ryszard Sola s. Józefa.
6. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu łobeskiego za rok 2019.
Przewodniczący Rady powiedział, że Starosta dołożyła do tej informacji dodatkowe dane dotyczące
działalności w tym roku związane z pandemią COVID-19. Wyraził słowa uznania dla tej jednostki.
Jest to mała jednostka o niedużej obsadzie kadrowej.

7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie o stanie
bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie
działalności Komendy Powiatowej w 2019 roku.
Radni nie zgłosili pytań do informacji.
8. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, stanu zagrożeń
przestępczością oraz skutecznością działań Komendy Powiatowej Policji w Łobzie w
2019 roku.
Radni nie zgłosili pytań do informacji.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie za rok 2019.
Głos zabrali radni: Józef Leśniak, Ryszard Sola s. Stefana, Krzysztof Gwóźdź.
10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Łobeskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 r.
Radni nie zgłosili pytań do informacji.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się
środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zdzisław Urbański poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany przez stałe Komisje
Rady pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na
2020 rok.
Zdzisław Urbański poinformował, że projekt uchwały został zaopiniowany przez stałe Komisje
Rady pozytywnie.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
13. Pisemne interpelacje i zapytania radnych.
Janina Mazuro zapytała o stopę bezrobocia w powiecie.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
Józef Leśniak zadał pytanie o opiekę senioralną w powiecie – projekt rozbudowy obiektu po
szpitalu dziecięcym w Resku.
Ryszard Niemczuk powiedział, że jest ogłoszony kolejny przetarg. Zainteresowanie jest duże. W
poprzednich przetargach było po jednym oferencie, a cena przekraczała o ponad 1 mln zł. Teraz jest
kilka zainteresowanych podmiotów. Możliwe, że rozstrzygniecie będzie pozytywne.

15. Informacje i komunikaty.
Starosta poinformowała o zakupie budynku, w którym mieściła się siedziba ZUS w Łobzie, za kwotę
87 tys. zł.
Paweł Bot poinformował, że LOT CIW ogłosiła nabór wniosków za zakładanie działalności
gospodarczej. Biuro pracuje zdalnie, ale jeśli będzie potrzeba osobistego spotkania, to jest to
możliwe.
Paweł Marek zapytał o koszt adaptacji budynku po ZUS.
Ryszard Niemczuk powiedział, że robiliśmy rozeznanie, koncepcja wykazuje, że ten budynek w
dużej mierze jest zdatny do przystosowania na Dom Dziecka. Nie mamy jeszcze kosztorysu.
Zygmunt Bławzdziewicz zapytał, gdzie można znaleźć ogłoszenia o przetargach na budynek po
szpitalu w Resku.
Ryszard Niemczuk powiedział, że tego nie ogłasza Starostwo. Zostało to zlecone Związkowi
Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej. Jest to w ramach płaconych składek.
Ryszard Sola s. Józefa powiedział, że przy cenie początkowej miał mieszane uczucia odnośnie
budynku po ZUS, ale teraz trzeba jak najszybciej zrealizować ten zakup i dostosowanie.
16. Informacje Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący poinformował o :
• obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego do 31 maja,
• wpłynięciu odpowiedzi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
na stanowisko Rady Powiatu dot. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w
Starogardzie. W dniu 12 maja została przesłana radnym pocztą elektroniczną.
• wpłynięciu skargi na działalność Zarządu Powiatu, która została przekazana do Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji.
17. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady XXI sesji Rady Powiatu Łobeskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Sola
Protokół sporządziła: Agnieszka Maśnik

