OAB.AM 0052 – 5 /2/07

Protokół Nr 2/07 ze wspólnego posiedzenia:
Komisji Oświaty,
Komisji Budżetu i Gospodarki
oraz Komisji Spraw Społecznych
które odbyło się w dniu 21 marca 2007 r.
w Starostwie Powiatowym w Łobzie,
ul. Konopnickiej 41
Rozpoczęcie obrad godz. 13,00
Zakończenie obrad godz. 15,05

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.
Posiedzenie Komisji otworzył i poprowadził Przewodniczący Komisji
Oświaty pan Waldemar Konefał. Powitał Członków Komisji oraz wszystkie osoby przybyłe na posiedzenie. Na podstawie list obecności (załącznik
nr 1,2,3) stwierdził quorum.
2. Ustalenie proponowanego porządku obrad
1.

2.
3.

4.

5.

Planowany porządek obrad:
Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
Ustalenie porządku obrad
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
Przyjęcie informacji i sprawozdań:
4.1
o stanie służby zdrowia na terenie powiatu łobeskiego; informacja o aktualnej sytuacji SPZZOZ w Łobzie i szpitala w Resku
4.2
z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie; informacja na temat planu remontów bieżących na drogach po sezonie zimowym oraz planowanych inwestycjach drogowych w
2007 roku;
4.3
z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w
Łobzie
w 2006 r.;
4.4 o gospodarowaniu nieruchomościami powiatu łobeskiego;
4.5
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania policji na terenie powiatu łobeskiego w
2006 roku
4.6
z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie w 2006 roku; ocena stanu bezpieczeństwa,
zagrożeń powodziowych i ochrony ppoż na terenie powiatu
łobeskiego
Zaopiniowanie projektów uchwał:
1

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
5.2
w sprawie zwiększenia poziomu ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego
5.3
w sprawie ustalenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na
2007 r.
5.4
w sprawie ustalenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.
5.5 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2007 rok
5.6 w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2007 rok
6. Wnioski i oświadczenia
7. Zamknięcie obrad
5.1

Komisje pozytywnie przyjęły porządek posiedzenia.
3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
Komisje przyjęły protokół większością głosów (1 wstrzymujący się).
4. Przyjęcie informacji i sprawozdań:
4.1
o stanie służby zdrowia na terenie powiatu łobeskiego; informacja o aktualnej sytuacji SPZZOZ w Łobzie i szpitala w Resku
Wiesław Mały powiedział, że opieka medyczna na terenie powiatu łobeskiego zabezpiecza potrzeby mieszkańców. Dodał, że są realizowane
programy profilaktyczne w zakresie mammografii, chorób układu krążenia, raka piersi).
Marek Kubacki powiedział, że nie ma profilaktyki chorób układu krążenia.
Ryszard Sola zapytał, czy pan Kargul będzie obecny na sesji.
Marek Kubacki powiedział, że pan Kargul został zaproszony.
Ryszard Sola zapytał o porozumienie z powiatem stargardzkim dotyczącym SPZZOZ.
Ryszard Brodziński powiedział, że któryś z wierzycieli złożył do sądu
pozew o zakończenie procedury likwidacyjnej wobec jej opieszałości –
nie wiadomo jak to się zakończy. Powiat łobeski prowadzi dalsze działania dotyczące wykreślenia SPZZOZ z rejestru podmiotów prowadzących
działalność medyczną.
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Paweł Bot zwrócił uwagę, że w przedstawionej informacji o aptekach w
Węgorzynie wymieniona została Apteka Futura – Sklep Zielarski. Powiedział, że apteka, to miejsce, gdzie można kupić leki na receptę, a produkty zielarskie można kupić w każdym sklepie spożywczym. Zawnioskował, aby wykreślić z informacji zapis „Apteka Futura- Sklep zielarski”.
Komisje większością głosów poparły wniosek radnego Bota.
Józef Drozdowski zwrócił uwagę na brak rentgena zębowego w Łobzie.
Dodał, że takie urządzenie kosztuje ok. 10-15 tys. zł. Zapytał, czy jest
możliwość wspomożenia powstania rtg zębowego do przychodni w Łobzie.
Marek Kubacki powiedział, że w Łobzie jest ogólnie problem z rentgenem, bo praktycznie nie ma go wcale. To urządzenie, które jest w przychodni jest w rozsypce.
Ryszard Brodziński powiedział, że jeśli powiat nie tworzy żadnego zozu, to nie ma możliwości wsparcia tego zakupu dla przychodni w Łobzie.
Jan Michalczyszyn zwrócił uwagę żeby uaktualnić przedstawione informacje odnośnie aptek i praktyk stomatologicznych znajdujących się w
Resku, ponieważ cześć adresów jest nieaktualna.
Zdzisław Trojga zapytał o ilość praktyk stomatologicznych w przychodni
mających kontrakt z NFZ.
Marek Kubacki powiedział, że prawdopodobnie są to dwie praktyki.
Zdzisław Trojga powiedział, że NFZ nie powinien dać kontraktu, jeśli nie
ma rtg zębowego.
Marek Kubacki powiedział, że byłoby to ze szkodą dla pacjentów.
Zdzisław Trojga powiedział, że 2-3 praktyki mogłyby się porozumieć i
zakupić taki rtg.
Ryszard Brodziński powiedział, że jest to trochę nielogiczne, ponieważ
w tej sytuacji np. laryngolog musiałby mieć rtg czaszki. Poza tym każdy
dentysta musiałby mieć radiologa.
Marek Kubacki powiedział, że brak jest jednego podmiotu chirurgicznego. W Łobzie funkcjonuje tylko „Chirurg” i to w określonych godzinach.
Później trzeba jeździć poza Łobez.
Jan Zdanowicz zwrócił uwagę, że jest utrudniony dostęp do lekarza p.o.z. Po godzinie 18 trzeba jeździć do szpitala lub na pogotowie. Dodał, że
mieszkańcy Radowa mają daleko do lekarza – 25 km. W poprzednich latach lekarz był dostępny, odbierał telefony, a teraz tego nie robią. W Radowie, pomimo usilnych starań, nie ma stomatologa. Poprosił, aby wesprzeć działania mające na celu spowodowanie, aby młodzi stomatolodzy
przyjeżdżali do Radowa.
Marek Kubacki powiedział, że opiekę po godzinach przyjmowania lekarza p.o.z. można znaleźć na pogotowiu u lekarza dyżurującego. Odnośnie specjalistyki powiedział, że jest słaba informacja dotycząca specjali3

styki w powiecie. Ponadto powinny zostać podjęte działania dotyczące
wydłużenia godzin przyjmowania przez lekarza chirurga.
Wiesław Mały powiedział, że z chirurgami będzie problem, ponieważ nie
będą robić więcej niż mają w kontrakcie.
Marek Kubacki powiedział, że w Łobzie jest jeszcze pan Grzeszczak,
który obecnie nie podpisał kontraktu z NFZ.
Wiesław Mały powiedział, że pan Grzeszczak nie ma specjalizacji, aby
dostać kontrakt. Dodał, że ta informacja po poprawieniu, zostanie przesłana do ośrodków zdrowia oraz do prasy.
Antoni Gutkowski powiedział, że zostanie również przekazana do Gońca Powiatowego.
Henryk Musiał powiedział, że nie skreślałby Apteki Futura - Sklep zielarski w Węgorzynie tylko dopisałby sklep zielarski w Łobzie.
Piotr Bot powiedział, że jest to punkt o aptekach, a nie sklepach zielarskich. Dodał, że taki zapis może mylić, że w Węgorzynie są dwie apteki.
Komisja przegłosowała wniosek radnego Bota 12 głosami „za” przy 2
głosach przeciw (radni: Musiał i Fojna).
Komisja jednogłośnie przyjęła informację z wprowadzoną zmianą.
4.2

z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie; informacja na temat planu remontów bieżących na drogach po sezonie zimowym oraz planowanych inwestycjach drogowych w
2007 roku;

Waldemar Konefał powiedział, że jest bardzo zadowolony z przygotowanej informacji.
Ryszard Sola powiedział, że droga Suliszewice – Rynowo jest w fatalnym stanie, wymaga chociażby remontu w niektórych miejscach. Dodał,
że być może nie zostanie to zrobione w tym roku, ale może w następnym.
Józef Drozdowski poprosił, aby zwrócić się do Zarządu Dróg Wojewódzkich i Generalnej Dyrekcji o dobre oznakowanie dróg oraz zwrócenie uwagi na stan dróg i zrobienie najpilniejszych prac remontowych. Dodał, że są to nieduże koszty, a mogą uratować życie.
Marek Kubacki zwrócił uwagę, że na drodze Łobez – Węgorzyno jest
zakręt, który jest zawsze śliski.
Waldemar Konefał powiedział, że ten temat był już wielokrotnie poruszany, stawiano wnioski o postawienie znaków ostrzegawczych w tym
miejscu.
Zbigniew Podgórski powiedział, że ZDW będzie nanosić odpowiednie
znaki poziome na drodze Łobez – Węgorzyno. Dodał, że jest to bardzo
dobrze przygotowany odcinek drogi jeśli chodzi o warunki zimowe.
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Mieczysław Fojna poprosił, aby doprowadzić do spotkania z dyrektorem
Zarządu Dróg Wojewódzkich i Krajowych, aby opracować wspólne inwestycje dotyczące dróg na terenie powiatu - bo część z nich jest powiatowa, krajowa lub wojewódzka - i spróbować wspólnie pozyskać środki na
ich remont.
Antoni Gutkowski powiedział, że Zarząd obejrzał drogi powiatowe.
Głównie zwrócono uwagę na drogi, którymi dowożone są dzieci do szkoły. Dodał, że droga Suliszewice – Rynowo w porównaniu do drogi Resko
– Łabuń to autostrada. W pierwszej kolejności do remontu muszą iść
drogi, którymi są dowożone dzieci. W Resku są w najgorszym stanie.
Komisje jednogłośnie przyjęły informację.

4.3

z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w
Łobzie
w 2006 r.;

Henryka Pilecka – Wiśniewska zwróciła uwagę, ze coraz więcej dzieci
potrzebuje opieki neurologicznej i psychiatrycznej. Zapytała, czy jest
możliwość zatrudnienia psychiatry na część etatu.
Marek Kubacki powiedział, że lekarz psychiatra przyjmuje raz w tygodniu w Medicorze. Dodał, że można porozmawiać z panem Kargulem,
aby wyznaczyć dzień do przyjmowania dzieci.
Antoni Gutkowski zapytał o liczbę dzieci potrzebujących pomocy psychiatry.
Henryka Pilecka – Wiśniewska powiedziała, że jest to ok. 30 osób.
Komisje jednogłośnie przyjęły informację.
4.4

o gospodarowaniu nieruchomościami powiatu łobeskiego;

Ryszard Sola zapytał, czy są prowadzone działania związane z uregulowaniem własności dróg.
Zbigniew Pałubiak powiedział, że większość dróg powiatowych ma w
księdze wieczystej zapis, że są własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu ZDP w Łobzie.
Komisje jednogłośnie przyjęły informację.
4.5

o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania policji na terenie powiatu łobeskiego w
2006 roku
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Antoni Gutkowski powiedział, że odbyła się odprawa roczna, w której
brał udział Komendant Wojewódzki. Działalność Komenda Powiatowej
Policji w Łobzie została oceniona bardzo wysoko, jest 4 w województwie.
Jan Zdanowicz zwrócił uwagę, że jest coraz więcej nietrzeźwych kierujących. Dodał, że szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca sprzedaży i spożywania alkoholu.
Zbigniew Podgórski powiedział, że liczba osób spożywających alkohol
nie ulega zmniejszeniu. Dodał, że są przeprowadzane kontrole z komisją
antyalkoholową. Jest coraz większa liczba nieletnich spożywający alkohol.
Komisje jednogłośnie przyjęły informację.
4.6

z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie w 2006 roku; ocena stanu bezpieczeństwa,
zagrożeń powodziowych i ochrony ppoż na terenie powiatu
łobeskiego

Ryszard Sola zapytał, czy wymienione w informacji braki, w przypadku
jakiegoś zagrożenia mogą w jakiś sposób odczuć mieszkańcy.
Marek Bukato powiedział, że jest pewien normatyw, który narzuca, jakie
sprzęty powinny być w jednostce.
Jan Michalczyszyn poprosił, aby wzorem roku ubiegłego, straż oczyściła rzekę Regę za Łobzem.
Komisje jednogłośnie przyjęły informację.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał:
5.1
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
W wyniku głosowania Komisje jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały
5.2

w sprawie zwiększenia poziomu ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego

W wyniku głosowania Komisje jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały
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5.3

w sprawie ustalenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na
2007 r.

Helena Szulc omówiła projekt uchwały.
W wyniku głosowania Komisje jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały
5.4

w sprawie ustalenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.

Helena Szulc omówiła projekt uchwały.
Ryszard Sola zapytał, czy rozdrabniacz gałęzi będzie w użytkowaniu
ZDP w Łobzie.
Wiesław Bernacki potwierdził.
W wyniku głosowania Komisje jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały
5.5

w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2007 rok

Helena Szulc omówiła projekt uchwały.
W wyniku głosowania Komisje jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały
5.6

w sprawie zmian budżetu powiatu łobeskiego na 2007 rok

Helena Szulc omówiła projekt uchwały.
W wyniku głosowania Komisje jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały
6. Wnioski i oświadczenia
Henryk Musiał powiedział, że przeglądany był kalendarz imprez cyklicznych. Organizowana jest impreza pn. „Baba Wielkanocna”. Dodał, że od
dawna pozostaje temat Sydonii. Stwierdził, że zorganizowanie Sydonii
byłoby imprezą świadczącą tylko o powiecie, bo Baba Wielkanocna
może być organizowana w innych miejscach kraju.
7. Zamknięcie posiedzenia
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Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła:
Agnieszka Maśnik
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