OAB.AM 0052 – 5 /3/07

Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia:
Komisji Oświaty,
Komisji Budżetu i Gospodarki
oraz Komisji Spraw Społecznych
które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r.
w Starostwie Powiatowym w Łobzie,
ul. Konopnickiej 41
Rozpoczęcie obrad godz. 13,00
Zakończenie obrad godz. 14,45

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.
Posiedzenie Komisji otworzył i poprowadził Przewodniczący Komisji
Spraw Społecznych pan Andrzej Gradus. 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
Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

2. Ustalenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Łobeskiego za 2006 rok
5. Zaopiniowanie informacji i sprawozdań:
5.1 z działalności Łobeskiego Centrum Turystyki w 2006 r.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał:
6.1
w sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
2007 r.
7. Wnioski i oświadczenia
8. Zamknięcie obrad.
Komisje pozytywnie przyjęły porządek posiedzenia.
3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
Komisje jednogłośnie przyjęły protokół.
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4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Łobeskiego za 2006 rok
Helena Szulc omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu
łobeskiego za 2007 rok. Dodała, że sprawozdanie zostało przedłożone
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, która wydała pozytywną
opinię z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2006 rok. Również
Komisja Rewizyjna wypracowała wniosek do Rady Powiatu o udzielenie
Zarządowi absolutorium. Wniosek został zaopiniowany przez RIO
pozytywnie.
Jan Michalczyszyn powiedział, że było spotkanie Komisji Rewizyjnej,
która w obecności Starosty pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
Henryk Musiał powiedział, że nie wszystkie środki zaplanowane w
budżecie zostały wydatkowane w 100%. Dodał, że zamiast wpłacać
środki na PFRON można byłoby zatrudnić w Starostwie osobę
niepełnosprawną. Wyraził niepokój faktem, że wydano o 8 tys. zł mniej
na pomoc materialną dla uczniów Zespołu Szkół w Łobzie i w Resku.
Helena Szulc powiedziała, ze niewykorzystane środki na pomoc
materialną dla uczniów podlegają zwrotowi i nie można zwiększyć
środków przyznawanych na jednego ucznia.
Teresa Łań powiedziała, ze pieniądze zostały przyznane na konkretne
osoby. W trakcie realizacji programu w niektórych rodzinach poprawił się
stan finansowy i przestały one spełniać kryteria wymagane do
przyznania stypendium. Te środki były celowe i należy je zwrócić.
Dodała, że ten program się kończy i nie będzie już tych stypendiów.
Helena Szulc powiedziała, ze mniejsze środki na obsługę Rady Powiatu
wynikły z tego, że wcześniej skończyła się kadencja i były oszczędności
na dietach. Odnośnie wpłat na PFRON powiedziała, że w Starostwie jest
zatrudniona osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności i są płacone
mniejsze stawki na PFRON. Dodała, że w budżecie jest plan wydatków i
nie ma obligatoryjnego obowiązku wydania tych środków. Niektóre
zadania mogą być wykonane za mniejsze środki.
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone sprawozdanie.
5. Zaopiniowanie informacji i sprawozdań:

5.1 z działalności Łobeskiego Centrum Turystyki w 2006 r.
Bożena Pacholska powiedziała, że ŁCT to jednostka samofinansująca
się. Trzeba było wyposażyć pokoje, zakupić meble. W miesiącu, w
którym zakupiono meble wzrósł deficyt i przychody były mniejsze od
wydatków. Poza tym Sanepid nakazał wprowadzić system HACCP,
trzeba było wymienić wszystkie lampy w stołówce i kuchni. Poza tym
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Sanepid nakazuje wymianę garnków, zakup naświetlacza jajek. Trzeba
zrobić instalację w piwnicy, bo przecieka woda do ziemniaków i one
gniją. Od 2004 r. na wszelkie remonty, które zostały wykonane przez
ŁCT wyłożono ponad 100 tys. zł. ŁCT zarobiło na te remonty. Działalność
gastronomiczna przynosi duże dochody, natomiast działalność hotelowa
mniejsze. Poza tym ŁCT prowadzi działania z zakresu promocji turystyki
w powiecie łobeskim. W ubiegłym roku do Łobza sprowadzono Unihokej.
W tym roku Burmistrz Łobza również zaangażował się w organizację tej
imprezy. w ubiegłym roku tych wydatków było więcej i dlatego jest deficyt
w kwocie 40 tys. zł.
Waldemar Konefał zapytał, co spowodowało ten deficyt.
Bożena Pacholska powiedziała, że został przełożony termin płatności
faktur.
Ryszard Sola zapytał, czy jeśli brakuje pieniędzy, to czy nie można
wygospodarować w powiecie 40 tys. zł i wspomóc ŁCT.
Helena Szulc powiedziała, ze nie można przekazać dotacji dla ŁCT.
Ryszard Sola powiedział, że promocja powiatu jest w różnych źródłach
finansowania. Zapytał, czy takie ulokowanie promocji jest właściwe.
Ciągle się mówi, że o promocji, ale trzeba się zastanowić, czy inne
ulokowanie tych środków nie byłoby lepsze.
Antoni Gutkowski powiedział, ze na początku czerwca Zarząd podejmie
próbę wypracowania stanowiska dotyczącego promocji, sportu i
turystyki.
Waldemar Konefał w imieniu Komisji Oświaty poinformował, ze w
ramach działań Komisji zostanie zorganizowane spotkanie, na którym
zostanie omówiony temat promocji. Zostaną na nie zaproszeni m.in.:
pani Łań, pani Pacholska, pan Mały oraz przedstawiciele
poszczególnych gmin odpowiedzialni za promocję, aby zastanowić się
jak koordynować działania w temacie promocji powiatu, aby efekty były
jak najlepsze.
Zdzisław Trojga powiedział, ze ŁCT jest 40 tys. zł „na minusie”, jeśli nie
byłoby dotacji ze Starostwa to jest to kwota ok. 100 tys. zł „na minusie”.
Zapytał dyrektor Pacholską, jak zamierza to zlikwidować.
Bożena Pacholska powiedziała, ze nie wie, czy uda się to zlikwidować.
Dodała, że w tej chwili nie wie, czy będą obozy letnie w ŁCT, ponieważ
organizatorzy dopiero się zgłaszają i sprawdzają ceny.
Zdzisław Trojga zapytał, jakie będą podejmowane przedsięwzięcia, jeśli
nie uda się zorganizować obozów. Dodał, ze dyrektor ŁCT musi
przedstawić jakieś działania, co robić, aby ten deficyt się nie powiększał.
Antoni Gutkowski powiedział, że Zarząd zajmował się sprawą
Łobeskiego Centrum Turystyki. Dodał, że Zarząd wskazał dyrekcji ŁCT w
jakich kierunkach powinny iść działania, aby deficyt się nie powiększał.
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Bożena Pacholska powiedziała, ze jednostka cały czas stara się
pozyskać jakieś środki – są organizowane wesele, stypy, maratony
rowerowe i kajakowe.
Zdzisław Trojga powiedział, ze zostały poniesione środki na utworzenie
i funkcjonowanie ŁCT. Teraz trzeba utrzymać to funkcjonowanie.
Antoni Gutkowski powiedział, że należy wzbogacić ofertę ŁCT oraz
ciąć wydatki. Dodał, że jeśli jest planowane jakieś przedsięwzięcie i nie
uda się go zrealizować, to należy mieć jakiś rezerwowy pomysł.
Komisje jednogłośnie przyjęły informację.
Przewodniczący obradom ogłosił przerwę 14,15 – 14,30.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał:
6.1
w sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
2007 r.
Helena Szulc omówiła projekt uchwały.
W wyniku głosowania Komisje jednogłośnie zaopiniowały projekt
uchwały
7. Wnioski i oświadczenia
Józef Drozdowski zapytał o sytuację z pogotowiem.
Antoni Gutkowski powiedział, ze nie będzie dyspozytorni. Zostanie
jedna erka oraz do końca roku dodatkowa karetka.
Ryszard Sola poinformował, że Zarząd będzie podejmował uchwałę o
powołaniu Rady Sportu. Rada powiatu ma wytypować jednego
kandydata. Zaproponował radnego Bogdanowicza.
Zdzisław Bogdanowicz powiedział, że będzie członkiem tej rady z tytułu
uczestnictwa w Powiatowym Szkolnym Związku Sportowym.
Zaproponował na członka rady radnego Ryszarda Solę.
Ryszard Sola wyraził zgodę.
Jan Michalczyszyn powiedział, że w ZS w Resku jest zatrudniony
konserwator na ½ etatu. Ta osoba nie wyrabia się ze swoją pracą.
Zapytał, czy nie można byłoby zwiększyć tego etatu do pełnego.
Antoni Gutkowski powiedział, że jeśli pani dyrektor Czech zmieści się w
swoich środkach budżetowych, to nie widzi przeszkód.
8. Zamknięcie posiedzenia
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Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła:
Agnieszka Maśnik
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