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BR.0002.10.4 .2011 

 
PROTOKÓŁ NR VII/11 

Z SESJI 
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2011 ROKU 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1650. 
Posiedzenie odbyło się w auli Starostwa Powiatowego w Złotowie, przy al. Piasta 32.  
 
Obrady otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu Złotowskiego Jadwiga 
Harbuzińska - Turek. Na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe w sesji uczestniczy 18 
radnych, a zatem rada zdolna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.  
W chwili otwarcia sesji nieobecny był radny Romuald Duszara. 
 
Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję zostały dołączone do 
niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska - Turek  poinformowała, iŜ w dniu 20 maja br. wpłynął 
list od Senatora Henryka Stokłosy, który dziękuje za zaproszenie na obrady sesji rady powiatu 
oraz przeprasza, Ŝe nie będzie mógł w niej uczestniczyć, gdyŜ bierze udział w 75. posiedzeniu 
Senatu, Ŝycząc jednocześnie spokojnych, konsekwentnych i owocnych  obrad. 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska - Turek  stwierdziła, Ŝe na 7 dni przed rozpoczęciem 
sesji Zarząd Powiatu Złotowskiego zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad sesji                        
o rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2011 
rok oznajmiając, Ŝe porządek obrad zostaje o ten pkt. uzupełniony  (pkt. 8 porządku obrad). 
 
Radni nie zgłosili uwag i propozycji zmian porządku obrad. 
 
Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek poinformowała, Ŝe porządek obrad obejmuje 
następujące punkty: 
1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3/ Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym.  
4/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
5/ Interpelacje i zapytania radnych. 
6/ Informacja z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w 2010 roku. 
7/ Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2010 rok. 
8/ Projekt uchwały w sprawie zmian budŜetu powiatu złotowskiego na 2011 rok 
9/  Wnioski i oświadczenia radnych. 
10/ Zamknięcie sesji. 
 
Pkt. 2/ porządku obrad -  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska - Turek oznajmiła, Ŝe protokół został 
sporządzony w terminie określonym w statucie powiatu i wyłoŜony radnym do wglądu.                 
Do chwili otwarcia obrad  nie zgłoszono uwag. 
W głosowaniu protokół został przyjęty jednogłośnie, liczbą 18 głosów. 
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Pkt. 3/ porządku obrad - Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego                     
w okresie międzysesyjnym. 
 
Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym, które radni 
otrzymali na piśmie, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Radny J. Podmokły zapytał: 
− kto wnioskował o wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości gruntowej połoŜonej               

w Złotowie przy ul. Norwida nr 10, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 88 ark. 4               
nr 192/12 o pow. 0,1027 ha oraz w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu Zespołu Szkół 
Technicznych w Jastrowiu nad gruntem połoŜonym w Jastrowiu przy ul. Kieniewicza, 
stanowiącym działkę oznaczoną na mapie ewidencyjnej obr. ark. 19 nr 2025/2                           
o pow. 0,1216 ha; radny zapytał takŜe, czy działki zostaną przeznaczone na sprzedaŜ? 

− ile wynosi planowana kwota na organizację tegorocznych XII Międzynarodowych 
Targów Agroturystycznych i Turystycznych odbywających się w dniach 14 i 15 maja 
2011 roku?  

 
Odpowiedzi na zapytania radnego udzielił Wicestarosta T. Fidler informując, Ŝe: 
− działka przy ul. Norwida w Złotowie stanowi drogę łączącą ul. Norwida z parkingiem 

przy ul. Sienkiewicza, 
− nieruchomość jest własnością powiatu i 22 października ur. rada powiatu podjęła 

uchwałę o przeznaczeniu jej do sprzedaŜy, 
− droga zostanie przekazana na mienie miasta Złotów, 
− w tym roku planowana kwota na organizację targów wyniesie ok. 75-80 tys. zł, natomiast 

w roku ubiegłym kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 150 tys. zł.  
 
Starosta R. Goławski poinformował, Ŝe wniosek w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu 
działki przy ul. Kieniewicza został złoŜony przez dyrektora ZST w Jastrowiu                                     
i najprawdopodobniej działka zostanie sprzedana. 
 
Pkt. 4/ porządku obrad - Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej 

sesji. 
Przewodnicząca J. Harbuzińska – Turek poinformowała, Ŝe radni którzy zgłosili interpelacje  
i zapytania na poprzedniej sesji otrzymali odpowiedzi na piśmie (pisemna informacja stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 
Starosta R. Goławski przedstawił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 
Dodatkowo, odnośnie interpelacji radnego J. Podmokłego w sprawie przedstawienia 
problemu związanego z wymianą tablic informacyjno – promocyjnych powiatu 
poinformował, iŜ po licznych konsultacjach z mieszkańcami powiatu złotowskiego utwierdził 
się w przekonaniu, Ŝe tablice, które obecnie widnieją przy drogach wjazdowych na teren 
powiatu złotowskiego nie są w złym stanie i nie wymagają natychmiastowej wymiany. 
Starosta dodał, Ŝe kwestia ta będzie jeszcze analizowana na kolejnych sesjach, w kontekście 
określenia treści oraz wyglądu wspomnianych tablic. 
Pkt. 5/ porządku obrad - Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Interpelacji, zapytań nie zgłoszono. 
 
Pkt. 6/ porządku obrad - Informacja z działalności Powiatowego Zarządu Dróg                         
w Złotowie w 2010 roku. 
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
(załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) dotyczące informacji z działalności Powiatowego 
Zarządu Dróg w Złotowie w 2010 roku. 
 
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe w głosowaniu nad sprawozdaniem PZD wstrzyma się od 
głosu, poniewaŜ podczas jednej z kontroli komisji rewizyjnej pojawiły się pewne uwagi,               
do wykonania chodnika w miejscowości Lotyń (inwestycja – przebudowa drogi Lubniczka – 
Lotyń), w związku z czym będzie wnioskował o przeprowadzenie ekspertyzy w sprawie 
zapadnięcia się chodnika, krótko po oddaniu inwestycji. 
Dodatkowo radny zwrócił się do Dyrektora PZD w Złotowie z następującymi zapytaniami:  
− wykonanie jakiego parkingu uŜyteczności publicznej jest ujęte w pkt. 2 na stronie 3 

przedstawianej informacji? 
− czy moŜliwe jest poczynienie oszczędności na wydatkach na energię cieplną, gdyŜ kwota 

roczna w wysokości 39.700 zł wydatkowana na ten cel jest wysoka? 
− na remonty których chodników wydatkowano kwotę 62.078,48 zł ? 
− czy nie byłoby opłacalne zakupienie podnośnika koszowego, gdyŜ obecnie za jego 

wynajem płacimy rocznie kwotę 35.000 zł?   
− jaki sprzęt został zakupiony przez PZD na zasadzie leasingu i czy korzystniejsze nie 

byłoby zaciągnięcie kredytu na zakup tego sprzętu?  
Radny K. Bieluszko stwierdził, iŜ nie rozumie dlaczego, mimo zwiększenia planu 
finansowego dla PZD, nadal brakuje środków na drobne remonty; oznajmił, Ŝe nie widać 
efektów pracy pracowników PZD. 
Odpowiedzi na pytania radnych udzielił J. Arter informując, Ŝe: 
− budowa parkingu uŜyteczności publicznej, o którym jest mowa w informacji, dotyczy 

dokończenia budowy parkingu przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej                        
w Złotowie; realizacja inwestycji trwała 2 lata i została ukończona w roku ubiegłym. 

− kwota przeznaczona na remonty chodników została wydatkowana na dokończenie 
remontu chodnika przy ul. Niepodległości w Okonku - część zadania wykonano                   
we własnym zakresie, a część zlecono, 

− w budynku PZD mieści się równieŜ siedziba rejonu dróg wojewódzkich; największy 
pobór ciepła jest na hali, gdzie znajduje się warsztat, 

− podnośnik koszowy wynajmowany jest do przycinania oraz wycinki drzew znajdujących 
się w pobliŜu budynków, czy linii energetycznych; koszt wynajmu uzaleŜniony jest od 
ilości wycinanych drzew.  

− opłaty leasingowe dotyczą koparko – ładowarki oraz samochodu volkswagen LTEC; 
sprzęt ten został zakupiony 2 lata temu i wówczas korzystniejsze było jego wzięcie                        
w leasing; roczna opłata leasingowa wynosi 7.600 zł, a w roku bieŜącym zwiększy się                       
z uwagi na wzrost podatku VAT.  

− w okresie zimowym remontowano odcinki dróg, na których powstałe ubytki stwarzały 
największe zagroŜenie dla uczestników ruchu drogowego; obecnie na terenie powiatu 
prace remontowe wykonują 3 brygady i prace te potrwają do końca lipca. 

 
Radny K. Bieluszko zapytał, czy moŜliwe jest dokończenie przez PZD w Złotowie remontu 
chodnika w CzyŜkowie oraz w Lipce przy ulicy Kolejowej, poniewaŜ materiał na ten cel 
został juŜ zakupiony przez wójta gminy Lipka.  
W odpowiedzi Dyrektor PZD J. Arter poinformował, Ŝe w pierwszej kolejności remontowane 
są ubytki na drogach powiatowych, powstałe po okresie zimowym. 
Starosta R. Goławski, w kwestii wycinki drzew i wynajmu podnośnika koszowego oznajmił, 
iŜ zaczęto praktykować metodę polegającą na zlecaniu tych prac firmom, które wycinki 
dokonują w zamian za ścięte drzewo; dla powiatu jest to korzystniejsze rozwiązanie. Dodał, 
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Ŝe remonty chodników, we współpracy z samorządami gminnymi, będą realizowane                      
od 1 maja br., dzięki uruchomieniu środków na roboty publiczne.  
Z braku uwag i dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 
zarządziła głosowanie, w którym radni przyjęli informację liczbą 17 głosów za, przy 1 
wstrzymującym. 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 7/ porządku obrad - Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 
2010 rok. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2010 rok. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni przyjęli informację jednogłośnie, liczbą 18 głosów.  
Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 8/ porządku obrad - Projekt uchwały w sprawie zmian budŜetu powiatu 
złotowskiego na 2011 rok 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie zmian budŜetu powiatu złotowskiego na 2011 rok. 
Radny M. Jaskólski poinformował, Ŝe rezygnujemy z kolejnej tegorocznej inwestycji, 
zaplanowanej w budŜecie powiatu; zwrócił uwagę na fakt, iŜ droga z Krajenki przez 
Węgierce, Piecewo do drogi nr 189 pełni funkcję obwodnicy Złotowa, często uczęszczanej od 
pewnego czasu i wskazane jest wykonanie nawet 1,5 km tej drogi. Dodał, Ŝe deficyt powiatu 
wynosi 20 mln zł, ale naleŜy pamiętać, Ŝe taką samą kwotę stanowią pozyskane środki unijne. 
Radny przypomniał równieŜ, Ŝe w tej części powiatu były realizowane juŜ 2 inwestycje 
drogowe ze środków unijnych, co potwierdza fakt, Ŝe drogi w tym miejscu są bardzo waŜne. 
Dodał, Ŝe część z tych środków moŜna przeznaczyć na remont drogi Tarnówka – Piecewo 
oraz poparł inicjatywę budowy chodników w Józefowie i Radawnicy ze środków 
zewnętrznych. Radny zwrócił się równieŜ do Starosty o wskazanie miejscowościach,                     
w których planuje się wykonanie chodników oraz czy wójtowie, burmistrzowie dofinansują te 
inwestycje? 

Starosta R. Goławski poinformował, Ŝe: 
− decyzja o złoŜeniu wniosku na dofinansowanie drogi Węgierce - Piecewo została podjęta 

w poprzedniej kadencji licząc, Ŝe wniosek uzyska niezbędną liczbę punktów, potrzebną 
do uzyskania dofinansowania;  

− wniosek został jednak odrzucony i po złoŜonym odwołaniu równieŜ nie zakwalifikował 
się, na liście rezerwowej, do pierwszej dziesiątki, w związku z czym zarząd podjął 
decyzję o przesunięciu realizacji tej inwestycji na rok 2012; 

− obecnie w budŜecie PZD w Złotowie na rok 2011 nie ma środków na wykonanie nawet 
części tej drogi; środki przeznaczane będą teraz na bieŜące utrzymanie dróg oraz naprawę 
szkód powstałych po okresie zimowym,  

− realizacja inwestycji zostaje przesunięta na lata następne, do momentu pojawienia się 
kolejnych funduszy, a wówczas dokumentacja do złoŜenia wniosku będzie gotową, 

− chodniki w CzyŜkowie i w Józefowie zostaną wykonane oraz dokończona zostanie 
budowa chodnika w miejscowości Pniewy, poniewaŜ samorządy gminne będą 
partycypowały w kosztach ich wykonaniu  
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Radny K. Bieluszko, w nawiązaniu do apelu radnego M. Jaskólskiego oznajmił, iŜ w 
pierwszej kolejności naleŜy zmierzać do ograniczenia zadłuŜenia, a z realizacją większych 
inwestycji poczekać na uruchomienie kolejnych funduszy zewnętrznych.  
Radny M. Jaskólski stwierdził, Ŝe drogę Węgierce - Piecewo moŜna realizować etapami, np. 
w pierwszej kolejności wykonać jej poszerzenie, podobnie jak w przypadku drogi  
Scholastykowo - Łąkie. 

Starosta R. Goławski zapewnił, Ŝe ta inwestycja będzie realizowana etapami. 

Radny M. Jaskólski oznajmił, Ŝe zapewnienie Starosty nie dotyczy jednak bieŜącego roku,               
a stan drogi Węgierce – Piecewo jest coraz gorszy; dodał, iŜ nie rozumie dlaczego rezygnuje 
się z realizacji inwestycji, a równocześnie w budŜecie zabezpiecza się środki na wykonanie 
chodników, o których wcześniej nie było mowy. 

Radny J. Zając poinformował, Ŝe nie zgadza się z decyzją o rezygnacji z realizacji inwestycji 
i optuje za częściowym rozpoczęciem prac; poddał pod wątpliwość moŜliwość pozyskania na 
ten cel funduszy zewnętrznych, wobec czego moŜna jedynie wierzyć w zapewnienie Starosty 
o realizacji inwestycji w kolejnych latach. 

Starosta R. Goławski poinformował, Ŝe: 
− w poprzednich kadencjach, wspólnie z radnym M. Jaskólskim udało się pozyskać na 

inwestycje bardzo duŜo środków zewnętrznych, szczególnie w roku 2010 (dotacje ze 
środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 7 mln, 
dotacje  z budŜetu państwa 2 mln zł oraz dotacje z jednostek samorządu terytorialnego            
i innych jednostek 2 mln zł), jednak wiązało się to równieŜ z koniecznością wniesienia 
wkładu własnego, a więc zaciągnięcia kredytów bankowych na kwotę 11 mln. zł, 

− w roku ubiegłym, ze środków własnych, na inwestycje wydano 1.102.000 zł, natomiast     
w roku bieŜącym na inwestycje z budŜetu powiatu przeznacza się kwotę 2.600.000 zł; 

− obecnie naleŜy dąŜyć do zmniejszenia zadłuŜenia, a nie planować zaciąganie kolejnego 
kredytu, a środki własne przeznaczać na bieŜące utrzymanie dróg, 

− inwestycja drogowa Węgierce – Piecewo będzie realizowana etapami, jednak i z 
własnych środków na pewno nie uda się jej wykonać. 
 

Radny J. Podmokły stwierdził, Ŝe przebudowę drogi Węgierce - Piecewo mogła być 
wykonana, gdyby nie zrealizowana w roku ubiegłym inwestycja Lotyń – Lubniczka. 

Radny K. Trela oznajmił, Ŝe w powiecie złotowskim jest wiele inwestycji drogowych, które 
naleŜałoby wykonać, np. droga Krajenka - Sławianowo, Skic - Górka Klasztorna, Nowy 
Dwór -DzierząŜnia w kierunku Starej Wiśniewki. Oznajmił, Ŝe powiat, podobnie jak 
samorządy gminne nie mogą juŜ zaciągać kredytów; obecnie naleŜy dokończyć zadanie: 
termomodernizacja szpitala powiatowego oraz internatu ZSS w Krajence, natomiast z 
realizacją kolejnych inwestycji poczekać do momentu uruchomienia nowej transzy funduszy 
zewnętrznych. 

Radny R. Sikora poparł wypowiedź przedmówcy dodając, Ŝe naleŜy mieć świadomość, Ŝe 
przez najbliŜsze dwa lata powiat nie będzie realizował duŜych inwestycji mimo, Ŝe potrzeby 
są duŜe. 

Wicestarosta T. Fidler poinformował, Ŝe; 
− wniosek na drogę Węgierce – Piecewo, w złoŜonym odwołaniu, nie uzyskał wymaganej 

liczby punktów, gdyŜ nie została udowodniona kwestia spełniania przez tą drogę roli 
obwodnicy, min. dlatego, iŜ od strony Krajenki wprowadzony jest zakaz wjazdu 
pojazdów powyŜej 12 ton;  
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− dodatkowo nie udowodniono, Ŝe inwestycja  będzie wiązała się z poprawą sytuacji 
ekonomicznej mieszkańców miejscowości połoŜonych wzdłuŜ realizowanej inwestycji; 

− bez pozyskania środków z WRPO na realizację tej inwestycji powiat musiałby 
przeznaczyć kwotę 2,8 mln zł, a tyle kosztuje roczne utrzymanie największej szkoły 
ponadgimanzjalnej; 

− po zmianie przepisów w samorządach nie ma juŜ moŜliwości zaciągania kredytów na 
bieŜące utrzymanie, a jedynie na zadania inwestycyjne. 

Wiceprzewodniczący rady Karol Pufal odczytał projekt uchwały. 
Z braku uwag i dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 
zarządziła głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę stosunkiem głosów 15 za, przy 3 
wstrzymujących. 
Uchwała nr VII/36/2011 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 9/ porządku obrad – Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe 30 kwietnia br. upływa termin składania przez 
radnych oświadczeń majątkowych; dodała, Ŝe oświadczenia naleŜy złoŜyć na dzień 
31.12.2010 r. w biurze rady, w 2 egzemplarzach, dołączając zeznanie podatkowe za 2010 rok. 
 
Następnie K. Doroszuk z Wydziału Promocji i Rozwoju poinformował, Ŝe 6 maja br. na Placu 
Konstytucji 3 Maja, przy Starostwie Powiatowym w Złotowie, odbędą się 2 uroczystości 
patriotyczne: 220. rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja oraz 66. rocznica zakończenia              
II wojny światowej; ponadto w dniach 14 i 15 maja br. odbędą się XII Targi Agroturystyczne.  

Radny R. Sikora oznajmił, Ŝe tablice informacyjno – promocyjne usytuowane przy drogach 
wjazdowych na teren powiatu złotowskiego, których szata graficzna ustalona została                      
w wyniku ogłoszonego w 2001 r. konkursu są w dobrym stanie, jedynie niektóre z nich 
wymagają uzupełnienia lub wyczyszczenia. Oznajmił, Ŝe obecnie wydatkowanie środków na 
wymianę tablic nie miałoby uzasadnienia, zasadniejsze byłoby przeznaczenie tych środków, 
np. na budowę chodników. 

Radny J. Podmokły oznajmił, iŜ jest zdziwiony faktem, Ŝe informacja o likwidacji Delegatury 
Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Okonku pojawiła się w prasie przed 
podjęciem decyzji przez Komisję Rewizyjną. Poinformował, Ŝe w wystąpieniu pokontrolnym, 
z dnia 11 kwietnia 2011 roku, członkowie Komisji, stosunkiem głosów: 3 za, przy 2 przeciw, 
stwierdzili, Ŝe dalsze utrzymywanie Delegatury w Okonku nie ma uzasadnienia 
ekonomicznego. Następnie przedstawił uzasadnienie wniosku, zgodnie z treścią wystąpienia 
pokontrolnego Komisji Rewizyjnej; zdementował równieŜ informację, Ŝe wnioskodawcą 
likwidacji delegatury był radny Marek Kitowski.  

Następnie radny odniósł się do sytuacji, która miała miejsce na jednej z sesji Rady, zwołanej 
z okazji 10-lecia istnienia samorządu powiatowego, na której to zasługi za powstanie powiatu 
złotowskiego w obecnym kształcie niesłusznie przypisywał sobie były marszałek Senatu 
Tadeusz Rzemykowski. 

Pkt. 10/ porządku obrad - Zamknięcie sesji. 
 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady 
J. Harbuzińska – Turek zamknęła obrady VII sesji o godz. 1650. 

Sporządził: 
Beata Piechowska  
Tomasz Michalski 


