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ORO-0041/35/2009 
 
 
 

PROTKÓŁ NR XXXV/09 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 15 WRZE ŚNIA 2009 ROKU 

 

 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1800. Posiedzenie sesji odbyło 
się w sali narad Starostwa Powiatowego w Złotowie, przy al. Piasta 32. 

Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego Andrzej Jasiłek. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 16 radnych, a zatem Rada 
zdolna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.  

W momencie otwarcia sesji nieobecni byli radni: Ryszard Goławski, Jerzy Podmokły i Piotr 
Tomasz. 

Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe sesja została zwołana na wniosek Zarząd 
Powiatu, z prośbą o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia woli zawarcia 
umowy partnerskiej między Powiatem Złotowskim w Rzeczypospolitej Polskiej a Powiatem 
Jampol na Ukrainie.  

 
 

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 
1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2/ Podjecie uchwały w sprawie wyraŜenia woli zawarcia umowy partnerskiej między 

Powiatem Złotowskim w Rzeczypospolitej Polskiej a Powiatem Jampol na Ukrainie. 
3/ Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej. 
4/ Zamknięcie sesji.      
 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował o trybie zwołania sesji. Oznajmił, Ŝe w roku 
ubiegłym z róŜnych przyczyn nie doszło do podpisania umowy o partnerstwie, natomiast               
w roku bieŜącym informację potwierdzającą przybycie delegacji Powiatu Jampol w dniu              
15 września br. otrzymaliśmy w piątek 11 września, stąd tak szybki tryb zwołania sesji. 
Poinformował, Ŝe uroczyste podpisanie umowy przewidziane jest na godz. 1600, jednak aby 
radni mieli moŜliwość odniesienia się do treści umowy, na godz. 15 zwołana została sesja 
Rady. 
 
 

 



2 
 

Pkt 2/ porządku obrad  

 
Mirosław Jaskólski Starosta Złotowski przedstawił radnym treść umowy partnerskiej. 
Na pytanie Przewodniczącego Rady o uwagi do przedstawionej umowy, Ŝaden radny nie 
zabrał głosu w dyskusji.  
W głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczbą 16 głosów. Uchwała nr 
XXXV/149/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, Ŝe zarządza przerwę do godz. 1600.  

 

Pkt 3/ porządku obrad 

 
Po wznowieniu obrad A. Jasiłek Przewodniczący Rady powitał delegację powiatu Jampol                            
z Wołodymirem Wołoszynem Starostą Jampolskim na czele, po czym przedstawił skład 
prezydium Rady Powiatu Złotowskiego, radnych, członków Zarządu Powiatu oraz 
przedstawicieli samorządów gminnych.  

Następnie Przewodniczący Rady A. Jasiłek przedstawił krótką informację o powiecie 
złotowski oraz wchodzących w jego skład gminach. 

Mirosław Jaskólski Starosta Złotowski poinformował, jak doszło do nawiązania współpracy                                  
i podpisania umowy partnerskiej, przedstawiając jej załoŜenia. Zgodnie z umową, współpraca 
ma zmierzać m.in. do rozwoju regionalnego i promocji regionalnej, kultury i sztuki, sportu, 
turystyki, edukacji, ochrony środowiska oraz gospodarki, współpracy obu samorządów 
lokalnych oraz wymiany młodzieŜy,. 

W dalszej części posiedzenia głos zabrał Wołodymir Wołoszym Starosta Jampolski, który 
przedstawił delegację swojego powiatu. Poinformował, Ŝe powiat jampolski zajmuje 
powierzchnię 790 km i liczy ok. 44 tysiące mieszkańców; w skład powiatu wchodzi miejska 
rada oraz 18 gmin, obejmujących 38 wsi. 

Po zakończeniu wystąpień Starosta Jampolski, Starosta Złotowski oraz Przewodniczący Rady 
przystąpili do aktu podpisania umowy o partnerstwie. 

 
 
Pkt 4/ porządku obrad 

  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek zamknął 
obrady XXXV sesji o godz. 1800.    
 

Sporządziła: 

Beata Piechowska 


