
 

BR.0002.10.3.2011 

 
PROTOKÓŁ NR VI/11 

Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 30 MARCA 2011 ROKU 

 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1700. 
 
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 17 
radnych, a zatem rada zdolna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję zostały dołączone do protokołu       
z sesji. 
 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska - Turek  stwierdziła, Ŝe na 7 dni przed rozpoczęciem sesji 
wpłynął wniosek Zarządu Powiatu w Złotowie w sprawie uzupełnienia porządku obrad sesji               
o rozpatrzenie  projektów  uchwał w sprawie:  

− podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Szpitala Powiatowego im. 
Alfreda Sokołowskiego  w Złotowie -  pkt 12 porządku obrad, 

− podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia w strukturze organizacyjnej Szpitala 
Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie – pkt 13 porządku obrad, 

− podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2011 rok – pkt 14 
porządku obrad, 

i zgodnie z przepisami porządek obrad zostaje o te punkty uzupełniony. 
 
Radni nie zgłosili uwag i propozycji zmian porządku obrad, a zatem 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 Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie z działalności oraz informacja 

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2010 roku. 
7/ Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Złotowie o stanie 

bezpieczeństwa ochrony przeciwpoŜarowej oraz o zagroŜeniach poŜarowych na terenie 
powiatu za 2010 rok. 

8/ Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Złotowie o stanie bezpieczeństwa 
sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu za 2010 rok. 



9/ Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2010 rok. 

10/ Informacja z realizacji uchwały nr V/28/2007 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia                   
28 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania 
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w latach 2007 – 
2011 „Bezpieczny Powiat” za 2010 rok. 

11/ Informacja z realizacji uchwały nr X/43/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku Rady Powiatu 
Złotowskiego w sprawie „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu 
złotowskiego na lata 2007 – 2013” oraz z realizacji uchwały nr XLIV/219/2006 Rady 
Powiatu Złotowskiego z dnia 27 września 2006 roku sprawie przyjęcia „Planu rozwoju 
lokalnego powiatu złotowskiego na lata 2007 – 2013” za 2010 rok.  

12/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Szpitala Powiatowego im. 
Alfreda Sokołowskiego  w Złotowie. 

13/ Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia w strukturze organizacyjnej Szpitala 
Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 

14/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2011 rok. 
15/ Wnioski i oświadczenia radnych. 
16/ Zamknięcie sesji. 
  
 
Pkt. 2/ porządku obrad - przyj ęcie 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 nikt nie zgłosił uwag. 
W głosowaniu protokół został przyjęty jednogłośnie, liczbą 17 głosów. 
 
 
Pkt. 3/ porządku obrad - sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego                     
w okresie międzysesyjnym. 
 
Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Radny J. Podlewski zwrócił się o przedstawienie treści wniosków z jakimi Wydział Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego zwrócił się do Zarządu Powiatu odnośnie 
przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Złotowa.  
W odpowiedzi Wicestarosta T. Fidler poinformował, iŜ dnia 15 lutego 2011 roku Burmistrz 
Złotowa wystąpił do Zarządu Powiatu Złotowskiego o zajęcie stanowiska odnośnie zmiany 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Złotowa, połoŜonego między                
al. Piasta, a zabudową mieszkaniową, jednorodzinną przy ul. Polnej - Zarząd nie zgłosił Ŝadnych 
uwag do ww. zawiadomienia.  
Starosta R. Goławski dodał, Ŝe treść złoŜonych wniosków dotyczyła przekształcenia 
wspomnianych gruntów na mieszkaniowe oraz mieszkaniowo – usługowe. 
 
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 odpowiedź na piśmie. 



Pisemna informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Radny R. Duszara poinformował, Ŝe nie dotarły do niego pisemne odpowiedzi na zgłoszone na 
poprzedniej sesji interpelacje. Dodał, Ŝe o powstałej sytuacji informował, tydzień temu, 
Wicestarostę T. Fidlera na posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego i został powiadomiony, 
Ŝe odpowiedzi, zgodnie z regulaminem rady, otrzyma do posiedzenia rady. Radny zwrócił się              
z prośbą, aby odpowiedzi na interpelacje radni otrzymywali na posiedzeniach komisji stałych. 
Starosta R. Goławski poinformował, Ŝe odpowiedzi na interpelacje zostały do radnych wysłane 
tydzień przed sesją oraz Ŝe jeŜeli takie sytuacje będą się powtarzały to korespondencja do 
radnego będzie wysyłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Następnie Starosta przedstawił 
odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego protokołu. 
Radny J. Podmokły zaapelował, aby odpowiedzi na zgłaszane przez radnych interpelacje były 
kaŜdorazowo przedstawiane przez Starostę na sesji, gdyŜ poruszane tematy często dotyczą całej 
rady, czy mieszkańców powiatu. 
Radny R. Duszara w swojej wypowiedzi odniósł się do udzielonych odpowiedzi przez Starostę 
informując, Ŝe: 
− tablice informacyjne na drogach wjazdowych na teren powiatu złotowskiego są w złym 

stanie i naleŜy je wymienić, 
− przed przeprowadzeniem budowy chodnika w Pniewie zostało podpisane porozumienie               

z mieszkańcami, z którego wynikało, Ŝe oddadzą oni część swoich posesji w nieodpłatne 
uŜyczenie powiatowi; następnie powiat, po wykonaniu chodnika, miał dokonać podziału 
geodezyjnego i w razie konieczność wykupić od mieszkańców teren, przez który będzie 
przebiegał chodnik. Dodał równieŜ, Ŝe materiały zakupione przez gminę Okonek na 
wykonanie chodnika są obecnie niewykorzystane;  

− jeŜeli uroczystość obchodów wyzwolenia ziem powiatu złotowskiego, zapisana                           
w kalendarzu imprez nie była obchodzona, oznacza to, Ŝe nie została wykonana uchwała 
przyjmująca kalendarz imprez; oznajmił, Ŝe radni nie otrzymali zaproszenia na tą 
uroczystość; 

− nie jest usatysfakcjonowany z odpowiedzi udzielonych na zgłoszone przez niego 
interpelacje. 

Starosta R. Goławski oznajmił, Ŝe: 
− uroczystość w Podgajach odbyła się - uczestniczyli w niej wicestarosta, burmistrz Okonka 

oraz związki kombatanckie - i hołd dla Ŝołnierzy tam poległych został oddany z naleŜytym 
szacunkiem; 

− tablic informacyjnych nie udało się wymienić przez okres poprzednich kadencji, więc nie 
naleŜy oczekiwać, Ŝe w obecnej koalicji zostaną one wymienione w ciągu 3 miesięcy; 

− w powiecie złotowskim oprócz gminy Okonek jest jeszcze 7 innych gmin, w których 
równieŜ jest konieczność wykonania chodników i bezpiecznych przejść przez ulicę. 

Starosta zwrócił się takŜe do członków Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli 
dotyczącej stanu dróg powiatowych i dokonanie oceny, czy najgorsze drogi są rzeczywiście na 
terenie gminy Okonek. Zaapelował do radnego Duszary, aby nie zgłaszał wniosków na 
wykonywanie inwestycji, podczas gdy budŜet powiatu jest tak bardzo zadłuŜony, a nie ma 
moŜliwości skorzystania z funduszy zewnętrznych, poniewaŜ nie pozwoli, aby zadłuŜyć powiat, 
tak jak to się stało w gminie Okonek. Dodał, Ŝe juŜ pod koniec poprzedniej kadencji wiadomym 
było, Ŝe obecny budŜet nie będzie budŜetem inwestycyjnym ale takim, który będzie dąŜył do 
zmniejszenia zadłuŜenia.   
Wicestarosta T. Fidler zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w punkcie dotyczącym 
odpowiedzi na interpelacje. 
Przewodniczący zarządziła głosowanie, w którym powyŜszy wniosek został przyjęty stosunkiem 
głosów: 12 za przy 5 wstrzymujących. 
 
 



Pkt. 5/ porządku obrad - interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe nie powinno się w ten sposób kończyć dyskusji, poniewaŜ 
mogłoby to dotyczyć kaŜdego punktu obrad sesji; dodał, Ŝe zgłaszane interpelacje powinny być 
krótkie i rzeczone, bez zbędnego uzasadnienia i to samo odnosi się do  udzielanych odpowiedzi. 
Radny zaapelował, aby na kolejnych sesjach Rady Powiatu Złotowskiego, Starosta Złotowski 
przedstawiał odpowiedzi na interpelacje zgłaszane przez radnych na poprzedniej sesji. 
Radny zwrócił się równieŜ z prośbą o przedstawienie problemu związanego z wymianą tablic 
informacyjno - promocyjnych tzw. „witaczy” umieszczonych przy drogach wjazdowych na teren 
powiatu złotowskiego.   

Przewodnicząca J. Harbuzińska – Turek poinformowała, Ŝe interpelacje radnego Duszary były 
złoŜone na piśmie, w tak obszernej formie; zaapelowała, aby kolejne składane interpelacje, bądź 
zapytania były precyzyjne, co ułatwi ustosunkowanie się do ich treści. 
Wicestarosta T. Fidler przeprosił za złoŜony, jednak uwaŜał, Ŝe dyskusja jaka się wywiązała 
szkodziła wizerunkowi rady powiatu złotowskiego.   
 
Radny Romuald Duszara zwrócił się o podanie podstawy prawnej, na podstawie której 
Przewodnicząca Rady Powiatu Złotowskiego, sesji w dniu 30 marca 2011 roku, poddała pod 
głosowanie wniosek o zakończenie dyskusji w punkcie 4 porządku obrad – odpowiedzi na 
interpelacje i zapytania radnych.  

Odnośnie prośby Starosty R. Goławskiego w sprawie oceny stanu dróg powiatowych radny               
R. Duszara poinformował, Ŝe komisja rewizyjna moŜe przeprowadzić taką analizę, jeŜeli rada 
powiatu zleci taką kontrolę. Oznajmił, Ŝe Pan Starosta powiedział nieprawdę odnośnie sytuacji 
finansowej w gminie Okonek i powinien za to przeprosić.  
 
Radny K. Bieluszko zaapelował o rozwaŜenie moŜliwości przeprowadzenia prac remontowych            
w trzech placówkach oświatowych powiatu: 

− dokończenie remontu trzeciego piętra w MłodzieŜowym Ośrodku Socjoterapii                    
w Krajence, aby w razie takiej moŜliwości utworzyć kolejny oddział (w tej sprawie 
naleŜałoby nawiązać rozmowy z Burmistrzem Gminy i Miasta Krajenka lub pozyskać 
środki finansowe z wydzierŜawienia hal garaŜowych znajdujących się przy Ośrodku), 

− ocieplenie pozostałej części dachu budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie oraz 
wymiana rur cieplnych (środki na ten cel moŜna pozyskać ze sprzedaŜy pod zabudowę 
mieszkaniową, np. 2 ha gruntów naleŜących do szkoły), 

− wymiany głównej rury cieplnej w warsztatach Zespołu Szkół Elektro – Mechanicznych         
w Złotowie. 

Radny zapytał równieŜ, w jaki sposób został rozwiązany problem opóźnień wydawania orzeczeń 
o stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania                                         
o Niepełnosprawności w Złotowie? 
 
Radny M. Jaskólski poinformował, Ŝe droga powiatowa Węgierce – Tarnówka, na pewnym jej 
odcinku, została zalana i naprawiono ją prowizorycznie, w związku z czym zaapelował,                  
aby Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie wykonał naprawę w odpowiedni sposób.   
Radny zwrócił się z zapytaniem, czy drogi powiatowe są monitorowane pod względem 
zagroŜenia ich zalania, a jeśli tak, zwrócił się o udostępnienie wykazu takich dróg.  
Ponadto radny zwrócił uwagę, Ŝe Rejonowy Związek Spółek Wodno – Melioracyjnych                      
w Złotowie w zamian za otrzymane dofinansowanie powinien zająć się równieŜ czyszczeniem 
rowów przy drogach powiatowych. 
 
 



Starosta R. Goławski poinformował, iŜ: 
− pracownicy Starostwa Powiatowego w Złotowie nie są oceniani za przynaleŜność partyjną, 

ale  za merytoryczną pracę, 
− Rejonowy Związek Spółek Wodno – Melioracyjnych nie zajmuje się udraŜnianiem rowów 

przydroŜnych, 
− powodem problemu powstałego na drodze Tarnówka była niedroŜność rowów, których 

właścicielem jest skarb państwa, a więc w tej sytuacji powiat; dodatkowym, negatywnym 
czynnikiem było gwałtowne ocieplenie. Na chwilę obecną naprawy nie udało się wykonać  
w inny sposób, a remont będzie przeprowadzony po uprzednim rozwiązaniu problemu                 
z odprowadzeniem wody, poprzez osuszenie tego terenu. Dodał, Ŝe ten problem dotyczy 
wielu miejsc na terenie powiatu, 

− zaproponował Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania                                     
o Niepełnosprawności Pani Teresie Marchlewicz – Pachuc pracę na cały etat, dzięki czemu 
komisje orzekające nie będą musiały odbywać się w godzinach popołudniowych. Dodał 
równieŜ, Ŝe planowane jest wsparcie finansowe budŜetu Zespołu, w kwocie 10 000 zł,              
co powinno wpłynąć na skrócenie czasu oczekiwania na wydawanie orzeczeń.  

 
Radny J. Podmokły zaapelował, aby na kolejnych sesjach Rady Powiatu Złotowskiego, Starosta 
Złotowski przedstawiał odpowiedzi na interpelacje zgłaszane przez radnych na poprzedniej sesji. 
Radny zwrócił się z prośbą o przedstawienie problemu związanego z wymianą tablic 
informacyjno - promocyjnych tzw. „witaczy” umieszczonych przy drogach wjazdowych na teren 
powiatu złotowskiego.   

Radny A. Pietrzak, w związku z informacją Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie dotyczącą 
opracowania dokumentacji drogi nr 1056 PodróŜna – Paruszka, zapytał, czy nie naleŜałoby 
wykonać dokumentacji na cały odcinek tej drogi, aby w momencie pojawienia się moŜliwości 
pozyskania funduszy zewnętrznych zrealizować inwestycję na całym odcinku? 
 
Starosta R. Goławski poinformował, Ŝe dokumentacja zostanie opracowana na cały odcinek 
drogi, aby była moŜliwość pozyskania na ten cel środków z narodowego programu przebudowy 
dróg lokalnych realizowanego w 2012 r. Dodał, Ŝe koszt dokumentacji wyniesie ok. 40 tys. zł. 
 
 
Pkt. 6/ porządku obrad - informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie                       
z działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie 
powiatu za 2010 roku. 
 
Radny M. Iwańczyk w imieniu członków Komisji Porządku Publicznego podziękował za 
merytoryczne i szczegółowe przygotowanie sprawozdań z działalności powiatowych słuŜb, 
inspekcji i straŜy. Szczególne słowa uznania skierował do straŜaków ochotników, którzy 
poświęcają swój wolny czas na szkolenia, działalność w swoim środowisku a przede wszystkim 
na udzielanie pomocy potrzebującym. Poinformował równieŜ, Ŝe komisja stwierdziła 
systematyczny wzrost poziomu bezpieczeństwa w powiecie złotowskim. 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal przedstawił stanowiska komisji stałych dotyczące  
informacji Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie z działalności oraz informacji                  
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2010 roku.  

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli informację. 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
               
 



Pkt. 7/ porządku obrad - informacja Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy 
PoŜarnej w Złotowie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpoŜarowej oraz                           
o zagroŜeniach poŜarowych na terenie powiatu za 2010 rok. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal przedstawił stanowiska komisji stałych dotyczące 
informacji Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Złotowie o stanie 
bezpieczeństwa ochrony przeciwpoŜarowej oraz o zagroŜeniach poŜarowych na terenie powiatu 
za 2010 rok. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni przyjęli informację jednogłośnie liczbą 17 głosów. 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 8/ porządku obrad - informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Złotowie                
o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu za 2010 rok. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal przedstawił stanowiska komisji stałych dotyczące 
informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Złotowie o stanie bezpieczeństwa sanitarno – 
weterynaryjnego na terenie powiatu za 2010 rok. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli informację.  
Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 9/ porządku obrad - informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego         
w Złotowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2010 rok. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal  przedstawił stanowiska komisji stałych dotyczące 
informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2010 rok. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni przyjęli informację jednogłośnie liczbą 17 głosów. 
Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 10/ porządku obrad - informacja z realizacji uchwały nr V/28/2007 Rady Powiatu 
Złotowskiego z dnia 28 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu 
zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli                 
w latach 2007 – 2011 „Bezpieczny Powiat” za 2010 rok. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal  przedstawił stanowiska komisji stałych dotyczące 
informacji z realizacji uchwały nr V/28/2007 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia  28 kwietnia 
2007 roku w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w latach 2007 – 2011 „Bezpieczny Powiat” za 
2010 rok. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli informację. 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 11/ porządku obrad – informacja z realizacji uchwały nr X/43/2007 z dnia 27 czerwca 
2007 roku Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie „Strategii rozwoju społeczno – 
gospodarczego powiatu złotowskiego na lata 2007 – 2013” oraz z realizacji uchwały nr 
XLIV/219/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 września 2006 roku sprawie 
przyj ęcia „Planu rozwoju lokalnego powiatu złotowskiego na lata 2007 – 2013” za 2010 rok 
 



Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal Pufal  przedstawił stanowiska komisji stałych dotyczące 
informacji z realizacji uchwały nr X/43/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku Rady Powiatu 
Złotowskiego w sprawie „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu złotowskiego na 
lata 2007 – 2013” oraz z realizacji uchwały nr XLIV/219/2006 Rady Powiatu Złotowskiego               
z dnia 27 września 2006 roku sprawie przyjęcia „Planu rozwoju lokalnego powiatu złotowskiego 
na lata 2007 – 2013” za 2010 rok. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli uchwałę. 
Informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 12/ porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu 
Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego  w Złotowie.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
zmiany do Statutu Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego  w Złotowie. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę jednogłośnie liczbą 17 głosów 
Uchwała nr VI/33/2011 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 13/ porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia w strukturze 
organizacyjnej Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal odczytał projekt uchwały w sprawie przekształcenia              
w strukturze organizacyjnej Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę jednogłośnie, liczbą 17 głosów. 
Uchwała nr VI/34/2011 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 14/ porządku obrad- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do budŜetu powiatu 
złotowskiego. 
 
Skarbnik Powiatu Grzegorz Piękoś poinformował, Ŝe: 
− autopoprawka projektu uchwały dotyczy przesunięć w ramach planów finansowych 

jednostek organizacyjnych, w tym planu finansowego starostwa - są to zmiany porządkujące 
budŜet tak, aby nie było przekroczeń,  

− przesunięcie środków między paragrafami dotyczy równieŜ zadania - termomodernizacja 
obiektów uŜyteczności publicznej (budynek internatu przy Zespole Szkół SpoŜywczych            
w Krajence oraz budynek szpitala); przesunięcie dotyczy kwoty 78.723 zł, 

− wprowadzana jest takŜe korekta, gdyŜ omyłkowo w poprzedniej uchwale w dziale 75411 
dotyczącym KPPSP w Złotowie zamiast kwoty 25 tys. zł, wpisano kwotę  20 tys. zł. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany budŜetu jednogłośnie, liczbą           
16 głosów. 
Uchwała nr VI/35/2011 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 15/ porządku obrad – wnioski i oświadczenia  
 
Radny J. Zając zaproponował aby przesyłki do radnego Romualda Duszary były wysyłane 
pocztą kurierską. 
Radny J. Podmokły zaapelował do radnego J. Zająca o wycofanie złoŜonego wniosku, 
przekonując, Ŝe jest to na pewno kwestia nieporozumienia.  



Radny J. Zając wycofał złoŜony wniosek sugerując, aby korespondencję do radnego Duszary 
wysyłać za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
Przewodnicząca J. Harbuzińska – Turek powiedziała, Ŝe sprawa jest jednostkowa i zostanie 
wyjaśniona. Zaapelowała równieŜ, aby dyskusja na sesji była merytoryczna, a interpelacje                   
i wnioski formułowane krótko i zwięźle. Poinformowała równieŜ, Ŝe radni otrzymali druki 
oświadczeń majątkowych, które naleŜy złoŜyć do końca kwietnia br. 
Radny R. Duszara poinformował, Ŝe korespondencję otrzymuje na skrytkę pocztową. Wszystkie 
materiały sesyjne otrzymał, poza odpowiedziami na jego interpelacje. Dodał równieŜ, Ŝe gdyby 
Pan Wicestarosta przyjął uwagę na posiedzeniu komisji odnośnie braku pisma, nie byłoby 
dzisiejszej sytuacji. Stwierdził, Ŝe kaŜdy radny powinien zgłaszać powstałe na terenie powiatu 
złotowskiego problemy mieszkańców, a zarząd powinien je przeanalizować i zrealizować te, 
które są moŜliwe do wykonania. 
Wicestarosta T. Fidler poinformował, Ŝe dotarła do niego informacja radnego Duszary                  
w sprawie nie otrzymania pisemnej odpowiedzi na interpelacje i o zaistniałej sytuacji 
poinformował starostę, który zapewnił go, Ŝe odpowiedzi na interpelacje zostały wysłane. 
 
Pkt. 16/ porządku obrad - Zamknięcie sesji. 
 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady    
J. Harbuzińska  zamknęła obrady VI sesji o godz. 1700. 
 
Sporządziła: 
Beata Piechowska 
 

 


