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ORO-0041/23/2008 
 
 
 

PROTKÓŁ NR XXIII/08 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU 

 

 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1540. 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: Piotr Tomasz, Adam Pulit i Jerzy Podmokły. 

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

Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe sesja została zwołana na wniosek Zarząd 
Powiatu, z prośbą o rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:  

− określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku; 

− przekształceń w strukturze organizacyjnej Szpitala Powiatowego im. Alfreda 
Sokołowskiego w Złotowie; 

− zatwierdzenia zmiany Statutu Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w 
Złotowie; 

− zmiany budŜetu Powiatu na rok 2008. 
 

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 
1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2/ Podjecie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku. 
3/ Podjecie uchwały w sprawie przekształceń w strukturze organizacyjnej Szpitala 

Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 
4/ Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Szpitala Powiatowego             

im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 
5/ Podjecie uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu na rok 2008. 
6/ Zamknięcie sesji.      
 
 
Godz. 1503 na obrady przybył radny Jerzy Podmokły. 
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Radny J. Massel oznajmił, Ŝe porządek obrad dzisiejszej sesji nie jest zgodny z § 18 pkt. 8 
Statutu Powiatu, który określa, co w szczególności powinien zawierać porządek obrad kaŜdej 
sesji, poniewaŜ wielu z tych punktów nie obejmuje. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek wyjaśnił, Ŝe zgodnie z Regulaminem Rady Powiatu, który 
bardziej szczegółowo określa procedury związane z sesją, na wniosek co najmniej ¼ 
ustawowego składu Rady lub Zarządu Powiatu jest zobowiązany w ciągu 7 dni zwołać sesję, 
zgodnie z porządkiem obrad zaproponowanym przez wnioskodawcę, natomiast zapis który 
przytoczył Pan radny odnosi się do planowanej sesji. Dodał równieŜ, Ŝe w sytuacji, gdy któryś                      
z radnych zgłosiłby wniosek o uzupełnienie porządku obrad, to na to zgodę musiałby wyrazić 
wnioskodawca.  
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe w zarządzeniu nie podano na kogo wniosek została zwołana 
sesja. 
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe jest to przeoczenie i moŜna było zaznaczyć, iŜ sesję 
zwołano na wniosek Zarządu, jednak na początku o tym informował, a więc uwaŜa, Ŝe nie jest 
to błędem. 
 
 

Pkt 2/ porządku obrad  

 

Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, Ŝe przed sesją odbyło się posiedzenie 
merytorycznych komisji – Komisji BudŜetu oraz Komisji Oświaty i Zdrowia, celem 
zaopiniowania projektów uchwał. 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji dotyczące 
projektu uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku informując, Ŝe Komisje 
przyjęły projekt jednogłośnie. 

Przewodniczący zwrócił się do Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                      
o zreferowanie projektu. 

Dyrektor PCPR Helena Agatowska poinformowała, Ŝe otrzymaliśmy dodatkowe środki                      
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 178.203 zł, które 
wraz z niewykorzystanymi środkami w ramach rehabilitacji zawodowej, w kwocie 60 tys. zł, 
proponuje się przeznaczyć na rehabilitację społeczną. 

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe w § 5 projektu uchwały omyłkowo, zamiast 2008 
roku, wpisano rok 2007 oraz poinformował, Ŝe błąd zostanie poprawiony.  

Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                       
w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczba 17 głosów. 

Uchwała nr XXIII/105/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

  

Pkt 3 i 4/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji dotyczące 
projektu uchwały w sprawie przekształceń w strukturze organizacyjnej Szpitala Powiatowego 
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie oraz projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 
zmiany Statutu Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie informując, Ŝe 



3 
 

Komisje przyjęły projekty jednogłośnie. 

Przewodniczący zwrócił się do Dyrektora Szpitala Powiatowego o zreferowanie projektów. 

Dyrektor Szpitala Powiatowego Jerzy Teusz poinformował, Ŝe wnioskuje o zaakceptowanie 
zmian w strukturze organizacyjnej Szpitala, które dotyczą realizacji wymogów stawianych 
przez NFZ. Oznajmił, Ŝe zmiany dotyczą wprowadzenia:  

− do oddziałów szpitalnych: oddziału medycyny paliatywnej (zamiast oddziału 
długoterminowego), Zespołu Wyjazdowego Ratownictwa Medycznego 
Specjalistycznego (zamiast Zespołu Ratownictwa Reanimacyjnego), Zespołu 
Wyjazdowego Ratownictwa Medycznego Podstawowego w Jastrowiu oraz Zespołu 
Wyjazdowego Ratownictwa Medycznego Podstawowego w Okonku (zamiast Zespołu 
Wyjazdowego) 

− do jednostek organizacyjnych: działu fizjoterapii, pracowni tomografii komputerowej 
oraz hospicjum domowego, 

− do poradni przyszpitalnych: poradni chirurgicznej. 

Dyrektor poinformował, Ŝe wymogiem na dokonanie powyŜszych zmian jest wyraŜenia 
zgodny przez organ załoŜycielski, a więc Radę Powiatu, w dalszej kolejności uchwałę w tej 
sprawie podejmuje Rada Społeczna Szpitala, która musi być następnie zaakceptowana przez 
Radę Powiatu. 

Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowania,                       
w których obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie, liczba 17 głosów. 

Uchwały nr XXIII/106/2008 i nr XXIII/107/2008 stanowią załączniki do niniejszego 
protokołu. 

 
Pkt 5/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji dotyczące 
projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu na rok 2008 informując, Ŝe Komisje 
przyjęły projekt stosunkiem głosów: 3 za, przy 3 wstrzymujących - Komisja Oświaty i 
Zdrowia oraz 3 za, przy 2 wstrzymujących - Komisja BudŜetu. 

Przewodniczący zwrócił się do Skarbnika Powiatu o zreferowanie projektu. 

Skarbnik Powiatu Grzegorz Piękoś poinformował, Ŝe projekt dotyczy: 
− zmiany wysokości kwoty upowaŜnienia do której Zarząd Powiatu moŜe samodzielnie 

zaciągać zobowiązania z kwoty 4,5 mln zł do 5,5 mln zł; upowaŜnienie będzie 
obowiązywało do końca bieŜącego roku; 

− zwiększenia planu dochodów, czego źródłem są: dotacja celowa z zakresu 
administracji rządowej (prawie 100 tys. zł) z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia 
zdrowotnego osób bezrobotnych, większe wpływy z tytułu podatku od osób prawnych 
CIT (40 tys. zł) oraz dochody wypracowane przez nasze jednostki; 

− zwiększenia planu wydatków o kwoty, o które zwiększone zostały dochody, a takŜe 
przesunięć wydatków w PZD między poszczególnymi inwestycjami drogowymi 
realizowanymi w roku bieŜącym, gdyŜ po ich rozliczeniu wolne środki w kwocie ok. 
61 tys. zł proponuje się przeznaczyć na bieŜące wydatki związane z utrzymaniem 
dróg; 

− korekty poprzedniej uchwały zgodnie z sugestiami RIO. 
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Radny J. Podmokły poinformował, Ŝe na Komisji nie popierał tej uchwały, musi wierzyć               
w zapewnienia Pana Skarbnika, Ŝe zmiana w zał. nr 4 mówiąca o dofinansowaniu Gminy                 
i Miasta Jastrowie na zakup samochodu dla Komisariatu Policji na kwotę 70 tys. zł, związana 
jest z omyłką pisarską. Stwierdził, Ŝe taka kwestia nie powinna być prostowana w takim 
trybie, Pan Skarbnik zapewnia jednak, Ŝe jest to zgodne z zaleceniami RIO. Oznajmił,                  
Ŝe zgadza się ze zwiększeniem kwoty, do której Zarząd Powiatu moŜe zaciągać zobowiązania, 
jednak zapytał, do jakiej to będzie wysokości oraz jaki będzie koszt zobowiązania 
wekslowego?  
Radny K. Grochowski zwrócił się o uszczegółowienie podziału wydatków w dziale 600 
Transport i łączność. 
Skarbnik Powiatu odpowiedział, Ŝe zaciągany jest kredyt, w kwocie 1.600.000 zł, który był 
głosowany na poprzedniej sesji, jest to zabezpieczenie miedzy wekslem inblanco, bez 
określanej kwoty wraz z deklaracją wekslową. Poinformował, Ŝe od 2007 roku nie 
funkcjonuje opłata skarbowa od urzędowego blankietu weksla, a więc nie wiąŜą się z tym 
dodatkowe koszty, między innymi dlatego teŜ wybrano taką formę. 
Radny J. Podmokły zapytał, czy w związku z tym, iŜ jest to weksel inblanco, bank przyjmie 
taki weksel? 
Skarbnik odpowiedział, iŜ przy wekslu inblanco stosowana jest tzw. deklaracja wekslowa,             
w której określa się maksymalną kwotę, do której bank moŜe wypełnić kwotę weksla,                      
a w bankach standardowo przyjmuje się, Ŝe jest to 1,5 krotność kwoty kredytu; w praktyce 
jest zastrzeŜenia, Ŝe moŜna wpisać jedynie kwotę, która wynika z aktualnego zadłuŜenia                    
i dodatkowych kosztów związanych z windykacją. 
Odpowiadając na pytanie radnego K. Bieluszki poinformował, Ŝe: całkowicie rozliczony 
został etap robót przewidziany przy przebudowie drogi Tarnówka – Węgierce – Złotów, 
rozstrzygnięto przetarg na remont drogi na odcinku Łąkie – Scholastikowo, przy czym w tym 
przypadku kwota wynikająca z przetargu jest niŜsza od zakładanej o 119 tys. zł, dlatego 
proponuje się przesunąć ją na inne zadania remontowe; zwiększenie dotyczy ostatecznego 
rozliczenia przebudowy ul. Norwida oraz wydatków na zimowe utrzymanie dróg. 
Radny J. Massel zapytał, czy w związku z brakiem innych punktów w porządku obrad moŜe 
zabrać głos w innym temacie. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek oznajmił, Ŝe nie jest to moŜliwe. 
Następnie w związku z tym, iŜ radny mówił nie na temat, Przewodniczący odebrał mu głos. 
Radny T. Fidler oznajmił, Ŝe Przewodniczący nie ma racji twierdząc, Ŝe porządek obrad 
zaproponowany przez wnioskodawcę jest niepodwaŜalny, a Regulamin nie mówi                               
o nadzwyczajności sesji.  
Przewodniczący A. Jasiłek oznajmił, Ŝe Regulamin wyraźnie określa, Ŝe wnioskodawca sesji 
ustala porządek obrad, a kaŜda ewentualna zmiana porządku wymaga jego zgody. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                       
w którym uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 11 za, przy 6 wstrzymujących. 

Uchwała nr XXIII/108/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pkt 6/ porządku obrad 

   
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek zamknął obrady XXIII sesji o godz. 1540.    
 

Sporządziła: 

Beata Piechowska 


