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ORO-OO41/45/2010 

 
PROTOKÓŁ NR XLVI/10 

Z SESJI 
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 23 CZERWCA 2010 ROKU 
W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE 

 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1540. 
 
Posiedzenie odbyło się w auli 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 17 radnych, a zatem rada 
zdolna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. 
W chwili otwarcia posiedzenia nieobecny był radny: Piotr Tomasz i Jerzy Podmokły. 
Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję zostały dołączone do protokołu       
z sesji. 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, iŜ na 7 dni przed rozpoczęciem sesji wpłynął 
wniosek Zarządu Powiatu Złotowskiego o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie         
projektów  uchwał w sprawie:  

− ustalenia „Planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych                        
w powiecie złotowskim” – pkt. 11 porządku obrad; 

− zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budŜetu za pierwsze półrocze                        
i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – pkt. 12 porządku 
obrad; 

− zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok – pkt. 13 porządku obrad; 
− zmiany uchwały nr XLIV/192/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 kwietnia 

2010 r. - pkt. 14 porządku obrad - w związku z faktem, iŜ ten wniosek wpłynął w dniu 
sesji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, nad uzupełnieniem porządku 
obrad o ten punkt. Radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów wyrazili zgodę na 
uzupełnienie. 

 
Radni nie zgłosili uwag i propozycji zmian porządku obrad. 
 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, 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 organizacji pozarządowych na terenie powiatu złotowskiego. 
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7/ Informacja z realizacji uchwały nr XXVI/125/2009 Rady Powiatu Złotowskiego 
 z dnia 17 grudnia 2008 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu  
złotowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego w 2009 roku” za 2009 rok. 

8/ Informacja o stanie agroturystyki na terenie Powiatu Złotowskiego. 
9/ Informacja z realizacji uchwały nr XVII/74/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku                       

w sprawie zatwierdzenia „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz 
aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2008 - 2013 ” za 2009 rok.  

10/ Informacja z realizacja uchwały nr XL/189/2006 z dnia 29.03.2006 roku w sprawie 
„Strategii rozwiązywania problemów społecznych w latach 2006 – 2016” za 2009 rok. 

11/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Planu sieci publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie złotowskim”. 

12/  Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania 
budŜetu za pierwsze półrocze i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej. 

13/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok. 
14/ Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały nr XLIV/192/2010 Rady Powiatu 

Złotowskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r.  
15/ Wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
16/ Zamknięcie sesji. 
 
 
Pkt. 2/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek oznajmił, Ŝe protokół z poprzedniej sesji został 
sporządzony w terminie określonym w statucie powiatu i wyłoŜony radnym do wglądu.                 
Do chwili otwarcia obrad nikt nie zgłosił uwag. 
W związku z powyŜszym zarządził głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 
głosów, przyjęli protokół. 
 
 
Pkt. 3/ porządku obrad  
 
Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 4/ porządku obrad 
 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji udzielił Starosta M. Jaskólski. 
Pisemna informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 5/ porządku obrad 
 
Radny Z. Wojtuń: 

− zapytał w jaki sposób zostanie wykorzystany budynek po dawnej siedzibie StraŜy 
PoŜarnej w Złotowie? 

− wniósł o rozwaŜenie moŜliwości wprowadzenia na centrali telefonicznej Szpitala 
Powiatowego w Złotowie automatycznej informacji o numerach wewnętrznych 
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konkretnych oddziałów szpitalnych, gdyŜ dzwoniąc do szpitala po godzinach pracy 
recepcjonisty, a nie znając numerów wewnętrznych nie jest moŜliwe uzyskanie 
połączenia.    

Radny K. Grochowski zapytał, czy od miesiąca czerwca, sołtysi poszczególnych wsi, mogą 
składać do Zarządu Powiatu Złotowskiego wnioski o dofinansowanie poszczególnych 
inwestycji? 
 
 
Pkt. 6/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych (załącznik 
nr 3) dotyczące informacji z działalności organizacji pozarządowych na terenie powiatu 
złotowskiego. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli informację z działalności organizacji 
pozarządowych na terenie powiatu złotowskiego (informacja stanowi załącznik                     
nr 4 do niniejszego protokołu). 
 
 
Pkt. 7/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych dotyczące 
informacji z realizacji uchwały nr XXVI/125/2009 Rady Powiatu Złotowskiego 
z dnia 17 grudnia 2008 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu  złotowskiego            
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego w 2009 roku” za 2009 rok. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli powyŜszą informację (informacja 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 
 
 
Pkt. 8/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych dotyczące 
informacji o stanie agroturystyki na terenie Powiatu Złotowskiego. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli informację o stanie agroturystyki             
na terenie Powiatu Złotowskiego (informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu). 
 
 
Pkt. 9/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych dotyczące 
informacji z realizacji uchwały nr XVII/74/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie 
zatwierdzenia „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji 
lokalnego rynku pracy na lata 2008 - 2013 ” za 2009 rok. 
Radny K. Bieluszko stwierdził, Ŝe szkolenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 
powinny być dostosowane do umiejętności bezrobotnych i przygotowywać do konkretnych 
zawodów, aby w przyszłości bezrobotni mogli podjąć pracę w danym zawodzie. 
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Radny Z. Pietrzak nawiązując do sprawozdania PUP stwierdził, iŜ kwota 11,5 mln 
dofinansowania na realizację projektów jest niepotrzebnie przeznaczana na szkolenia, z 
których nic nie wynika, gdyŜ bezrobotni po ich ukończeniu nie podejmują pracy. Według 
radnego w informacji brakuje najwaŜniejszych danych - efektywności szkoleń tzn. o ile 
zmniejszyło się bezrobocie, ilu uczestników szkoleń podjęło pracę. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni stosunkiem głosów przyjęli 16 za, przy 1 wstrzymującym przyjęli informację 
(informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 
 
 
Pkt. 10/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych dotyczące 
informacji z realizacja uchwały nr XL/189/2006 z dnia 29.03.2006 roku w sprawie „Strategii 
rozwiązywania problemów społecznych w latach 2006 – 2016” za 2009 rok. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni stosunkiem głosów przyjęli 16 za, przy 1 wstrzymującym przyjęli informację 
(informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 
 
 
Pkt. 11/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie ustalenia „Planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych         
i specjalnych w powiecie złotowskim”. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów podjęli uchwałę. 
Uchwała nr XLVI/199/2010 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 12/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budŜetu            
za pierwsze półrocze i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 
Radny K. Grochowski zaproponował, aby w § 1 pkt. 4 otrzymał brzmienie: „Informacje,                 
o których mowa w ust. 1-3 sporządza się w formie opisowej i tabelarycznej, w terminie do 
końca września kaŜdego roku”. 
Następnie zapytał, czy proponowany zapis § 3 mówiący, Ŝe przepisy §1 ust. 2 wchodzą                   
w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 roku jest konieczny; zapytał, czym jest to spowodowane? 
 
Skarbnik G. Piękoś w odpowiedzi na zapytania radnego poinformował iŜ: 

− termin opracowania informacji - do końca sierpnia, wynika z ustawy o finansach 
publicznych, w związku z czym zapis ten nie jest juŜ powielany w uchwale ; 

− termin wejścia w Ŝycie poszczególnych przepisów proponowanej uchwały równieŜ 
wynika z ustawy o finansach publicznych oraz z przepisów ustawy wprowadzającej 
ustawę o finansach publicznych.  

Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów podjęli uchwałę. 
Uchwała nr XLVI/200/2010 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
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Pkt. 13/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni stosunkiem głosów 11 za, przy 4 wstrzymujących (1 radny nie brał udziału   
w głosowaniu) przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr XLVI/201/2010 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 14/ porządku obrad  
 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/192/2010 r. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów podjęli uchwałę. 
Uchwała nr XLVI/202/2010 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 15/ porządku obrad 
 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował radnych o konieczności wypełnienia oświadczeń 
majątkowych do końca 28 sierpnia 2010 roku. 
Radny K. Bieluszko zwrócił się z zapytaniem, czy Starostwo Powiatowe mogłoby 
dofinansować koszt zakupu polbruku w kwocie 10 tys. zł  lub koszt wykonania chodnika na 
drodze powiatowej, przy ul. Kolejowej w Lipce, w kwocie 20 tys. zł? 
Radny Z. Wojtuń poinformował, iŜ Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie zajął 5 miejsce                          
w rywalizacji sportowej w województwie wielkopolskim oraz pierwsze miejsce w zawodach 
powiatowych. Następnie radny oznajmił, iŜ otrzymuje podziękowania i uznania za budowę 
sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie oraz Ŝe ma nadzieję, iŜ sala 
w Liceum Ogólnokształcącym będzie wykonana na równie wysokim poziomie, co zapewne 
ułatwi osiąganie coraz to większych sukcesów sportowych. 
Kontynuując swoją wypowiedź radny poinformował o zestawieniu inwestycji drogowych 
wykonanych w latach 2003 - 2010, z podziałem na poszczególne gminy, liczbę wykonanych 
kilometrów oraz na kwoty jakie zostały przeznaczone na konkretne inwestycje, które w 
ostatnim czasie ukazało się w prasie.  
Radny K. Bieluszko zwrócił się z prośbą, aby kaŜdy z radnych otrzymał, za okres trzech 
ostatnich kadencji Rady Powiatu Złotowskiego, zestawienie wykonanych inwestycji 
drogowych, w rozbiciu na poszczególne gminy, liczbę wykonanych kilometrów oraz 
przeznaczonej na to kwoty. 
Radny A. Pulit poinformował radnych  o spotkaniu, które odbyło się w czerwcu z grupą 
trębaczy – myśliwych, (z zaprzyjaźnionego powiatu Gitfohrn) nagrano wspólnie ze 
złotowskimi trębaczami – myśliwymi płytę. Radny oznajmił, iŜ opis z przebiegu spotkania jak 
równieŜ zdjęcia dołączy do rocznego sprawozdania.  
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady    
A. Jasiłek zamknął obrady XLVI sesji o godz. 1540. 
 

Sporządziła : 
Magdalena Młodawska   
Beata Piechowska 


