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BR.0002.10.2.2011 

PROTOKÓŁ NR V/11 
Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 23 LUTEGO 2011 ROKU 

 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1740. 
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                      
19 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, iŜ na 7 dni przed rozpoczęciem 
sesji wpłynął wniosek Zarządu Powiatu Złotowskiego w sprawie uzupełnienia porządku 
obrad sesji o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych                   
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku                
i zgodnie z regulaminem rady porządek obrad zostaje o ten punkt uzupełniony (pkt. 11 
porządku obrad). Poinformowała, Ŝe dodatkowo w dniu dzisiejszym zarząd powiatu zgłosił 
wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:  
− zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego                   

na lata 2011-2025 – pkt 12 porządku obrad; 
− zmiany do budŜetu powiatu złotowskiego – pkt 13 porządku obrad; 

− rozpatrzenia skargi na starostę złotowskiego – pkt 14 porządku obrad 
i do uzupełnienia porządku o te punkty wymagana jest zgoda rady.  

W wyniku głosowania radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów wyrazili zgodę na uzupełnienie 
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/ Interpelacje i zapytania radnych. 
5/ Sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych za 2010 rok z uwzględnieniem realizacji uchwały nr VII/34/2007 
z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu działań                    
na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2007 – 2013” za 2010 rok. 
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6/ Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych 
Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu za 2010 rok. 

7/ Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie             
za rok 2010 oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

8/ Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie o funkcjonowaniu 
Rodzinnych Domów Dziecka na terenie powiatu za 2010 rok. 

9/ Informacja z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania                                    
o Niepełnosprawności w Złotowie za 2010 rok. 

10/ Informacja z wykonania planu i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 rok. 

11/ podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku  

12/ Zmiany w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 
2011-2025. 

13/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do budŜetu powiatu złotowskiego. 
14/ Rozpatrzenie skargi na Starostę złotowskiego. 
15/ Wnioski i oświadczenia radnych. 
16/  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 nikt nie zgłosił uwag. 
W głosowaniu protokół został przyjęty jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
 
Pkt. 3/ porządku obrad - Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego                     
w okresie międzysesyjnym. 
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Radny J. Podmokły zwrócił się z prośbą o uzasadnienie decyzji zarządu powiatu o nie  
wyraŜeniu zgody na utworzenie w Zespole Szkół Rolniczych w Złotowie, w zasadniczej 
szkole zawodowej, oddziału specjalnego dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 
specjalnego - w zawodzie kucharz małej gastronomii.  
Wicestarosta T. Fidler poinformował, Ŝe podobne odziały istnieją juŜ w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno - Wychowawczym w Jastrowiu oraz w Zespole Szkól Elektro- Mechanicznych                
w Złotowie i mógłby wystąpić problem z naborem oraz naraŜenie juŜ istniejących klas na 
rozbicie.   
 
Pkt. 4/ porządku obrad 
Interpelacje zgłoszone, na piśmie, przez radnego R. Duszarę stanowią załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. 
Radny J. Podmokły: 
− zapytał, jaka jest szacunkowa kwota, jaką przewiduje się zaoszczędzić, w 2011 i 2012 

roku, w wyniku reorganizacji, czy zmian personalnych w Starostwie Powiatowym                  
w Złotowie, biorąc pod uwagę ewentualną konieczność wypłaty odpraw oraz 
ekwiwalentów   za niewykorzystane urlopy. 
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− zapytał czy Pan Szczyrbak z Wydawnictwa „Głos Rodła” został poinformowany,                      
Ŝe odmowa dofinansowania, o jakie zwrócił się, jest związana z faktem, iŜ jest osobą 
fizyczną, a takim Zarząd Powiatu nie udziela pomocy finansowej, czy teŜ odmowę 
umotywowano w inny sposób? Zaapelował, aby zwrócić się do wnioskodawcy                            
z zapytaniem, czy występował  o dofinansowanie w imieniu fundacji, bądź 
stowarzyszenia, a jeśli tak, to wesprzeć jego inicjatywę chociaŜ minimalną kwotą, gdyŜ 
stworzy to moŜliwość promocji Powiatu Złotowskiego w mieście Wrocławiu. 

− zwrócił się o przygotowanie informacji dotyczącej wysokości diet wypłacanych radnym 
Rady Powiatu Złotowskiego, z uwzględnieniem pełnionej przez radnego funkcji; 
informacja będzie pomocna przy opracowywaniu projektu uchwały w sprawie obniŜenia 
diet i przeznaczenia oszczędności z tego tytułu na zakup laptopów dla radnych.  

− w związku z brakiem środków na realizację zadania inwestycyjnego Wykonanie boiska 
„Orlik”  przy ZSR w Złotowie radny zaapelował o podjęcie rozmów z Burmistrzem 
Miasta Złotowa w celu zwiększenia partycypacji Urzędu Miasta w kosztach wykonania 
inwestycji, aby jej realizacja stała się moŜliwa 

Radny K. Bieluszko  zaapelował, aby w miarę moŜliwości finansowych powiatu, utwardzić pobocza 
przy drodze powiatowej CzyŜkowo – Lipka. 

Starosta R. Goławski odpowiadając na zapytania radnych dotyczące zatrudnienia w starostwie 
poinformował, Ŝe utrzymanie obecnego stanu administracji jest niemoŜliwe; w związku                  
z powyŜszym zwrócił się do dyrektorów poszczególnych wydziałów w sprawie 
przeprowadzenia analizy zatrudnienia mającej na celu znalezienie oszczędności. Dodał,                
Ŝe analiza zatrudnienia dotyczy takŜe podległych placówek. Poinformował, Ŝe inwestycje             
w Borucinie i Pniewie zostaną dokończone, zwracając uwagę, Ŝe na terenie powiatu 
złotowskiego znajduje się duŜo innych niebezpiecznych miejsc. 
 
Pkt. 5/ porządku obrad- Sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2010 rok z uwzględnieniem 
realizacji uchwały nr VII/34/2007 z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia 
„Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2007 – 
2013” za 2010 rok. 
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych (zał. nr 3 
do niniejszego protokołu) dotyczące wykorzystania środków PFRON za 2010 rok.  
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 
zarządziła głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli sprawozdanie 
z wykorzystania środków PFRON za 2010 rok.  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 6/ porządku obrad - Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania 
środków finansowych warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu              
za 2010 rok. 
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące  sprawozdań WTZ za 2010 rok. 

Radny R. Sikora w imieniu Komisji Samorządowej i Polityki Społecznej oraz Komisji 
Oświaty i Zdrowia podziękował kierownikom warsztatów terapii zajęciowej, a takŜe 
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wszystkim osobom, które przyczyniają się do tak dobrego funkcjonowania tych placówek              
za dotychczasową pracę.  
Z braku uwag i dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 
zarządziła głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli sprawozdania 
z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatów terapii 
zajęciowej działających na terenie powiatu za 2010 rok. 
Sprawozdania stanowią załączniki nr 5-9 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 7/ porządku obrad - Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Złotowie  za rok 2010 oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie 
pomocy społecznej. 
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie  
za rok 2010 oraz przedstawienia wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 
Radny R. Sikora poinformował, Ŝe Komisja Samorządowa i Polityki Społecznej zgłosiła 
wniosek dotyczący podjęcia rozmów z samorządami gminnymi w sprawie utworzenia, na 
terenie powiatu, całodobowego domu opieki społecznej. Radny dodał, Ŝe w domach pomocy 
społecznej na terenie gminy i miasta Jastrowia w ubiegłym roku przebywało 17 osób, a koszt 
z tego tytułu wyniósł ponad 250 tys. zł.  

Radny J. Podmokły zapytał, z jakiego powodu 7 osób, które się usamodzielniły w 2010 roku,   
korzysta z pomocy społecznej w róŜnym zakresie. Zapytał, czy moŜna tym osobom pomóc 
oraz  jakie są szanse na podjęcie przez nich pracy?  

Godz. 1600 obrady opuścili radni: R. Sikora i T. Fidler. 

W odpowiedzi na zapytanie radnego Pani Dyrektor Helena Agatowska poinformowała,               
Ŝe osoby te korzystają z mieszkań chronionych, nie mają dochodów, ani nie kontynuują 
nauki; na dzień dzisiejszy są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie, jako 
osoby bezrobotne i w miarę moŜliwości uczestniczą w organizowanych szkoleniach. Dodała, 
Ŝe dla osób usamodzielniających się, kontynuujących naukę przewidziana jest pomoc 
finansowa, w kwocie 493 zł miesięcznie. 
Z braku uwag i dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 
zarządziła głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli sprawozdanie 
z działalności PCPR W Złotowie za 2010 rok. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 8/ porządku obrad - Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                          
w Złotowie o funkcjonowaniu rodzinnych domów dziecka na terenie powiatu za 2010 
rok. 
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacji PCPR w Złotowie o funkcjonowaniu rodzinnych domów dziecka na 
terenie powiatu za 2010 rok wraz z wnioskiem zgłoszonym przez komisję budŜetu                            
o udzielenie na sesji informacji na temat liczby dzieci z terenu powiatu złotowskiego 
umieszczonych w rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów. 
W odpowiedzi na wniosek komisji budŜetu przewodnicząca rady poinformowała, Ŝe Ŝadne 
dziecko z naszego powiatu nie przebywa w rodzinnych domach dziecka na terenie innych 
powiatów. 
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Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli informację PCPR                    
w Złotowie o funkcjonowaniu rodzinnych domów dziecka na terenie powiatu za 2010 rok. 
Informacja stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 

Godz. 1610 na obrady wrócili radni: R. Sikora i T. Fidler. 

 
Pkt. 9/ porządku obrad - Informacja z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie za 2010 rok. 
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Trela  przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacji z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania                            
o Niepełnosprawności w Złotowie za 2010 rok. 
Radny J. Podmokły zapytał, jaki jest obecnie czas oczekiwania na wydanie orzeczenia                  
o stopniu niepełnosprawności oraz jakie zostały podjęte działania w celu przyspieszenia 
wydawania orzeczeń? 

W odpowiedzi Starosta R. Goławski poinformował, Ŝe na chwilę obecną przeprowadzana jest 
analiza funkcjonowania powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu 
niepełnosprawności, mająca na celu wydawanie orzeczeń w moŜliwie jak najkrótszym czasie; 
obecnie ponad 300 osób oczekuje na wydanie orzeczenia. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 
zarządziła głosowanie, w którym radni przyjęli informację z działalności Powiatowego 
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie za 2010 rok stosunkiem 
głosów: 17 za przy 2 wstrzymujących. 
Informacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 10/ porządku obrad - Informacja z wykonania planu i gospodarowania 
Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 
2010 rok. 
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacji z wykonania planu i gospodarowania Powiatowym Funduszem 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 rok. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli informację. 
Informacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 11/ porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku  
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Trela  przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku. 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal odczytał projekt uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr V/29/2011 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
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Pkt. 12/ porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2011-2025. 
Skarbnik Powiatu G. Piękoś poinformował, iŜ zmiana obejmuje 2 punkty: 
− skreślenie upowaŜnienia dla zarządu powiatu do przekazywania uprawnień kierownikom 

jednostek powiatowych do zawierania umów wykraczających poza rok budŜetowy;  
zmiana wprowadzana jest w związku z postępowaniem nadzorczym wszczętym przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu;  

− zmianę załącznika - wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej -                     
w związku ze zmianą harmonogramu robót związanych z inwestycją termomodernizacji 
obiektów uŜyteczności publicznej internatu Zespołu Szkół SpoŜywczych w Krajence oraz 
Szpitala Powiatowego w Złotowie.  

Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal odczytał projekt uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
Uchwała nr V/30/2011 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 13/ porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu 
złotowskiego na 2011 rok. 
Skarbnik G. Piękoś poinformował, Ŝe: 
− po opublikowaniu pisma Ministra Finansów, z dnia 11 lutego 2011 roku, będącego 

konsekwencją przyjęcia przez sejm ustawy budŜetowej na rok bieŜący, znany jest juŜ 
podział subwencji dla poszczególnych jednostek samorządowych, w tym naszego 
powiatu; 

− subwencja przewidziana dla naszego powiatu, w części oświatowej, uległa zmniejszeniu 
o kwotę 439.307 zł, w związku z czym, konieczne jest zmniejszanie o tą kwotę równieŜ 
wydatków; 

− proponuje się zmniejszenie rezerwy przewidzianej na zadania oświatowe oraz wycofanie 
z planu finansowego inwestycji - budowa boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy Zespole 
Szkół Rolniczych  w Złotowie; 

− zmiany dotyczą takŜe wprowadzenia do rezerwy środków, które pozostały po 
zlikwidowanym funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz 
dochodów wypracowanych przez jednostki budŜetowe; 

− zmiana dotyczy takŜe załączniku przychodów i rozchodów - korekta błędu 
planistycznego, tj. dostosowanie kwot przychodów i rozchodów w budŜecie powiatu do 
kwot przychodów i rozchodów w wieloletniej prognozie finansowej.   

Radny J. Podmokły poinformował, Ŝe boisko przy ZSR w Złotowie jest potrzebne i jego 
budowa moŜe odbyć się niewielkim kosztem, jednakŜe biorąc pod uwagę obecną sytuację 
finansową powiatu nie jest moŜliwe wykonanie tej inwestycji. Radny zaapelował, aby                     
kolejne budŜety przygotowywać realnie, gdyŜ sytuację zmniejszenia subwencji moŜna było 
przewidzieć, podobnie jak zagroŜenie niewykonania pewnych inwestycji. 
Radny K. Trela poinformował, Ŝe w związku z ogólną, trudną sytuacją finansową w kraju 
sytuacje rezygnacji z realizacji pewnych inwestycji mogą się zdarzać. Oznajmił, Ŝe musimy 
oszczędnie gospodarować środkami finansowymi i realizować te inwestycje, które są 
priorytetowe. 
Radny M. Jaskólski zaproponował aby nie tworzyć nowych stanowisk dyrektorskich                         
i zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczyć na budowę boiska sportowego, które 
znacząco poprawi wizerunek szkoły.  
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Radny R. Duszara oznajmił, Ŝe nie powinno się zaskakiwać radnych takimi waŜnymi 
kwestiami w dniu sesji; zaproponował przesunięcie w czasie podjęcia decyzji o rezygnacji              
z budowy boiska. 
Radny K. Bieluszko zaproponował, Ŝeby ze względu na trudną sytuację finansową powiatu 
wycofać inwestycję, a jeśli będzie to moŜliwe zrealizować ją w późniejszym terminie.   
Radny J. Podmokły stwierdził, Ŝe skoro wkład powiatu miałby wynieść niecałe 200 tys. zł               
to naleŜy się jednak zastanowić nad znalezieniem środków na ten cel.   
Wicestarosta T. Fidler poinformował, Ŝe: 
− jeŜeli nabór do szkół ponadgimazjalnych będzie kształtował się na podobnym poziomie 

jak w roku ubiegłym, nie będzie konieczności uruchamiania dodatkowych środków 
finansowych z rezerwy, a zatem będą środki finansowe na inwestycję; 

− środki finansowe, jakie burmistrz Złotowa zobowiązał się przeznaczyć na budowę Orlika 
zostaną przekazane na budowę chodnika oraz ścieŜki rowerowej wzdłuŜ drogi 
powiatowej przy ulicy 8-ego marca, na odcinku od ulicy Słonecznej  do granicy miasta.  

− szkoła ponadgimazjalna powinna przyciągać uczniów jakością kształcenia                                
i atrakcyjnością zawodów, a nie np. boiskiem; 

− projekt budŜetu był opracowywany na podstawie liczby uczniów z roku szkolnego 
2009/2010 - na dzień 31 sierpnia 2010 roku, jednak liczba uczniów w szkołach 
ponadgimanzjalnych zmniejszyła się, stąd niedobór finansowy; ponadto naleŜy brać pod 
uwagę fakt, iŜ w przyszłym roku subwencja takŜe moŜe być mniejsza; 

− nie zaprzecza, iŜ budowa boiska w tym miejscu, to dobry pomysł, jednak moŜe się 
okazać, Ŝe w związku z trudną sytuacją finansową powiat będzie zmuszony do 
zamknięcia jednej ze szkół ponadgimnazjalnych; 

− w Starostwie Powiatowym w Złotowie nie tworzy się nowych stanowisk dyrektorskich; 
− podejmie starania, aby zarząd powiatu oraz radni otrzymywali materiały sesyjne                         

z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Starosta R. Goławski poinformował, Ŝe prowadzone są rozmowy z burmistrzem Złotowa,             
aby w zamian za przekazanie gruntu pod budowę Orlika, miasto w całości sfinansowało 
inwestycję. Oznajmił, Ŝe rozpatrywane są róŜne ewentualności i zarząd będzie starał się aby ta 
inwestycja została zrealizowana, jeŜeli środki finansowe na to pozwolą.  
Radny R. Duszara oznajmił, Ŝe nie będzie lepszej okazji do wybudowania Orlika, przy tak 
niskim wkładzie własnym, jednak decyzja naleŜy do włodarzy powiatu, w związku z czym 
wycofuje wniosek o przesunięciu w czasie podjęcia decyzji w tej sprawie. 
Radny J. Podmokły zapytał, czy moŜliwe jest, aby burmistrz Złotowa w większym zakresie 
partycypował w realizacji tej inwestycji i wówczas z projektu uchwały naleŜałoby wycofać 
zapis o wykreśleniu zadania – budowa boiska sportowego. 
Wicestarosta T. Fidler odpowiedział, Ŝe teoretycznie jest moŜliwa większa partycypacja 
samorządu miejskiego w Złotowie, jednak uwaŜa, Ŝe dopóki nie będą znane wyniki naboru do 
szkół  naleŜy  wstrzymać się z podejmowaniem decyzji o realizacji inwestycji oświatowych. 
Starosta R. Goławski stwierdził, Ŝe powiat w ostatnich latach korzystał z wszelkich 
moŜliwych funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji, jednak przez to jest zadłuŜony na 
kwotę 19 mln zł. Oznajmił, Ŝe teraz naleŜy zmniejszać zadłuŜenie, aby była moŜliwość 
skorzystania z  ewentualnych środków unijnych, na inwestycje realizowane po roku 2013.  
Radny J. Podmokły zapytał czy przyjęcie uchwały przesądzi o tym, Ŝe inwestycja, budowy 
boiska sportowego przy ZSR w Złotowie, nie będzie mogła być zrealizowana, poniewaŜ              
w przeciwnym razie składa wniosek o zmianę projektu uchwały? 
W odpowiedzi Skarbnik G. Piękoś poinformował, Ŝe środki przeznaczone na realizację tej 
inwestycji będą zapisane w pkt 2 załącznika nr 7 do uchwały budŜetowej – wykaz rezerw 
celowych – i w kaŜdej chwili będzie moŜna z nich skorzystać.  
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Starosta R. Goławski oznajmił, Ŝe musimy zwracać uwagę na konieczność realizacji 
wszystkich zadań, podając przykład Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie, w budŜecie 
którego brakuje pieniędzy na wykonywanie podstawowych zadań z zakresu likwidacji 
ubytków drogowych powstałych w okresie zimowym. 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal odczytał projekt uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 
zarządziła głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany budŜetu 
stosunkiem głosów  14 za, przy 5 wstrzymujących. 
Uchwała nr V/31/2011 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
  
Pkt. 14/ porządku obrad- uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Starosty Złotowskiego. 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek poinformowała, Ŝe skarga, którą w dniu               
16 grudnia 2010 roku złoŜyli Państwo Janina, Jan i Tadeusz Byzdra, była rozpatrywana przez 
komisję rewizyjną.    
 Przewodniczący komisji J. Podmokły poinformował, Ŝe:  
− po wnikliwej analizie skarga została uznana za bezzasadną,  
− starostwo zachowało wszelkie procedury związane z modernizacją działek 

zainteresowanych, którzy w przepisowym terminie nie wnieśli zastrzeŜeń, jednak  złoŜyli 
skargę, która została później zinterpretowana jako zastrzeŜenia wniesione w terminie; 

− organy wyŜszych instancji nie były konsekwentne w podejmowanych decyzjach; 
− komisja uznała, Ŝe w jednym punkcie nie poinformowano wnioskodawcy, zgodnie z pkt 

36 Kpa, iŜ ze względu na zawiłość sprawy, będzie ona rozpoznana w dłuŜszym terminie; 
− zasygnalizował, aby pracownicy Starostwa Powiatowego w Złotowie zwracali uwagę na 

takie kwestie i przestrzegali przepisów. 
− komisja jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną z uwagą, Ŝe naruszony został przepis 

pkt 36 Kpa. 
R. Goławski przyznał, Ŝe ta procedura nie została zachowana i z tego tytułu zostaną 
wyciągnięte konsekwencje. Dodał, Ŝe w wyniku zmiany regulaminu organizacyjnego                    
w wydziale geodezji, zgodnie równieŜ z zaleceniami pokontrolnymi wojewody, utworzone 
zostaną trzy referaty i takie sytuacje nie powinny się juŜ zdarzać. 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal odczytał projekt uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 
zarządziła głosowanie, w którym radni jednogłośnie liczbą 19 głosów przyjęli uchwałę                
w sprawie uznania skargi na bezczynność i przewlekłość Starosty Złotowskiego za 
bezzasadną. 
Uchwała nr V/32/2011 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 15/ porządku obrad – wnioski i oświadczenia  
Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek poinformowała, Ŝe została przeprowadzona analiza 
oświadczeń majątkowych radnych, w związku z czym niektórzy z radnych zostaną poproszeni                   
o uzupełnienie informacji podanych w oświadczeniu. 
Radny M. Jaskólski poinformował o utworzeniu klubu radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej, którego został przewodniczącym; zaapelował do zarządu powiatu, aby 
członkowie klubu byli równieŜ zapraszani na powiatowe uroczystości patriotyczne. 
Radny J. Podmokły:  
− zwrócił się o przygotowanie informacji dotyczącej wysokości diet wypłacanych radnym 

Rady Powiatu Złotowskiego, z uwzględnieniem pełnionej przez radnego funkcji; 
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informacja będzie pomocna przy opracowywaniu projektu uchwały w sprawie obniŜenia 
diet    i przeznaczenia oszczędności z tego tytułu na zakup laptopów dla radnych.  

− w związku z brakiem środków na realizację zadania inwestycyjnego Wykonanie boiska 
„Orlik”  przy ZSR w Złotowie, zaapelował o podjęcie rozmów z Burmistrzem Miasta 
Złotowa w celu zwiększenia partycypacji Urzędu Miasta w kosztach wykonania 
inwestycji, aby jej realizacja stała się moŜliwa. 

 
Pkt. 16/ porządku obrad - Zamknięcie sesji. 
 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady    
J. Harbuzińska - Turek zamknęła obrady IV sesji o godz. 1740. 
 

Sporządziła: 
Beata Piechowska 
 
 

 


