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ORO-0041/24/2008 
 

 
PROTOKÓŁ NR XXIV/08 

Z SESJI 
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 19 LISTOPADA  2008 ROKU 
W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE 

 
 
Pkt 1/ porządku obrad 
 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1505, a zakończyły o godz. 1600. 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: Jerzy Podmokły, Kazimierz Grochowski              
i Jan Zając. 
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 Zarządu 
Powiatu z dnia 12 listopada 2008 roku, z prośbą o rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:  
- wyraŜenia woli współfinansowania dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych; 
- zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2008 rok. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe wnioskodawca, Zarząd Powiatu wniósł, w dniu 
dzisiejszym, o uzupełnienie porządku obrad o następujące projekty uchwał w sprawie: 
- wyraŜenia woli dofinansowania dla Gminy Złotów; 
- wyraŜenia woli dofinansowania dla Gminy Lipka. 
 
Porządek obrad obejmuje: 
1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia woli współfinansowania dróg w ramach 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
3/ Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia woli dofinansowania dla Gminy Złotów. 
4 Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia woli dofinansowania dla Gminy Lipka. 
5/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2008 rok. 
6/  Zamknięcie sesji.      
     
                               
Pkt 2/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek oddał głos Staroście M. Jaskólskiemu, który umotywował 
obrady sesji oraz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyraŜenia woli współfinansowania 
dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Starosta M. Jaskólski powiedział, Ŝe sesja zwołana jest w związku z krótkim terminem na 
składanie wniosków o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 
2009 – 2011. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z budŜetu państwa, na okres 
trzech lat, przeznaczył miliard złotych na program inwestycji na drogach lokalnych – 
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powiatowych i gminnych. Na Województwo Wielkopolskie przypadło w 2009 roku 
62.500.000 zł. Miliard został podzielony na 16 województw. Drugi miliard będzie pochodził    
z budŜetu samorządów, poniewaŜ program dofinansowany jest w 50% z budŜetu państwa              
i w 50% z budŜetu jednostek samorządu terytorialnego. 62.500.000 zł. teŜ podzielono na dwa 
– powiaty i gminy, czyli powiaty otrzymają 31.250.000 i tyle samo otrzymają gminy, moŜe 
być róŜnica +, - 15%. Programem będzie dysponował Wojewoda Wielkopolski, do niego 
będą składane wszystkie wnioski. Wojewoda moŜe dokonać przesunięć środków ale tylko             
w ramach tych 15%. Starosta przedstawił kryteria wyboru dróg powiatowych i gminnych do 
realizacji programu: 

� Bezpieczeństwo – na drodze musi być widoczna poprawa bezpieczeństwa poprzez 
budowę ścieŜek rowerowych, wysepek, chodników, podjazdów, parkanów 
zabezpieczających przed wypadkami. 

� Spójność – wybrana droga powinna mieć powiązanie z drogą wojewódzka lub 
krajową. Musi znajdować się w sieci dróg wojewódzkich lub krajowych. 

� Partnerstwo – współfinansowanie dróg przez powiat i gminy; partycypacja                             
w kosztach.. 

Starosta wyjaśnił, Ŝe drogi były tak dobierane, aby spełniały wszystkie trzy kryteria. Za kaŜde 
kryterium moŜna uzyskać po 10 punktów. KaŜda droga moŜe być dofinansowana do kwoty 
nie przekraczającej trzech milionów plus trzy miliony z budŜetu powiatu to znaczy, Ŝe jeden 
projekt moŜe być na wartość sześciu milionów złotych. Zarząd mając na uwadze stan naszego 
budŜetu nie mógł podjąć takiej inwestycji, tym bardziej, Ŝe budŜet jest trochę zadłuŜony                  
a czeka nas duŜa inwestycja – droga Jastrowie – Borucino, gdzie przewidywany koszt wynosi 
ok. 10 milionów zł. Powiat 50% i Unia 50%. 
W związku z tym wybrano dwie drogi: 
1. Pierwsza pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1042 P Ptusza – Tarnówka – Węgierce – 
Złotów na odcinku Zalesie – Złotów. Częściowo droga ta jest juŜ przebudowana, łączy drogę 
krajową  z drogą wojewódzką – spełnia kryterium spójności. Jest teŜ partner partycypujący           
w kosztach – Gmina Złotów przeznacza 400.000 zł. i Nadleśnictwo Złotów przeznacza 
15.000 zł. na budowę chodnika do Nadleśnictwa, o długości 700 m oraz wyrazili chęć 
partycypacji w formie robocizny - wycinka i sprzątanie wyciętych drzew. Całkowity koszt 
inwestycji to 2.070.000, z czego powiat sfinansuje 1.035.000, w tym 400.000 zł. z gminy                
i 15.000 Nadleśnictwa. 
2. Druga pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1040 P Zakrzewo – Kujan. Całkowity koszt 
przebudowy – 2.480.000 zł.; środki z budŜetu powiatu – 1.240.000, w tym 100.000 zł. od 
partnera partycypującego w kosztach – Gminy Zakrzewo, reszta z programu dofinansowania. 
Z Gminami są zawarte umowy partnerskie. Dokumenty muszą być złoŜone do dnia                     
21 listopada 2008 roku stąd zwołanie sesji na dzień dzisiejszy. Do dokumentów muszą być 
dołączone uchwały intencyjne, w budŜecie na 2009 rok muszą być ujęte te inwestycje 
drogowe.  
Starosta poinformował teŜ o zmianach budŜetu powiatu. W autopoprawce poprawiono błąd - 
w pierwszej tabeli, w kwocie dofinansowania była kwota dwa miliony a powinna być 
2.070.000 zł.  Zmieniono teŜ podstawę prawną zgodnie ze wskazaniem radcy prawnego – 
zastosowano przepis § 15 Statutu Powiatu Złotowskiego: Rada powiatu moŜe stanowić prawo 
wewnętrzne. 
Starosta M. Jaskólski poinformował, Ŝe wnioski będą rozpatrywane przez Wojewodę 15 
grudnia a 31 grudnia Minister zatwierdzi wnioski do realizacji, będzie wiadomo, czy nasze 
drogi zostały zatwierdzone. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek oznajmił, Ŝe tryb zwołania sesji został przez Starostę 
umotywowany i nie ma Ŝadnych wątpliwości, Ŝe naleŜało ją zwołać. Następnie poinformował, 
Ŝe przed sesją odbyło się posiedzenie Komisji BudŜetu a takŜe, Ŝe Komisja Porządku 
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Publicznego na posiedzeniu w dniu 17 listopada rozpatrywała projekty uchwał. Zwrócił się do 
przewodniczących o przedstawienie stanowiska Komisji. 
Z. Wojtuń, Przewodniczący Komisji BudŜetu poinformował, Ŝe w posiedzeniu uczestniczyło 
5 z 6 radnych i Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 
R. Runge, Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego poinformował, Ŝe w posiedzeniu 
uczestniczyło 3 z 6 radnych i Komisja stosunkiem głosów: 2 za, przy 1 wstrzymującym 
przyjęła projekt uchwały. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 16 głosów podjęli uchwałę. Uchwała nr XXIV/109/2008 
stanowi załączniki do protokołu. 
 
 
Pkt 3/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek udzielił głosu Staroście M. Jaskólskiemu, który omówił 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia woli dofinansowania dla Gminy Złotów. Wyjaśnił, Ŝe 
wójt Gminy Złotów wystąpił z wnioskiem do powiatu o dofinansowanie przebudowy drogi 
gminnej Górzna – Nowy Dwór. Powiat będzie partnerem dla Gminy Złotów. Dofinansowanie 
z powiatu będzie kwotą 100.000 zł., jeśli Rada wyrazi zgodę na zaplanowanie tej kwoty                
w budŜecie powiatu na 2009 rok. Dodał, Ŝe obecnie jest to droga gruntowa a planuje się 
połoŜenie asfaltu. 
Z. Wojtuń, Przewodniczący Komisji BudŜetu przedstawił stanowisko informując, Ŝe Komisja 
przyjęła projekt uchwały jednogłośnie, liczbą 5 głosów. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 16 głosów podjęli uchwałę. Uchwała nr XXIV/110/2008 
stanowi załączniki do protokołu. 
 
 
Pkt 4/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek udzielił głosu Staroście M. Jaskólskiemu, który omówił 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia woli dofinansowania dla Gminy Lipka. 
Starosta M. Jaskólski powiedział, Ŝe sytuacja jest podobna jak w Gminie Złotów. 
Dofinansowanie z budŜetu powiatu będzie wynosiło 30.000 zł. Koszt całej inwestycji budowy 
szlaku pieszego i ścieŜki rowerowej w miejscowości Lipka, łączącego drogę wojewódzką nr 
188 z drogą powiatową w kierunku CzyŜkowo nr 1035 P, wyniesie ok. 500.000 zł.  
Starosta dodał, Ŝe po podjęciu przez Radę Powiatu uchwał, podpisane zostaną stosowne 
porozumienia z Gminami. 
Z. Wojtuń, Przewodniczący Komisji BudŜetu przedstawił stanowisko informując, Ŝe Komisja 
przyjęła projekt uchwały jednogłośnie, liczbą 5 głosów. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 16 głosów podjęli uchwałę. Uchwała nr XXIV/111/2008 
stanowi załączniki do protokołu. 
 
 
Pkt 5/ porządku obrad 
 
Stanowiska Komisji dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2008 
rok przedstawił: 
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Z. Wojtuń, Przewodniczący Komisji BudŜetu przedstawił stanowisko informując, Ŝe Komisja 
przyjęła projekt uchwały stosunkiem głosów: 4 za, przy 1 wstrzymującym. 
R. Runge Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego przedstawił stanowisko informując, 
Ŝe Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek stwierdził, Ŝe autopoprawkę do zmiany budŜetu radni 
otrzymali przed sesją w związku z czym zwrócił się do Skarbnika o omówienie 
proponowanych zmian. 
Skarbnik G. Piękoś powiedział, Ŝe zmiany budŜetu miały być omawiane na planowej sesji            
w dniu 26 listopada ale ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do wieloletniego 
programu inwestycyjnego, będącego załącznikiem do uchwały budŜetowej, musiało to się 
odbyć dziś a przy okazji do projektu wniesiono teŜ pozostałe zmiany. Autopoprawka dotyczy 
zmian na wniosek jeszcze dwóch jednostek, zmiany te były przyjęte na dzisiejszym 
posiedzeniu Zarządu. Następnie omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu                       
z autopoprawką. Po stronie dochodów zwiększa się plan dochodów o kwotę 177.454                     
z przeznaczeniem na: 

o Dotacje celowe na zadania finansowane z zakresu administracji rządowej. 
o Dotacje celowe na zadania bieŜące własne powiatu. 
o Uzupełnienie subwencji ogólnej. 

O taką samą kwotę zmniejsza się plan dochodów z przeznaczeniem na: 
o Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej 

Państwowej StraŜe PoŜarnej. 
o Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej. 

Ustala się dochody budŜetu na rok 2008 w kwocie 44.560.985 zł, z czego 2.870.800 to 
dochody majątkowe. Skarbnik oznajmił, Ŝe są to ostatnie w tym roku tak powaŜne zmiany do 
budŜetu, o czym poinformowane były wszystkie jednostki samorządowe. Na grudniowej sesji 
mogą być juŜ tylko zmiany kosmetyczne budŜetu, których nie da się wcześniej przewidzieć. 
DuŜo w proponowanych zmianach jest przesunięć między działami. Zwiększa się plan 
wydatków o kwotę 1.633.151 zł. i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.529.112 zł. Plan 
wydatków budŜetowych uchwala się w wysokości 47.270.313 zł. Przesunięcia dokonano                
w dziale transport i łączność z przeznaczeniem środków na bieŜące utrzymanie dróg, po 
rozliczeniu inwestycji budowy chodnika w Sypniewie zostało 40.000 zł. Zmiany dotyczą teŜ 
wydatków w gospodarstwach pomocniczych na wnioski dyrektorów. Dodał, Ŝe gospodarstwa 
są samofinansujące, powiat nie dokłada środków na ich funkcjonowanie. Kolejna zmiana 
dotyczy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wprowadzona 
teŜ na wniosek dyrektora. Dofinansowane będą jednostki z rezerwy celowej: Zespół Szkół 
Rolniczych, I Liceum Ogólnokształcące oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 
zabrakło środków na działalność oświatową. Na podwyŜki nauczycieli nie było robione 
zwiększenie budŜetu. 
Radny Z. Wojtuń dodał, Ŝe duŜo środków przeznacza się na placówki oświatowe                           
i wychowawcze. Jak wynika z części opisowej spływają teŜ środki od Wojewody dla 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, trzeba je wykorzystać. Taka 
sytuacja powtarza się co roku. 
Radny T. Fidler zauwaŜył, Ŝe jest to sesja zwołana na wniosek, czyli nadzwyczajna, radni na 
chwilę przed sesją otrzymali nowy projekt zmiany budŜetu. Radny rozumie, Ŝe zmiany 
dotyczące podjętych dziś uchwał o dofinansowaniu dróg z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych muszą być wprowadzone do budŜetu na dzisiejszej sesji. Jak 
wynika z wyliczeń radnego to środków zewnętrznych wprowadza się do budŜetu 100.000 zł.        
a pozostałe w kwocie 577.000 zł. to rozdysponowanie rezerwy budŜetowej dla placówek 
oświatowych, np przyznanie dla szkoły podstawowej SOS – W kwoty 40.000 zł. na opał               
a wnioskował on o kwotę 90.000 zł. Radny uwaŜa, Ŝe zmiany wprowadzono zbyt szybko,  
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powinny przejść przez Komisje merytoryczne, poniewaŜ niektóre zapisy mogły ujść uwadze 
radnych. Podał przykład z działu ochrona zdrowia, szpitale - dofinansowanie wyposaŜenia 
karetki dla Okonka, którą zakupił burmistrz R. Duszara.  
Zaapelował do radnych koalicji rządzącej, aby dali radnym moŜliwość przeczytania uchwały 
budŜetowej. 
Radny Z. Wojtuń odpowiedział, Ŝe pierwszy projekt otrzymał 14 listopada, więc 5 dni 
wcześniej a dziś otrzymał tylko autopoprawkę.  
Starosta M. Jaskólski wyjaśnił, Ŝe kaŜde środki wprowadzane do budŜetu muszą być przyjęte 
przez Radę Powiatu a pod koniec roku zawsze wpływają dodatkowe środki od Wojewody. 
Niektóre spływają późno, jak np 85.000 zł., które otrzymali dwa tygodnie temu na remont 
dachu w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej a wniosek składali w lutym 2008 roku. Do 
końca grudnia musi być zrobiony dach.  
Starosta dodał, Ŝe przez trzy miesiące trwała kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
sprawdzane były wszystkie uchwały. Nie moŜna sobie pozwolić na odkładanie wprowadzenia 
środków przekazywanych na celowe zadania od Wojewody. 
Radny T. Fidler odpowiedział, iŜ rozumie, Ŝe w roku budŜetowym trzeba dokonywać zmian 
budŜetu nawet 10 razy. Ale projekt uchwały wraz z autopoprawką otrzymał dziś i głosowane 
są wszystkie zmiany a moŜna było głosować na tej sesji tylko te zmiany, dotyczące 
długoletniego planu inwestycyjnego. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni stosunkiem głosów: 11 za, 1 przeciw, przy 4 wstrzymujących podjęli 
uchwałę. Uchwała nr XXIV/112/2008 stanowi załączniki do protokołu. 
 
 
Pkt 6/ porządku obrad 
 

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady 
A. Jasiłek zamknął obrady XXIV sesji o godz. 1600.    
 
 
 
 
Sporządziła: 
Lucyna Grunau 
 
 
 
 
 


