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ORO-0041/37/2009 
 

 
PROTOKÓŁ NR XXXVII/09 

Z SESJI 
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA  2009 ROKU 
W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE 

 
 
 
Pkt 1/ porządku obrad 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1502, a zakończyły o godz. 1512. 
Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek. Na podstawie listy 
obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 16 radnych, obrady są prawomocne. W chwili 
otwarcia obrad sesji nieobecni byli radni: P. Tomasz, J. Podmokły i R. Runge. Lista 
obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję stanowią załączniki do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, iŜ XXXVII sesję zwołał na wniosek Zarządu 
Powiatu  Złotowskiego i dotyczy ona podjęcia uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu 
na 2009 rok.  
Porządek obrad obejmuje: 
1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2009 rok.   
3/ Zamknięcie sesji. 
 
 
Pkt 2/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek oddał głos G. Piękosiowi, Skarbnikowi Powiatu, który 
przedstawił zmiany do budŜetu. Zmiany dotyczą przede wszystkim Szpitala Powiatowego                     
w Złotowie, z tego teŜ powodu zwołano sesję. Wprowadza się następujące zmiany: 
- zmiana dotacji dla Szpitala Powiatowego. W roku ubiegłym szpital otrzymał dotację                    
z budŜetu powiatu na zakup tomografu, w kwocie 1.330.000. Milion zł. to dofinansowanie                
z funduszy powiatowych a trzysta tysięcy to środki z porozumienia z gminami. Środki te 
wydatkowano na zakup tomografu, tomograf został zainstalowany i działa. Poza tym szpital 
ubiegał się takŜe o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej i dofinansowanie 
otrzymał. W tym momencie wystąpiła taka sytuacja, Ŝe to zadanie było finansowane z dwóch 
źródeł. PoniewaŜ w ubiegłorocznej uchwale budŜetowej był zapis, Ŝe dotacja przeznaczona 
jest na zakup tomografu nie moŜna było funduszy przeznaczyć na zakup innego sprzętu, który 
takŜe był przedmiotem projektu unijnego. Koncepcje były róŜne, ale jedynym sensownym              
i zgodnym z prawem było potraktowanie kwoty nadwyŜki, jako kwoty nadmiernie pobranej 
dotacji i dokonanie jej zwrotu do budŜetu powiatu, i następnie podjęcie uchwały o zwrocie 
tych środków do budŜetu szpitala ale juŜ ze wskazaniem na inne zadania. Ogólna kwota 
874.699 zł. znajduje się po stronie dochodów, poniewaŜ szpital na wezwanie juŜ te środki 
przekazał do budŜetu powiatu. Po stronie wydatków kwota jest podzielona na dwa zadania: 
419.398 zł. dotacja celowa dla szpitala na pokrycie kosztów kwalifikowanych                                 
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i niekwalifikowanych w ramach projektu, z którego finansowany był m. i n. tomograf oraz 
455.301 zł. jest to dotacja na zakup sprzętu medycznego dla szpitala, który nie jest objęty tym 
projektem unijnym. Skarbnik dodał, Ŝe uchwale sprzęt jest wymieniony. Środki zostają                 
w szpitalu tak jak było to przyjęte przez Radę w ubiegłym roku ale z przeznaczeniem nie 
tylko na tomograf poniewaŜ uzyskał on częściową refundację z funduszy unijnych,  
 
Godz. 1507 na obrady przybył radny R. Runge. 
 
- kolejna zmiana dotyczy dotacji celowej z budŜetu państwa dla Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Na poprzedniej sesji, dwa tygodnie temu z planu 
była zdejmowana, decyzją Wojewody, dotacja w kwocie ponad ośmiu tysięcy. Obecnie jest 
pismo Wojewody, który zwraca część dotacji w kwocie 5.899 zł. Skarbnik oznajmił, Ŝe kaŜde 
pieniądze dla Zespołu są waŜne bo skracają czas oczekiwania na uzyskanie orzeczenia,  
- rozwiązanie rezerwy celowej na nagrody Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, który przypada właśnie w dniu dzisiejszym. Przesunięto środki do budŜetów 
poszczególnych szkół na nagrody dla dyrektorów i wytypowanych nauczycieli, 
- po analizie Zarządu wydatków w szkołach, zdjęto środki z jednej ze szkół i na 
świadczeniach rodzinnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Są to oszczędności na 
funduszach, które przekazano na rezerwę celową, aby po kolejnej, gruntownej analizie 
wydatków w listopadzie przekazać je tam gdzie będą braki, 
- dla Powiatowego Zarządu Dróg kwota 80.000 zł. Jest to przesunięcie środków                            
z zakończonych i rozliczonych inwestycji drogowych: Zalesie – Złotów i Zakrzewo – Kujan. 
Środki przeznaczone są na wydatki bieŜące; zakup wyposaŜenia – paliwo i materiały do 
remontu dróg. Ekipa remontowa pracuje na dwie zmiany stąd i zuŜycie materiałów jest 
większe.  
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                     
w którym radni stosunkiem głosów: 14 za, przy 3 wstrzymujących podjęli uchwałę w sprawie 
zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2009 rok. Uchwała nr XXXVII/157/2009 stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 3/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował radnych, iŜ planowana jest dodatkowa sesja      
w dniu 4 listopada, która będzie związana z dokumentacją na inwestycję drogową – drogi 
powiatowej Lędyczek – Radawnica, wniosek o dofinansowanie z WRPO.  

  Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady      
A. Jasiłek zamknął obrady XXXVII sesji o godz. 1512.    
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
Lucyna Grunau 
 
 
 


