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 BR.  0002. 10. 2 .2011 

 
PROTOKÓŁ NR IV/11 

Z SESJI 
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 26 STYCZNIA 2011 ROKU 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1815. 
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 17 
radnych, a zatem rada zdolna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. 
W chwili otwarcia posiedzenia nieobecni byli radni: Rafał Klóska i Roman Runge. 

Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję zostały dołączone do protokołu       
z sesji. 
 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska - Turek  stwierdziła, Ŝe na 7 dni przed rozpoczęciem 
sesji Zarządu Powiatu Złotowskiego zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad sesji                      
o rozpatrzenie:  

− projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Wielkopolski – pkt. 15 porządku obrad; 

− kalendarza imprez powiatowych organizowanych i współorganizowanych przez 
Starostwo Powiatowe w Złotowie w 2011 roku – pkt. 16 porządku obrad 

w związku z czym porządek obrad zostaje o te punkty uzupełniony. 
 
Przewodniczący Rady poinformowała równieŜ, Ŝe w terminie krótszym niŜ 7 dni przed 
rozpoczęciem sesji, wpłynął wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie 
projektów uchwał w sprawie: 

− zmiany regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Złotowie i ustalenia 
tekstu jednolitego - pkt. 11 porządku obrad; 

− powołania Rady Społecznej  przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego                      
w Złotowie - pkt. 12 porządku obrad 

− przekształcenia w strukturze organizacyjnej Szpitala Powiatowego im. Alfreda 
Sokołowskiego w Złotowie - pkt. 13 porządku obrad  

− zmiany Statutu Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie -                                  
pkt. 14 porządku obrad 

w związku z czym do uzupełnienia porządku obrad wymagana jest zgoda Rady.                               
W głosowaniu, radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów, przychylili się do wniosku Zarządu 
Powiatu, wyraŜając zgodę na uzupełnienie porządku obrad. 
 
Radni nie zgłosili innych uwag i propozycji zmian porządku obrad. 
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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 działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok. 
6/ Informacja o współpracy partnerskiej powiatu złotowskiego z Landkreis Gifhorn                  

za 2010 rok. 
7/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji stałych oraz planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2011 rok. 
8/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Złotowskiego na lata 2011-2025. 
9/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2011 rok. 
10/ Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – 

WYCHOWAWCZEJ IM. DR JANUSZA KORCZAKA W JASTROWIU. 
11/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Złotowie i ustalenia tekstu jednolitego. 
12/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej  przy Szpitalu Powiatowym 

im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 
13/ Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia w strukturze organizacyjnej Szpitala 

Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 
14/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Szpitala Powiatowego 

im. Alfreda Sokołowskiego  w Złotowie. 
15/ Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do  Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 

Wielkopolski. 
16/ Przyjęcie kalendarza imprez powiatowych organizowanych i współorganizowanych 

przez Starostwo Powiatowe w Złotowie w 2011 roku. 
17/ Wnioski i oświadczenia radnych. 
18/ 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 17 głosów. 
 
 
Pkt. 3/ porządku obrad - Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego                     
w okresie międzysesyjnym. 
 
Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym, które radni 
otrzymali na piśmie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Radny M. Jaskólski zwrócił się z zapytaniami do Starosty Złotowskiego: czy prawdą jest,                   
Ŝe planuje zwolnienie Pani Teresy Marchlewicz – Pachuc, a na jej miejsce zatrudnienie Pana 
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Mirosława Mincewicza oraz czy istnieje pomysł połączenia dwóch gimnazjów w Krajence                                
i dlaczego powiat zajmuje się tym tematem, skoro nie są to nasze jednostki? 
 
Godz. 1510 na posiedzenie przybył radny Roman Runge. 
 
Starosta Goławski poinformował, Ŝe:  
− obecnie na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności czeka ponad 350 osób,  
− analizowany jest jedynie czas oczekiwania osób niepełnosprawnych na wydanie 

orzeczenia, a działania zmierzają do usprawnienia pracy i skróceniem czasu  oczekiwania 
na orzeczenie; 

− nie jest planowane powołanie na to stanowisko Mirosława Mancewicza; 
− z Burmistrzem Miasta i Gminy Krajenka rozpoczęto dyskusję nt. funkcjonowania 

gimnazjum mieszczącego się w pomieszczeniach ZSS w Krajence; 
− kwestia ewentualnych przekształceń, czy zmian w oświacie ponadgimnazjalnej                

na pewno będzie przedmiotem dyskusji na zarządach i radach powiatu, jednak na 
przedstawienie jakichkolwiek propozycji potrzeba czasu.  

 
Pkt. 4/ porządku obrad - Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek poinformowała, Ŝe radni, którzy zgłosili interpelacje                
i zapytania na poprzedniej sesji otrzymali odpowiedź na piśmie. 
Pisemna informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 5/ porządku obrad - Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa                               
i Porządku za 2010 rok. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 
zarządziła głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli sprawozdanie 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 6/ porządku obrad - Informacja o współpracy partnerskiej powiatu złotowskiego                            
z Landkreis Gifhorn za 2010 rok. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacji o współpracy partnerskiej  powiatu złotowskiego z Landkreis Gifhorn  
za 2010 rok. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 
zarządziła głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli informację             
o współpracy partnerskiej  powiatu złotowskiego z Landkreis Gifhorn za 2010 rok. 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 7/ porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji 
stałych oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2011 rok. 
 
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe Komisja Rewizyjna plan kontroli przyjęła w grudniu 
ubiegłego roku, jednak z uwagi na fakt, Ŝe plany pracy przyjmowane są dopiero na dzisiejszej 
sesji Komisja nie będzie w stanie wykonać kontroli ze stycznia. Radny wniósł zatem                          
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o wprowadzenie poprawki do planu kontroli Komisji Rewizyjnej polegającej na przeniesieniu 
styczniowej kontroli na miesiąc luty.   
W wyniku głosowania zgłoszona poprawka została przyjęta jednogłośnie, liczbą 18 głosów. 
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące uchwalenia planów pracy Komisji stałych oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu na 2011 rok. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę.    
Uchwała nr IV/20/2011 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu. 
 
 
Pkt. 8/ porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2011-2025. 
 
Skarbnik Powiatu Grzegorz Piękoś przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2011-2025 (załącznik nr 6 
do niniejszego protokołu). Poinformował: 
− o zakresie prognozy, okresie jaki obejmuje, sposobie szacowania wielkości dochodów                

i wydatków, planowanych spłatach rat kapitałowych i odsetek, prognozowanej wartości 
wskaźnika spłaty oraz o planowanym zadłuŜeniu na koniec roku budŜetowego, 

− Ŝe jest to pierwsza uchwała tego typu, której obowiązek podjęcia wprowadzony został na 
wskutek zmian w ustawie o finansach publicznych, 

− Ŝe zgodnie z ustawą o finansach publicznych prognozę sporządza się na okres, na jaki 
planuje się zaciągnąć zobowiązania, 

− Ŝe integralną częścią prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć, które wykraczają 
poza jeden rok budŜetowy (termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej). 

 
Godz. 1525 na posiedzenie przybył radny Rafał Klóska. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Złotowskiego na lata 2011-2025. 
Radny K. Bieluszko stwierdził, Ŝe obecna rada powinna w jak największym stopniu 
ograniczyć zadłuŜenie. 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal odczytał projektu uchwały. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę. 
Uchwała nr IV/21/2011 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu. 
 
Pkt. 9/ porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 
2011 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Grzegorz Piękoś przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą budŜetu 
powiatu na 2011 rok (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu), zawierającą wartości                              
i strukturę dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów według rodzajów i działów, 
kwotowy podział rezerwy na poszczególne wydatki budŜetu, planowane wydatki majątkowe              
i dotacje z budŜetu oraz analizę zagroŜeń. Poinformował, iŜ: 
− zgodnie ze zmianą ustawy o finansach publicznych budŜet na 2011 rok musi być 

budŜetem zrównowaŜonym; wydatki bieŜące jednostki samorządu terytorialnego nie 
mogą być wyŜsze, niŜ kwota osiąganych dochodów bieŜących,  
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− deficyt budŜetowy moŜe wystąpić tylko w sytuacji realizowania jakieś inwestycji,                   
czy zadania majątkowego, nie moŜe być natomiast deficytu na bieŜące funkcjonowanie, 

− dochody i wydatki zostały skalkulowane na poziomie 53.819.352 zł, a przychody                        
i rozchody na poziomie 3.202.000 zł, 

− mogą wystąpić problemy z realizacją dochodów budŜetowych, głównie z tytułu udziału 
w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota ta została jednak narzucona przez 
Ministra Finansów, 

− w związku z mniejszą liczbą uczniów ostateczna kwota części oświatowej subwencji 
ogólnej moŜe okazać się niŜszą, niŜ przyjęta w projekcie, 

− naleŜy się równieŜ liczyć z wyŜszymi, od zakładanych, kosztami funkcjonowania oraz 
koniecznością zapewnienia środków na zadania współfinansowane. 

 
Radny Jerzy Podmokły zapytał o ile mniejsze moŜe być wykonanie podatku dochodowego od 
osób prawnych, w stosunku do zakładanego i jeśli dojdzie do takiej sytuacji, w jakich 
działach planuje się szukać oszczędności?  
Skarbnik G. Piękoś odpowiedział, Ŝe: 
− w ubiegłym roku wykonanie było niŜsze od planowanego o 150 tys. zł i przewiduje,                   
Ŝe w 2011 roku wykonanie będzie na poziomie roku 2010, co oznacza, Ŝe brak rzędu 
350-400 tys. zł;  

− zarząd powiatu, brał jednak pod uwagę wskaźniki ostroŜnościowe, w związku z czym                   
w innych działach wykonanie dochodów powinno być wyŜsze; 

− budŜet zakłada przede wszystkim redukcję wydatków na administrację,  
− w zaleŜności od kwoty naliczonej subwencji oświatowej konieczne mogą się stać 

działania mające na celu zracjonalizowanie sposobu wydatkowania środków                             
w niektórych placówkach oświatowych i nie musi się to przełoŜyć na obniŜenie poziomu 
kształcenia. 

Radny R. Duszara zaapelował o zabezpieczenie w budŜecie środków na wykonanie 130m2 
chodnika przy niedawno zmodernizowanej drodze powiatowej Borucino - Jastrowie. 
Oznajmił, Ŝe na tym odcinku drogi, są 2 zakręty, a dodatkowo widoczność ograniczona jest 
przez znajdujące się tam budynki, bezpośrednio przylegające do przebiegu drogi, stwarzając 
zagroŜenie bezpieczeństwa, zdrowia oraz Ŝycia ludzkiego. 
Radny Kazimierz Bieluszko poparł wypowiedź przedmówcy stwierdzając, Ŝe najwaŜniejsze 
jest ludzkie Ŝycie, dlatego teŜ zaapelował o poprawę bezpieczeństwa na drodze w kierunku 
CzyŜkowa, przynajmniej przez załatanie największych dziur. 
Radny J. Podmokły zapytał, dlaczego w wykazie wydatków majątkowych zadania: 
termomodernizacja budynku uŜyteczności publicznej Szpitala Powiatowego i internatu 
Zespołu Szkół SpoŜywczych w Krajence wykazane są jako jedna pozycja oraz jakie kwoty 
przeznaczone są na te zadania? Zapytał jaka kwota przewidziana jest na wypoczynek dla 
dzieci i młodzieŜy oraz jakiego rządu mają nastąpić oszczędności w administracji? 
Skarbnik Grzegorz Piękoś oznajmił, Ŝe: 
− zarząd powiatu utworzył rezerwę ogólną, której środki mogą być przekazane na taki cel, 
− po wykreśleniu zadania inwestycyjnego - budowa boiska sportowego przy 

MłodzieŜowym Ośrodku Socjoterapii w Krajence - została utworzona dodatkowa rezerwa 
w kwocie 200 tys. zł na zadania, które będą wykraczały poza bieŜące naprawy, 

− wniosek o termomodernizację został zgłoszony w takiej formie do Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego, jednak w momencie kiedy będą juŜ znane 
konkretne kwoty, inwestycje zostaną wyodrębnione na oddzielne rozdziały, 

− oszczędności związane z funkcjonowaniem administracji planowane są na poziomie 
10%, wynika to m.in. z faktu, Ŝe w 2011 roku nie będzie potrzeby wymiany sprzętu 
komputerowego. 
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Radny Mirosław Jaskólski oznajmił, Ŝe  
− po raz pierwszy od wielu lat zarząd powiatu proponuje zmniejszenie subwencji 

oświatowej (o kwotę 800 tys. zł) z przeznaczeniem na inne wydatki i obawia się czy nie 
stanie się to praktyką, 

− aby nasze szkoły były konkurencyjne na rynku trzeba w nie inwestować, 
− nie zgadza się z decyzją o rezygnacji z wykonania boiska sportowego przy MOS                       

w Krajence, poniewaŜ  jest ono potrzebne i moŜna je wykonać niewielkim kosztem, 
− wyraŜa przekonanie, Ŝe obecna koalicja doprowadzi do realizacji drogi Węgierce – 

Piecewo – Tarnówka. 
Wicestarosta Tomasz Fidler poinformował, Ŝe kwota 840 tys. zł o którą zmniejszono rezerwę 
oświatową została przeniesiona do rezerwy celowej (załącznik nr 4 do uchwały budŜetowej), 
która jest przeznaczona m.in. na potrzeby remontowe w placówkach oświatowych,                       
na finansowanie i kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych 
przedmiotów zawodowych, na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli 
oraz na własne zadania inwestycyjne.  
Starosta Ryszard Goławski potwierdził, Ŝe utworzone rezerwy będą przeznaczone na zadania 
oświatowe. Oznajmił, Ŝe budŜet na rok 2011, w porównaniu z poprzednimi budŜetami 
inwestycyjnymi, nie będzie łatwy do realizacji, jednak Zarząd Powiatu ma zamiar realizować 
zaplanowane wcześniej inwestycje; zmiana dotyczy jedynie wykreślenia z planu 
inwestycyjnego wykonania boiska sportowego przy MOS w Krajence, jednak obecny 
burmistrz Miasta i Gminy Krajenka, w ramach współpracy z powiatem, zaproponował 
moŜliwość korzystania przez wychowanków MOS z boiska sportowego oraz placu przy 
gimnazjum.  
Radny R. Duszara zapytał, czy Zarząd Powiatu rozpoczął prace studyjne nad moŜliwością 
reorganizacji oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie? 
Wicestarosta T. Fidler stwierdził, Ŝe w kaŜdym roku szkolnym naleŜy liczyć się                                 
z koniecznością reorganizacji systemu oświaty na terenie powiatu. Oznajmił, Ŝe przy 
kolejnych latach niŜu demograficznego konieczne będzie zabezpieczenie szkół 
ponadgimnazjalnych przed ewentualnymi negatywnymi skutkami.   
Radny Jan Zając zaapelował o zamknięcie dyskusji i poparcie uchwały budŜetowej. 
Burmistrz Miasta i Gminy Krajenka Stefan Kitela zadeklarował wolę współpracy                                       
z samorządem powiatowy w kaŜdej moŜliwej dziedzinie; oznajmił, Ŝe MOS na stałe wpisał 
się juŜ w Ŝycie miasta i nie widzi Ŝadnych przeszkód, aby jego wychowankowie korzystali                  
z boiska sportowego miejscowego gimnazjum. 
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2011 rok. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę. 
Uchwała nr IV/22/2011 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu. 
 
Przerwa od godz. 1635 do godz. 1650 (nieobecny radny R. Runge). 
 
Pkt. 10/ porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu PLACÓWCE 
OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ IM. DR JANUSZA KORCZAKA                               
W JASTROWIU. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania Statutu PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – 
WYCHOWAWCZEJ IM. DR JANUSZA KORCZAKA W JASTROWIU wraz z wnioskiem 
Komisji BudŜetu o dodanie w załączniku nr 1 Statutu PO-W, w § 7 punktu 2 w brzmieniu: 
„Dyrektora Placówki wyłania się w drodze konkursu”. 
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Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek oznajmiła, Ŝe Zarząd Powiatu w dniu 
dzisiejszym przyjął poprawkę zaproponowaną przez Komisje, w związku z czy Statut PO-W 
zostaje o ten zapis uzupełniony. 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal odczytał projektu uchwały. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę. 
Uchwała nr IV/23/2011 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu. 
 
Pkt. 11/ porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Złotowie i ustalenia tekstu jednolitego. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Złotowie i ustalenia tekstu jednolitego.  
Radny R. Duszara zapytał, czy reorganizacja będzie się wiązała ze zwolnieniami 
pracowników. 
 
Godz. 1710 na posiedzenie wrócił radny R. Runge. 
 
Radny J. Podmokły zapytał, czy zwiększenie liczby wydziałów będzie się wiązało                                 
ze zwiększeniem wydatków budŜetowych oraz czy jest zasadne powoływanie rzecznika 
Starosty ds. kultury i nadzoru, w momencie kiedy większość inwestycji juŜ zrealizowano? 
Oznajmił, Ŝe w sytuacji, gdy rada wyrazi zgodę na utworzenie tego stanowiska zgłasza 
wniosek o dodanie w rozdziale 16 Regulaminu, pkt 15 w brzmieniu: „Monitoring inwestycji 
realizowanych przez powiat złotowski i egzekwowanie uprawnień wynikających z gwarancji        
i rękojmi”. Radny stwierdził równieŜ, Ŝe zastanawia się nad zasadnością tworzenia biura 
obsługi prawnej, co sugeruje na wzrost zatrudnienia; dodał, iŜ w innych powiatach stosowana 
jest praktyka zlecania obsługi prawnej zewnętrznej kancelarii i warto byłoby zastanowić się, 
czy w takim przypadku koszty nie byłyby niŜsze. 
Starosta R. Goławski oznajmił, Ŝe proponowane zmiany nie zmierzają do wzrostu 
zatrudnienia, tylko do usprawnienia pracy w urzędzie, nie moŜe jednak zadeklarować, Ŝe nie 
będzie zwolnień. Stwierdził, Ŝe powołanie rzecznika Starosty ds. kultury i nadzoru jest 
uzasadnione; wcześniej zadania te wykonywała dyrektor Wydziału Geodezji, a zmiany mają 
na celu unormowanie tej sytuacji. Starosta oznajmił, Ŝe nie widzi przeszkód, aby                                       
w Regulaminie wprowadzić zapis, o którym mówił radny J. Podmokły. 
Przewodnicząca J. Harbuzińska – Turek zarządziła głosowanie nad:  
− poprawką zgłoszoną przez radnego J. Podmokłego o dodanie w rozdziale 16 Regulaminu, 

pkt 15 w brzmieniu: „Monitoring inwestycji realizowanych przez powiat złotowski                      
i egzekwowanie uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi”, która została przyjęta 
jednogłośnie, liczbą 19 głosów, 

− uchwałą w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego                    
w Złotowie i ustalenia tekstu jednolitego, która została przyjęta stosunkiem głosów:                  
16 za, przy 3 wstrzymujących. 

Uchwała nr IV/24/2011 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu. 
 
Pkt. 12/ porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej  przy 
Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 
 
Przewodnicząca J. Harbuzińska – Turek oznajmiła, Ŝe w § 2 projektu uchwały zgodnie                      
z poprawką Zarządu Powiatu otrzymuje brzmienie: Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej 
zwołuje się na dzień 10 lutego 2011 roku”. 
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Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal odczytał projektu uchwały. 
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu przedmiotowej uchwały. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli uchwałę w sprawie 
powołania Rady Społecznej  przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego                                  
w Złotowie wraz ze zgłoszonym uzupełnieniem. 
Uchwała nr IV/25/2011 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu. 
 
 
Pkt. 13/ porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia w strukturze 
organizacyjnej Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 
 
Radny J. Podmokły zapytał, czy uruchomienie w szpitalu ambulatorium ogólnego i gabinetu 
pielęgniarki środowiskowej nie spowoduje niezdrowej konkurencji, poniewaŜ trudno będzie 
pielęgniarkom środowiskowym konkurować z usługami proponowanymi przez szpital? 
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Złotowie Jerzy Teusz oznajmił, Ŝe: 
− propozycja utworzenia w szpitalu ambulatorium ogólnego i gabinetu pielęgniarki 

środowiskowej jest odpowiedzią na konkurs na realizację świadczeń lekarsko – 
pielęgniarskich, ogłoszony przez NFZ, 

− na terenie wielkopolski 90% szpitali juŜ prowadzi tego typu działania, 
− jest to otwarty konkurs, do którego kaŜdy ma prawo przystąpić, 
− jeśli szpital podpisze ten kontrakt, to bez względu na to, czy pacjent zgłosi się z ostrym 

zachorowaniem, czy teŜ w związku z nagłym zdarzeniem zagraŜającym Ŝyciu, pomoc 
zostanie mu udzielona w jednym zakładzie, 

− pielęgniarki, które w tej chwili świadczą te usługi są pracownicami szpitala i Ŝadna z nich 
nie straci pracy. 

Na pytanie radnego J. Podmokłego – kto do tej pory realizował usługi transportowe w tym 
zakresie - Dyrektor J. Teusz odpowiedział, Ŝe prywatna firma „Media transport”. 
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie przekształcenia w strukturze organizacyjnej Szpitala 
Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal odczytał projekt przedmiotowej uchwały. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni stosunkiem głosów: 17 za, przy 2 wstrzymujących przyjęli 
uchwałę. 
Uchwała nr IV/26/2011 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu. 
 
 
Pkt. 14/ porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu 
Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego  w Złotowie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Szpitala 
Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego  w Złotowie. 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal odczytał projekt przedmiotowej uchwały. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni stosunkiem głosów: 17 za, przy 2 wstrzymujących przyjęli 
uchwałę. 
Uchwała nr IV/27/2011 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu. 
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Pkt. 15/ porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do  Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Wielkopolski. 
 
Starosta R. Goławski poinformował, Ŝe podstawowym celem Stowarzyszenia Gmin                          
i Powiatów Wielkopolski jest działalność na rzecz rozwoju gospodarczego gmin i powiatów 
Wielkopolski oraz inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie społeczno - 
gospodarczej, dlatego teŜ członkowstwo w Stowarzyszeniu moŜe przynieść naszemu 
powiatowi wiele korzyści. Oznajmił, Ŝe na reprezentanta powiatu proponuje Jerzego 
Podlewskiego, a na jego zastępcę Tomasza Fidlera.  
Kandydaci wyrazili zgodę na reprezentowanie powiatu w Stowarzyszeniu. 
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Wielkopolski. 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal odczytał projekt przedmiotowej uchwały. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę. 
Uchwała nr IV/28/2011 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu. 
 
 
Pkt. 16/ porządku obrad - Przyjęcie kalendarza imprez powiatowych organizowanych              
i współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Złotowie w 2011 roku. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące Kalendarza imprez powiatowych organizowanych i współorganizowanych przez 
Starostwo Powiatowe w Złotowie w 2011 roku wraz z wnioskami: Komisji BudŜetu                          
o wprowadzenie do Kalendarza imprez kulturalnych i patriotycznych organizowanych przez 
Starostwo Powiatowe w Złotowie w 2011 roku w miesiącu sierpniu „Obchodów rocznicy 
powstania solidarności” oraz Komisji Oświaty i Zdrowia, aby w punkcie 1 Kalendarza imprez 
kulturalnych i patriotycznych współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Złotowie 
w 2011 roku otrzymał brzmienie: „66 rocznica powrotu Ziemi Złotowskiej do Polski”. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli Kalendarz imprez uwzględniając 
zgłoszone wnioski. 
Kalendarz stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu. 
 
 
Pkt. 17/ porządku obrad - Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Starosta R. Goławski zaproponował przyjęcie przez Radę Powiatu negatywnego stanowiska              
w sprawie proponowanych zmian organizacyjnych w ratownictwie medycznym na terenie 
Wielkopolski. Oznajmił, Ŝe zmiany proponowane przez Wojewodę Wielkopolskiego                        
są niepokojące, gdyŜ mają na celu scentralizowanie centrów powiadomień ratunkowych                     
na terenie województwa Wielkopolskiego przez stworzenie, od 1 lipca 2011 roku, 5 centrów 
dyspozytorskich w subregionach wielkopolski między innymi w Pile, jednak dany szpital,            
aby przystąpić do przetargu na realizację tego zadania musi dysponować minimum                          
17 karetkami, co w przypadku większości szpitali jest niewykonalne. 
Radny R. Duszara stwierdził, Ŝe stanowisko powinno mieć o wiele bardziej krytyczny ton. 
Wyraził obawę, Ŝe w przypadku wprowadzenia proponowanych zmian, pojawi się groźba 
nienaleŜytego wykorzystywania karetek zakupionych ze środków unijnych, a co za tym idzie 
konieczność zwrotu tych środków.  
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Radny M. Jaskólski oznajmił, Ŝe w naszym szpitalu poczyniono wiele inwestycji, posiadamy 
takŜe 3 zespołu wyjazdowe i obecna koalicja musi zrobić wszystko, aby szpital nadal tak 
dobrze prosperował. 
Wicestarosta T. Fidler oznajmił, Ŝe w sytuacji, gdy proponowane zmiany zostaną 
wprowadzone, moŜliwe są dwa rozwiązania: utworzenie spółki z innymi powiatami, celem 
spełnienia łącznie przez te trzy szpitale wymogów stawianych przez Wojewodę 
Wielkopolskiego lub złoŜenie oferty przez jeden ze szpitali, z załoŜeniem uŜyczenia mu 
karetek przez szpitale z pozostałych powiatów. Stwierdził, Ŝe pierwsze rozwiązanie jest 
korzystniejsze i w tym kierunku będą zmierzały nasze działania. 
Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Henryk Szopiński oznajmił, Ŝe kwestie 
dotyczące ratownictwa medycznego naleŜą do kompetencji wojewody, nie marszałka 
województwa oraz Ŝe zgadza się z obawami wyraŜanymi przez radnych, dlatego teŜ zachęca 
do przyjęcia stanowiska i jego przesłania równieŜ do radnych sejmiku.  
Radny Andrzej Pietrzak zapytał, czy jest to autorski pomysł Wojewody Wielkopolskiego, czy 
jest to rozwiązanie, które ma funkcjonować w całym kraju?   
Starosta R. Goławski odpowiedział, Ŝe ma to być rozwiązanie systemowe i funkcjonować                 
w całym kraju, z tym Ŝe początkowo ma być wdroŜone tylko w kilku województwach.  
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli stanowisko, w brzmieniu 
jak załącznik nr 16 do niniejszego protokółu. 
Wicestarosta T. Fidler poinformował, Ŝe 26 lutego 2011 roku po raz 12. rozstrzygnięty 
zostanie konkurs o powiatowe godło promocyjne „Złoty Herb” i serdecznie zaprasza do 
udziału w finałowej gali. 
 
Pkt. 18/ 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. 1815. 
 

Sporządziła : 
Beata Piechowska 
 

 


