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ORO 0041/13/2007             
 
 

PROTOKÓŁ NR XIII/07 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 14 LISTOPADA 2007 ROKU. 

 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1520. 
Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek. 
Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 18 radnych. W chwili otwarcia 
obrad sesji nieobecny był radny Zygmunt Wojtuń. 
Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję stanowią załączniki do 
protokołu. 
 
 
Pkt 1/ porządku obrad 
   
Przewodniczący6 rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe XIII sesja została zwołana na wniosek 
Zarządu Powiatu  Złotowskiego z dnia 7 listopada 2007 roku. 
Porządek obrad obejmuje: 
1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2/    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2007 rok. 
3/ Powołanie zespołu do spraw oceny lub propozycji zmian Regulaminu Konkursu                

o  Nagrodę Powiatu.         
4/  Zamknięcie sesji. 
 
 
Pkt 2/ porządku obrad 
 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, Ŝe przed sesją odbyło się posiedzenie Komisji 
BudŜetu, na którym Skarbnik G. Piękoś omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu 
powiatu na 2007 rok. Powiedział, Ŝe Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie. 
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do Skarbnika o przedstawienie propozycji zmian 
do budŜetu.  
Skarbnik G. Piękoś poinformował, Ŝe zmiany do budŜetu wymagają szybkiego podjęcia 
decyzji ze względu na krótkie terminy do rozliczenia przekazanych środków. Przede 
wszystkim rozliczenia dotacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. Zwiększono 
dochód o 908.359 zł., z czego 363.288 zł. to zwiększenie subwencji ogólnej oraz 156.920 to 
dotacja. Dotacja przeznaczona jest na monitoring w szkołach ponadgimnazjalnych i musi być 
rozliczona do dnia 15 grudnia br. 86.200 zł. to część dotacji przekazana przez Wojewodę, co 
stanowi 80% a 10 – 20% środków stanowi udział własny. Zmiany budŜetu dotyczą takŜe 
dostosowania budŜetu do planu. Czyli są to przesunięcia między działami, rozdziałami                   
i paragrafami, dokonane na wniosek jednostek. 
Radny T. Fidler zwrócił się z zapytaniem o przyczyny zwołania nadzwyczajnej sesji. 
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Przewodniczący Rady A. Jasiłek odpowiedział, Ŝeby nie uŜywać określenia „nadzwyczajna” 
poniewaŜ nie ma takiego zapisu w Statucie. Natomiast jest to sesja zwołana na wniosek. 
Dodał, Ŝe Skarbnik informował o przyczynach ale moŜe powtórzyć. 
Skarbnik przypomniał, Ŝe do dnia 15 grudnia Starostwo musi rozliczyć wydatki z dotacji. 
Natomiast jednostki muszą zrobić to wcześniej. Muszą mieć czas, aby wydać te środki. 
Gdyby zmiany były przyjęte na sesji w dniu 28 listopada to mogliby nie zdąŜyć z ich 
wydaniem i trzeba by zwrócić niewykorzystane środki do Wojewody. 
Radny P. Tomasz zwrócił się o wyjaśnienie czego dotyczą środki w dz. 854 – dotyczące 
wydatków bieŜących przeznaczonych na MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence. 
Dodał, Ŝe Ośrodek jeszcze nie działa a jedynie zatrudniono w nim emerytowaną nauczycielkę. 
Jakie są to wydatki bieŜące. 
Radny T. Fidler zapytał, czy te środki, które powiat i jednostki muszą wydać przez 30 dni dał 
nam rząd? 
Radny W. Choroszewski wyjaśnił, Ŝe jako dyrektor szkoły takŜe otrzymał takie środki i musi 
je wydać. 80% to dotacja od rządu a 20% to środki własne. Dyrektor został zobowiązany, aby 
do dnia 26 listopada załoŜyć monitoring, do dnia 2 grudnia złoŜyć sprawozdanie do Urzędu 
Gminy, który do dnia 15 grudnia musi złoŜyć sprawozdanie końcowe do jednostki, która 
przekazała środki. 
Skarbnik G. Piękoś odpowiadając na pytania radnych wyjaśnił, Ŝe radnemu T. Fidlerowi 
odpowiedział rany W. Choroszewski.  
Natomiast radnego P. Tomasza poinformował, Ŝe dyrektor Ośrodka jeszcze nie został 
powołany więc nie ma zapisanych środków na płace. Środki przeznaczone są na 
zaadaptowanie pomieszczeń i doposaŜenie obiektu, do przyjęcia dzieci. W budŜecie nie ma 
środków zwiększających dochód, pochodzą one z przesunięcia. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                
w którym radni stosunkiem głosów: 14  za, przy  4 wstrzymujących podjęli uchwałę. 
Uchwała nr  XIII/61/2007  stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 3/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek powiedział, Ŝe dzisiejsza sesja jest okazją do powołania 
zespołu, który zajmie się Regulaminem Konkursu ds. Nagrody Powiatu Złotowskiego.                    
W ubiegłym roku zgłoszono wnioski i zastrzeŜenia do sposobu wyboru kandydatów. Wtedy 
teŜ złoŜono obietnicę powrócenia do tematu.   
Przewodniczący przedstawił tryb pracy. Oznajmił, Ŝe na sesji w dniu 28 listopada zostanie 
podjęta uchwała w sprawie powołana doraźnej Komisji ds. Nagrody Powiatu Złotowskiego. 
Przewiduje się, Ŝe ogłoszenie wyników odbędzie się z końcem stycznia lub na początku 
lutego wraz z podsumowaniem roku. Zespół do dnia 28 listopada powinien przeanalizować 
wnioski Komisji i opracować Regulamin lub nanieść zmiany do dotychczasowego. 
Przewodniczący A. Jasiłek zarządził zgłaszanie kandydatur przez Kluby Radnych, jak w 
piśmie, które otrzymali przewodniczący. 
Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady T. Wiśniewskiego. 
Radny W. Choroszewski Przewodniczący Klubu Radnych SLD zgłosił kandydaturę radnej              
E. Kozicz. 
Radny J. Podmokły Przewodniczący Klubu Radnych PiS zgłosił kandydaturę radnego                  
P. Tomasza. 
Radny T. Fidler Przewodniczący Klubu Radnych PO zgłosił kandydaturę radnego J. Massla 
Radny R. Goławski zwrócił się do Przewodniczącego Rady o zarządzenie 2 minut przerwy na 
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dokonanie wyboru kandydata z Klubu Radnych SPL - S, poniewaŜ Przewodniczący Klubu 
jest chory a nie  wskazał kandydata. 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe w dniu dzisiejszym rozmawiał z radnym Z. Wojtusiem                
i wskazał on kandydaturę radnego R. Goławskiego. 
Radny R. Goławski nie wycofał wniosku o przerwę. Po przerwie poinformował, Ŝe 
członkowie Klubu Radnych zgodzili się z propozycją Przewodniczącego, aby członkiem 
zespołu został radny R. Goławski. 
Następnie Przewodniczący Rady A. Jasiłek ogłosił skład zespołu: 
- Tadeusz Wiśniewski – Przewodniczący; 
- ElŜbieta Kozicz; 
- Piotr Tomasz; 
- Jerzy Massel; 
- Ryszard Goławski. 
 
 
Pkt 4/ porządku obrad 
 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady 
A. Jasiłek zamknął obrady XIII sesji o godz. 1520. 
 
 
 
Sporządziła: 
Lucyna Grunau 
 


