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ORO-OO41/3/2010 

 

PROTOKÓŁ NR III/10 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 29 GRUDNIA 2010 ROKU 

 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1505, a zakończyły o godz. 1630. 
 
Posiedzenie odbyło się w auli Starostwa Powiatowego w Złotowie, przy al. Piasta 32.  
 
Obrady otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska – Turek, która 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. 
 
Rozdanie legitymacji radnym Rady Powiatu Złotowskiego. 
 
Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska – Turek poinformowała, iŜ sesja zwołana została 
na wniosek Zarządu Powiatu Złotowskiego, a następnie zapytała czy są uwagi do porządku 
obrad. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
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/ Informacja o sytuacji w szkołach i placówkach oświatowych powiatu złotowskiego. 
6/ Informacja o realizacji uchwały nr XXX/136/2009 z dnia 29.04.2009 r. Rady Powiatu 

Złotowskiego w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Złotowskiego”. 

7/ Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Złotowskiego za okres od dnia                    
1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 października 2010 r. 

8/ Informacja Zarządu Powiatu Złotowskiego o zakresie współpracy samorządu 
powiatowego z samorządami gminnymi z terenu powiatu złotowskiego. 

9/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu ds. Konkursu 
o Nagrodę Powiatu Złotowskiego. 
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10/ Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w mieście Złotowie, mieście 
Jastrowiu i w mieście Okonku na rok 2011. 

11/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy powiatu złotowskiego              
z organizacjami pozarządowymi w roku 2011. 

12/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy 
Szpitalu Powiatowym im. A. Sokołowskiego w Złotowie. 

13/ Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla   gminy Okonek. 
14/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu na rok 2010. 
15/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy rady na rok 2011. 
16/ Wnioski, zapytania i oświadczenia radnych. 
17 Zakończenie sesji. 
 
Pkt. 2/ porządku obrad 
 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek poinformowała, Ŝe protokół z poprzedniej 
został sporządzony w terminie określonym w statucie powiatu i wyłoŜony radnym do wglądu. 
Poinformowała, Ŝe do chwili otwarcia obrad nikt z radnych nie zgłosił uwag, w związku                   
z czym zarządziła głosowanie, w którym protokół został przyjęty jednogłośnie, liczbą 19 
głosów. 
 
 
Pkt. 3/ porządku obrad  
 
Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska - Turek oznajmiła, Ŝe radni otrzymali na piśmie „ 
Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym” (załącznik 
nr 1 do protokołu) oraz zapytała czy są pytania lub uwagi do sprawozdania? 
Uwag nie zgłoszono. 
 
 
Pkt. 4/ porządku obrad  
 
Wniosków nie zgłoszono. 
 
 
Pkt. 5/ porządku obrad  
 
Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska - Turek oznajmiła, Ŝe radni otrzymali na piśmie 
informację o sytuacji w szkołach i placówkach oświatowych powiatu złotowskiego oraz 
zapytała czy są pytania lub uwagi do informacji? 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 
zarządziła głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli informację. 
Informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 6/ porządku obrad  
 
Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska - Turek oznajmiła, Ŝe radni otrzymali na piśmie 
informację o realizacji uchwały nr XXX/136/2009 z dnia 29.04.2009 r. Rady Powiatu 
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Złotowskiego w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Złotowskiego” oraz zapytała czy są pytania lub uwagi do informacji? 
Radny Kazimierz Bieluszko wyraził słowa uznania dla Dyrektora Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa za tak precyzyjne i szczegółowe przygotowanie 
informacji. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 
zarządziła głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli informację. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 7/ porządku obrad  
 
Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska - Turek oznajmiła, Ŝe radni otrzymali na piśmie 
informację z realizacji uchwał Rady Powiatu Złotowskiego za okres od dnia 1 kwietnia 2010 
r. do dnia 31 października 2010 r? 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 
zarządziła głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli informację. 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 8/ porządku obrad  
 
Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska - Turek oznajmiła, Ŝe radni otrzymali na piśmie 
informację Zarządu Powiatu Złotowskiego o zakresie współpracy samorządu powiatowego             
z samorządami gminnymi z terenu powiatu złotowskiego oraz zapytała czy są pytania lub 
uwagi do informacji? 
Radny Kazimierz Trela zaapelował, aby w przyszłości starano się zwracać uwagę na 
współpracę samorządów na kaŜdej płaszczyźnie, poniewaŜ w informacji nie znalazł 
wzmianki, np. o wspólnym wykonaniu przez samorząd powiatowy i samorząd gminy Złotów 
skrzyŜowania przy drodze gminnej, czy teŜ budowie chodnika itd.  
Z braku dalszych zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 
zarządziła głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli informację. 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 9/ porządku obrad  
 
Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska - Turek oznajmiła, Ŝe radni otrzymali na piśmie 
projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu ds. Konkursu o 
Nagrodę Powiatu Złotowskiego, po czym poprosiła o zabranie głosu przez Tomasza Fidlera 
Wicestarostę Złotowskiego. 
Wicestarosta T. Fidler stwierdził, iŜ: 

− z uwagi na fakt, Ŝe zarejestrowały się tylko dwa kluby radnych Zarząd Powiatu 
proponuje, aby w Regulaminie zapis: „oraz przedstawiciele kaŜdego z klubów 
radnych” zastąpić zapisem: „oraz czterech przedstawicieli Rady Powiatu”; 

− proponuje się w pkt. 11 Regulaminu przedłuŜenie terminu zgłaszania kandydatów do 
31 marca 2011 roku. 

Radny J. Podmokły zgodził się z przedmówcą, jednak zaproponował, aby po słowach „oraz 
czterech przedstawicieli Rady Powiatu” dodać „w tym nie więcej niŜ po jednym z kaŜdego 
Klubu Radnych”. 
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Starosta R. Goławski przychylił się do wniosku zaproponowanego przez radnego                          
J. Podmokłego. 
Radny R. Duszara oznajmił, Ŝe jest to waŜna uchwała i zaproponował, aby umoŜliwi ć 
komisjom, aby w swoich gronach ustosunkowały się do projektu, a tym samym przełoŜyć jej 
przyjęcie na kolejną sesję Rady.  
Radny R. Sikora oznajmił, Ŝe kolejna sesja jest na końcu stycznia, w związku z czym moŜe 
okazać się, Ŝe czasu będzie zbyt mało. 
Radny A. Pietrzak oznajmił, Ŝe naleŜy równieŜ zmienić pkt. 13 Regulaminu. 
Wicestarosta T. Fidler oznajmił, Ŝe wskazane jest, aby uchwałę podjąć na dzisiejszej sesji,              
w związku z czym proponuje przyjąć poprawkę radnego J. Podmokłego oraz dodatkowo                
w pkt. 13 datę „styczeń/luty” zastąpić datą „do 30 czerwca 2011 roku”. 
Radny R. Duszara wycofał swój wniosek, jednak zaapelował, aby przyszłe sesji były 
planowane z wyprzedzeniem oraz radni odpowiednio wcześniej otrzymywali materiały 
sesyjne. 
Przewodnicząca J. Harbuzińska – Turek poddała pod głosowanie następujące poprawki: 

− w pkt. 7 Regulaminu, po słowach „Przewodniczący Kapituły” wprowadzić zapis: 
„oraz czterech przedstawicieli Rady, w tym nie więcej niŜ po jednym z kaŜdego Klubu 
Radnych” - poprawka została przyjęta jednogłośnie, liczbą 19 głosów; 

− aby w pkt. 11 Regulaminu otrzymał brzmienie: „Termin zgłaszania kandydatur 
upływa z dniem 31 marca 2011 roku” - poprawka została przyjęta jednogłośnie, liczbą 
19 głosów; 

− w pkt. 9 Regulaminu liczbę „7” zastępujemy liczbą „8” - poprawka została przyjęta 
jednogłośnie, liczbą 19 głosów; 

− w pkt. 13 Regulaminu datę „styczeń/luty” zastępujemy datą „do 30 czerwca 2011 
roku” - poprawka została przyjęta jednogłośnie, liczbą 19 głosów; 

po czym zwróciła się do radnych o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji. 
Radny K. Bieluszko oraz radny M. Jaskólski zgłosili kandydaturę radnej ElŜbiety Kozicz. 
Starosta R. Goławski zgłosił kandydaturę radnej Jadwigi Harbuzińskiej –Turek. 
Radny J. Podmokły zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Pietrzaka. 
Radny R. Sikora zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Podlewskiego. 
Wicestarosta T. Fidler zgłosił kandydaturę radnego Marka Kitowskiego. 
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.  
Następnie Wiceprzewodniczący Rady T. Trela odczytał treść projektu uchwały.  
Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr III/13/2010 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 10/ porządku obrad  
 
Wiceprzewodniczący Rady K. Trela odczytał projekt uchwały w sprawie rozkładu godzin 
pracy aptek w mieście Złotowie, mieście Jastrowiu i w mieście Okonku na rok 2011. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie, w którym 
radni jednogłośnie, liczba 19 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr III/14/2010 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
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Pkt. 11/ porządku obrad  
 
Wiceprzewodniczący Rady K. Trela odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 
współpracy powiatu złotowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2011. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie, w którym 
radni jednogłośnie, liczba 19 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr III/15/2010 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 12/ porządku obrad  
 
Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska - Turek oznajmiła, Ŝe radni otrzymali na piśmie 
projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Szpitalu 
Powiatowym im. A. Sokołowskiego w Złotowie. 
Starosta R. Goławski zaproponował, aby na przedstawiciela Rady Powiatu w Radzie 
Społecznej Szpitala wybrano radną J. Harbuzińską – Turek. 
Radna E. Kozicz zaproponowała kandydaturę radnego M. Jaskólskiego. 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek zarządziła głosowanie nad swoją kandydaturą – 
którą poparło 14 radnych oraz nad kandydaturą radnego M. Jaskólskiego, którego poparło 4 
radnych.  
Następnie Wiceprzewodniczący Rady T. Trela odczytał treść projektu uchwały.  
Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr III/16/2010 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 13/ porządku obrad  
 
Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska - Turek oznajmiła, Ŝe radni otrzymali na piśmie 
projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla gminy Okonek. 
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe: 

− będzie głosował za odrzuceniem uchwały i namawia do tego pozostałych radnych, 
− w poprzedniej kadencji gmina Okonek była wystarczająco dotowana, zaciągnięto 

kredyt w kwocie 1.100.000zł na realizację inwestycji drogowej Lotyń - Lubniczka                       
i nie rozumie dlaczego dodatkowo mamy jeszcze spłacać zobowiązania gminy, 

− uchwałę poddaje się pod głosowanie 29 grudnia, więc nie wierzy, Ŝe w ciągu dwóch 
dni gmina zdąŜy wydać te pieniądze, domniemywa zatem, Ŝe chodzi o spłacenie 
jakiegoś konkretnego zobowiązania. 

Radny R. Duszara poinformował, Ŝe w 2010 roku gmina Okonek wyraziła zgodę i przekazała 
kwotę 100.000zł na dofinansowanie realizacji powiatowej inwestycji drogowej Radawnica – 
Lędyczek, w zamian za co powiat zadeklarował dofinansowanie inwestycji gminnej                        
w Okonku – ul. 20 Lutego, która w konsekwencji nie została jednak zrealizowana, dlatego teŜ 
teraz powiat powinien tą kwotę oddać. Dodał, iŜ w 2010 roku gmina Okonek udzieliła 
powiatowi pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowych w łącznej kwocie 
1.250.000zł. 
Skarbnik Powiatu G. Piękoś poinformował, Ŝe środki pienięŜne o których mowa, zostały juŜ 
zapisane w budŜecie powiatu uchwałą Rady Powiatu ubiegłej kadencji, jednak nie został 
spełniony wymóg formalny, dotyczący podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej, która wprowadzona została pod obrady dzisiejszej sesji.   
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Starosta R. Goławski zaapelował o przyjęcie uchwała, która jest wyrazem dobrej współpracy 
samorządu powiatowego z samorządami gminnymi i efektem realizacji wspólnych zadań. 
Radny K. Trela zaznaczył, Ŝe obopólna pomoc samorządu powiatowego i samorządów 
gminnych, juŜ od jakiegoś czasu, stała się dobrą praktyką, poniewaŜ pozyskanie partnera               
w realizacji inwestycji pozwala na uzyskanie dodatkowych punktów w rankingu składanych 
wniosków. 
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe jako radny ubiegłej kadencji Rady Powiatu zna tą zasadę, 
jednak niektóre z gmin były faworyzowane; zapytał równieŜ, czy umowa na udzielenie 
pomocy finansowej jest juŜ gotowa i podpisana? 
Skarbnik G. Piękoś odpowiedział, Ŝe umowa zostanie podpisana dzień po sesji, w dniu                  
30 grudnia 2010 roku. 
Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie, 
w którym radni stosunkiem głosów: 16 za, 1 przeciw, przy 2 wstrzymujących przyjęli 
uchwałę. 
Uchwała nr III/17/2010 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 14/ porządku obrad  
 
Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska - Turek oznajmiła, Ŝe radni w dniu dzisiejszym 
otrzymali autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu 
Złotowskiego na 2010 rok, w związku z czym zwróciła się do Skarbnika Powiatu Grzegorza 
Piękosia o przedstawienie zmian. 
Skarbnik G. Piękoś poinformował, Ŝe proponuje się: 

− zmniejszenie kwoty zaciągniętego kredytu o kwotę 1 mln. zł oraz wprowadzenie tej 
kwoty do wolnych środków, jako przychodu, zmniejszając jednocześnie zadłuŜenie 
powiatu, 

− na podstawie decyzji wojewody wielkopolskiego, zmniejszenie dotacji na zadania                          
z zakresu administracji rządowej – środki na składki dla osób bezrobotnych, 

− zmniejszenie planu finansowego w dziele 614 Drogi publiczne powiatowe o kwotę               
40 tys. zł, niewykorzystaną przy realizacji inwestycji drogowej Jastrowie – Brzeźnica                           
i przeznaczenie jej na bieŜące utrzymanie dróg powiatowych – zimowe utrzymanie 
dróg, 

− zmniejszenie planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska                           
i Gospodarki Wodnej, mające na celu uporządkowanie sytuacji finansowej Funduszu, 
który od przyszłego roku przestanie juŜ istnieć, 

− przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami, dostosowujące budŜet do 
aktualnych potrzeb. 

 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie, w którym radni 
stosunkiem głosów: 18 za, przy 1 wstrzymującym przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr III/18/2010 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 15/ porządku obrad  
 
Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska - Turek oznajmiła, Ŝe radni otrzymali na piśmie 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy rady na rok 2011oraz zapytała czy są 
pytania lub uwagi do planu? 
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Radny K. Trela zaproponował, aby na jednej z sesji, wprowadzić pod obrady zagadnienie 
przejęcia na rzecz powiatu i gmin terenów, będących w posiadaniu Agencji Własności Rolnej, 
szczególnie tych przyległych do dróg krajowych, na których mogą w przyszłości powstać 
zakłady pracy. 
Radny A. Pietrzak oznajmił, Ŝe punkt dotyczący rozpatrzenia informacji z pracy doraźnej 
Komisji o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za 2010 rok naleŜy przenieść z kwietnia na 
wrzesień. 
Radny R. Duszara zaproponował, aby do tematów zaplanowanych na sesji w czerwcu dodać 
punkt: informacja z działalności Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym. 
Starosta R. Goławski stwierdził, Ŝe tą informację Rada moŜe rozpatrzyć na sesji w maju,              
na której sprawozdanie z działalności przedstawia dyrektor Szpitala Powiatowego; w związku 
z powyŜszym zaproponował, aby w maju, w punkcie 1 po zwrocie „za 2010 rok” dodać zwrot 
„oraz informacja z działalności Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym” – w głosowaniu 
poprawka została przyjęta stosunkiem głosów: 18za, przy 1 wstrzymującym. 
Następnie Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska – Turek poddała pod głosowanie 
poprawkę dotyczącą przeniesienia punktu: „informacja z pracy doraźnej Komisji o Nagrodę 
Powiatu Złotowskiego za 2010 rok” z kwietnia na wrzesień, która została przyjęta 
jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady T. Trela odczytał treść projektu uchwały.  
Z braku dalszych zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 
zarządziła głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr III/19/2010 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 16/ porządku obrad  
 
Przewodnicząca J. Harbuzińska – Turek przypomniała o obowiązku złoŜenia oświadczeń 
majątkowych oraz zwróciła się o zwrot wypełnionych kwestionariuszy osobowych, do osób, 
które jeszcze tego nie zrobiły.   
Radny R. Duszara oznajmił, Ŝe na sali sesyjnej umieszczone jest niewłaściwe godło gminy 
Okonek i zaapelował o jego zmianę. Zapytał jakie czynniki decydują o zapraszaniu na sesję 
tylko niektórych posłów powiatu złotowskiego oraz zaapelował o zapraszanie wszystkich 
posłów.   

Przewodnicząca J. Harbuzińska – Turek oznajmiła, Ŝe sugestia zostanie uwzględniona. 

Radny Andrzej Pietrzak zaapelował, aby Zarząd Powiatu wspólnie z samorządami gminnymi 
przygotował zasady współpracy finansowej w zakresie realizowania wspólnych inwestycji. 

Radny Jerzy Podmokły: 
− zaapelował do Panów Starostów o lobbowanie kwestii wykonania obwodnicy                      

w Złotowie; 
− ustosunkował się do odpowiedzi udzielonej Wydawnictwu „Głos Rodła” przez Zarząd 

Powiatu, który w piśmie informuje, Ŝe nie moŜe dofinansowywać działalności 
gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne; oznajmił, Ŝe pismo Wydawnictwa 
dotyczyło propozycji zakupu w nim miejsca reklamowego, a nie wsparcia 
finansowego, w związku z czym zaapelował o ponowne rozpatrzenie tego wniosku, 
ewentualnie - przyznanie mniejszej kwoty; 

− zapytał czy podpisanie aneksu z wykonawcą termoizolacji budynku internatu                          
w Zespole Szkół SpoŜywczych w Krajence i wydłuŜenie terminu nastąpiło z winy 
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wykonawcy, poniewaŜ w takiej sytuacji powiat moŜe się starać o wypłatę 
odszkodowania?  

− zapytał, czego dotyczy pozew złoŜony przez osobę fizyczną, zamieszkałą                               
w miejscowości Dobino, przeciwko Powiatowi Złotowskiemu oraz o jaką kwotę 
odszkodowania wnosi ta osoba. 

Wicestarosta T. Fidler poinformował, Ŝe pismo Wydawnictwa „Głos Rodła” nie dotyczyło  
oferty wykupu miejsca reklamowego, tylko była to prośba o dofinansowanie. Oznajmił,                
Ŝe powiat złotowski uznał Dom Polski w Zakrzewie za instytucję odpowiedzialną za 
krzewienie pamięci o Związku Polaków w Niemczech i w miarę posiadanych moŜliwości 
finansowych dofinansuje jego działalność; jeśli Dom Polski w Zakrzewie uzna Wydawnictwo 
„Głos Rodła” za odpowiednie do szerzenia wiedzy i pamięci o Związku Polaków                         
w Niemczech, zastanowimy się równieŜ nad jego wsparciem. 

Starosta R. Goławski oznajmił, Ŝe: 
− są prowadzone rozmowy nt. budowy obwodnicy w Złotowie i w ostatnim czasie 

odbyło się w tej sprawie spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa i juŜ 
zaplanowane są kolejne; 

− w podpisanym aneksie wydłuŜa się termin wykonania termoizolacji budynku 
internatu, jednak nie jest to spowodowane zaniedbaniami wykonawcy, który swój 
wniosek umotywował warunkami pogodowymi utrudniającymi realizację zadania; 
dodał, Ŝe wykonanie inwestycji nie jest zagroŜone, a jej zakończenie określone jest na 
rok 2013. 

Radny J. Podmokły zdementował informację, która ukazała się ostatnio w lokalnej prasie, 
jakoby miał dąŜyć do obniŜenia pensji starosty złotowskiego; oznajmił, Ŝe w wywiadzie 
wyjaśniał tylko dlaczego wstrzymał się w głosowaniu nad uchwałą w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia staroście złotowskiemu. 

Radny Romuald Duszara zwrócił się z zapytaniem o zasadność przesunięcia, na wniosek 
wykonawcy, terminu realizacji zadania dotyczącego termomodernizacji budynku internatu             
w Zespole Szkół SpoŜywczych w Krajence - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

Radny K. Bieluszko zaapelował, aby zimowe utrzymanie dróg przebiegało na odpowiednim 
poziomie, deklarując swoją pomoc w tym zakresie. 
Wicestarosta T. Fidler poinformował, Ŝe budŜet Powiatowego Zarządu Dróg zwiększono               
o 100 tys. zł na zimowe utrzymanie dróg – na uruchomienie dodatkowych zleceń na 
odśnieŜanie. Zadeklarował równieŜ, Ŝe jeśli będzie taka potrzeba to środki na ten cel zostaną 
jeszcze zwiększone.  
 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady    
J. Harbuzińska - Turek zamknęła obrady III sesji o godz. 1630. 
 

 
Sporządziła : 
Beata Piechowska 
 
  

 

 

 


