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ORO-OO41/2/2010 

 

PROTOKÓŁ NR II/10 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU 

 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1550. 
 
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 18 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. 
 
Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska – Turek poinformowała, iŜ:  

− sesja zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu Złotowskiego;  

− dodatkowo, w dniu dzisiejszym Zarząd zwrócił się o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o powołaniu stałych komisji Rady 
Powiatu (jako pkt. 6 porządku obrad) oraz przedstawia Radzie autopoprawkę projektu 
uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2010.  

 
W związku z brakiem innych uwag do porządku obrad Przewodnicząca J. Harbuzińska – 
Turek zarządziła głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów, przyjęli 
proponowaną zmianę. 
 
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/ Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Powiatu 

Złotowskiego. 
6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o powołaniu stałych komisji Rady 

Powiatu. 
7/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu stałych komisji Rady Powiatu. 
8/ Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. 
9/ Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Złotowskiego. 
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10/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania                    
z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia 
kwalifikacji wojskowej w 2011 roku. 

11/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok. 
12/ Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie o zimowym utrzymania dróg 

powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011. 
13/ Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu złotowskiego na rynku zbóŜ, 

owoców, warzyw i Ŝywca. 
14/ Zamknięcie 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 18 
głosów. 
 
 
Pkt. 3/ porządku obrad  
 
Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 4/ porządku obrad  
 
Radny Mirosław Jaskólski zaapelował, aby wrócić do poprzedniego ustawienia stołów, przy 
których obradują radni, poniewaŜ obecne ustawienie pozostawia wiele do Ŝyczenia, a przede 
wszystkim radni mają zbyt mało miejsca. 
Wicestarosta T. Fidler oznajmił, Ŝe samo ustawienie stołów nie zmieniło się, to tylko kwestia 
przesunięcia krzeseł wedle Ŝyczenia radnych. 
 
 
Pkt. 5/ porządku obrad  
 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska - Turek poinformowała, iŜ: 

− w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Andrzeja Jasiłka wobec jego wyboru              
na funkcję Burmistrza Okonka, konieczne jest uzupełnienie składu Rady; 

− na miejsce Andrzeja Jasiłka, z tej samej listy, wstępuje Michał Iwańczyk, który                 
w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności; 

− stosownie do art. 20 ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym radny przed objęciem 
mandatu składa ślubowanie, a odmowa złoŜenia ślubowania oznacza zrzeczenie się 
mandatu; 

− odczyta tekst ślubowania, po czym składający ślubowanie wypowiada słowo ,,ślubuję" 
- ślubowanie moŜe być złoŜone z dodaniem zdania: ,,Tak mi dopomóŜ Bóg". 
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Odczytanie roty ślubowania. 
 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek stwierdziła, Ŝe radny Michał Iwańczyk złoŜył 
ślubowanie, po czym poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Karola Pufala o odczytanie 
treści projektu uchwały. 

Odczytanie uchwały. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 
zarządziła głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr II/6/2010 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 6/ porządku obrad  
 
Wiceprzewodniczący Rady k. Pufal odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały                
o powołaniu stałych komisji Rady Powiatu. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr II/7/2010 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 7/ porządku obrad  
 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek oznajmiła, Ŝe zgodnie z deklaracjami kaŜdego 
z radnych, odnośnie pracy w poszczególnych komisjach stałych przedstawia skład osobowy 
poszczególnych komisji – odczytanie. 

Radny K. Bieluszko oznajmił, Ŝe zapisał się do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska                
i chciał pracować równieŜ w Komisji BudŜetu, jednak juŜ wcześniej akces do jej składu 
zgłosiło 7 radnych, w związku z czym zaapelował o włączenie go do składu Komisji 
Rewizyjnej.  

Starosta R. Goławski stwierdził, iŜ radny K. Bieluszko przez wiele lat pracował w Komisji 
BudŜetu i ma w tej dziedzinie doświadczenie, w związku z czym zaproponował, aby pracował 
właśnie w komisji BudŜetu.              
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 
zarządziła głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr II/8/2010 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 8/ porządku obrad  
 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek zwróciła się o zgłaszanie kandydatów do 
składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
Radny J. Zając zaproponował kandydaturę Michała Iwańczyka. 
Wicestarosta T. Fidler zaproponował kandydaturę radnego Ryszarda Sikory. 
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek odczytała projekt uchwały w sprawie 
delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, a następnie z braku 
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uwag i zgłoszeń do dyskusji zarządziła głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 
głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr II/9/2010 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 9/ porządku obrad  
 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek oznajmiła, Ŝe proponuje, aby wynagrodzenie 
Starosty Złotowskiego R. Goławskiego ustalić na poziomie wynagrodzenia poprzedniego 
starosty. Następnie Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie 
wynagrodzenia Starosty Złotowskiego oraz z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji zarządziła 
głosowanie, w którym radni stosunkiem głosów: 17 za, przy 2 wstrzymujących przyjęli 
uchwałę. 
Uchwała nr II/10/2010 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 10/ porządku obrad  
 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego 
organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 roku. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie, w którym 
radni jednogłośnie, liczba 19 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr II/11/2010 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 11/ porządku obrad  
 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek poprosiła Skarbnika Powiatu Grzegorza 
Piękosia o przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu 
Powiatu Złotowskiego na 2010 rok. 
Skarbnik G. Piękoś poinformował, Ŝe do budŜetu wprowadza się zmiany w związku z: 

− otrzymaniem dotacji, w wysokości 30 tys. zł, na zadania z zakresu administracji 
rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenia osób bezrobotnych 
nie posiadających prawa do zasiłku; 

− zwiększeniem dotacji dla Szpitala Powiatowego w Złotowie, w wysokości 6 tys. zł, 
przekazanej z Urzędu Gminy w Lipce; 

− przesunięciem środków między paragrafami i rozdziałami na zakup usług związanych 
z zimowym utrzymaniem dróg oraz inne drobne przesunięcia na wnioski dyrektorów 
jednostek powiatowych; 

− zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, która dopatrzyła się naruszenia prawa 
w uchwale z dnia 10 listopada 2010 roku, w kwestii limitu zobowiązań zaciąganych 
przez Zarząd Powiatu; oznajmił, Ŝe przy zmianie załącznika z przychodami i przy 
zmianie kwoty przychodów i rozchodów budŜetowych nie została zaktualizowana 
kwota, do której Zarząd Powiatu upowaŜniony jest zaciągać zobowiązania. 

 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie, w którym 
radni jednogłośnie, liczba 19 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr II/12/2010 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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Pkt. 12/ porządku obrad  
 
 
Odnośnie informacji Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie o zimowym utrzymania dróg 
powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 radny K. Bieluszko zaapelował, aby tej zimy 
nie było Ŝadnej drogi powiatowej wyłączonej z odśnieŜania. Oznajmił, Ŝe przy obecnym 
zatrudnieniu w PZD nie powinno być problemu z kwestią odśnieŜania dróg oraz dodał, Ŝe nie 
rozumie dlaczego mamy tak małe zabezpieczenie w mieszankę solno – piaskową. 
Radny J. Podlewski zaapelował o włączenie do odśnieŜania, drogi powiatowej Zakrzewo – 
Śmiardowo Złotowskie, biegnącej w kierunku duŜej miejscowości sołeckiej DroŜyska 
Średnie, do której dojeŜdŜają dzieci do szkoły. 
Radny J. Podmokły: 

− zapytał o szczegóły umowy zapewniającej dodatkową dostawę mieszanki solno – 
piaskowej w przypadku niesprzyjających, z punktu zimowego utrzymania dróg, 
warunków atmosferycznych; zapytał, czy w umowie określona jest ilość mieszanki, 
jaką powiat moŜe dodatkowo otrzymać, poniewaŜ obawia się, Ŝe przy obecnym 
zapotrzebowaniu mogą być problemy z dostawami; 

− zapytał, dlaczego przetarg na wyłonienie prywatnych wykonawców usług odśnieŜania 
dróg, np. na terenie gminy Okonek, nie został rozstrzygnięty wcześniej, tylko jest 
dopiero planowany? 

− zapytał, czy posiłkowanie się prywatnymi wykonawcami jest korzystniejsze pod 
względem finansowym?    

Starosta R. Goławski oznajmił, Ŝe: 
− w przyjętej na dzisiejszej sesji autopoprawce projektu uchwały w sprawie zmiany 

budŜetu powiatu zwiększono środki na zimowe utrzymanie dróg, 
− PZD ma podpisane umowy na odśnieŜanie dróg z 15 firmami, 
− bezpośrednio kwestią odśnieŜania dróg będzie się zajmował Wicestarosta Złotowski              

i do niego moŜna kierować szczegółowe pytania i zgłaszać ewentualne problemy, 
− 16 grudnia br. odbędzie się spotkanie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie wyraŜenia zgody na utrzymywanie drogi wojewódzkiej 188 z Piły do 
Debrzna Wsi w I standardzie odśnieŜania – na całym jej odcinku.   

Wicestarosta Złotowski T. Fidler potwierdził, Ŝe juŜ na pierwszych posiedzeniach Zarządu 
Powiatu poruszana była kwestia zimowego utrzymania dróg, na których to podjęto decyzję             
o zwiększeniu środków na ten cel, czego skutkiem jest dzisiejsza uchwała w sprawie zmiany 
budŜetu powiatu. Dodał, Ŝe w przyszły roku zamierza wypracować skuteczny system 
przeciwdziałania zatorom drogowym powstałym na wskutek niesprzyjających warunków 
atmosferycznych i liczy Ŝe odbędzie się to przy pomocy radnych z odpowiednich komisji 
Rady. 
 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady    
J. Harbuzińska - Turek zamknęła obrady II sesji o godz. 1550. 
 

 
Sporządziła : 
Beata Piechowska 
 
  

 

 


