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ORO-0041/38/2009 
 
 

 
PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 

Z SESJI 
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 4 LISTOPADA  2009 ROKU 
W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE 

 
 
 
 
Pkt 1/ porządku obrad 
 
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 17 radnych, obrady są prawomocne. W chwili 
otwarcia obrad sesji nieobecni byli radni: P. Tomasz i K. Grochowski. Lista obecności 
radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję stanowią załączniki do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek odczytał wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie XXXVIII 
sesji, który dotyczy podjęcia uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok wraz z 
proponowanym porządkiem obrad. Przewodniczący dodał, Ŝe w dniu dzisiejszym Zarząd 
Powiatu przekazał autopoprawkę do wcześniejszego projektu uchwały. Radni otrzymali 
wszystkie materiały, które będą rozpatrywane na dzisiejszej sesji. 
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 
 
Skarbnik G. Piękoś przedstawił projekt budŜetu wraz z autopoprawką Zarządu. Zmiana, która 
spowodowała zwołanie dzisiejszej sesji dotyczy zmian załącznika – wydatki  wieloletniego 
programu inwestycyjnego, w którym doszła inwestycja pn. przebudowa drogi powiatowej 
Lędyczek – Złotów na odcinku Lędyczek – Radawnica. Kwota inwestycji to 4.153.180 zł.              
i jest to wpisane jako wydatek roku przyszłego. W dniu 5 listopada 2009 roku zostanie 
złoŜony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego i jednym z wymogów formalnych złoŜenia wniosku jest ujęcie 
inwestycji w budŜecie. PoniewaŜ budŜet przyszłego roku jest dopiero tworzony stąd musi być 
zadanie ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym, który jest załącznikiem do uchwały     
w budŜetowej i stąd konieczność zmiany budŜetu i zwołanie sesji w nadzwyczajnym trybie.  
Pozostałe zmiany dotyczą równieŜ zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym. Część 
środków przewidzianych na przebudowę drogi powiatowej Jastrowie – Borucino, nie będzie 
wydatkowana w roku bieŜącym. Jest to dostosowanie budŜetu do rozstrzygniętego przetargu 
oraz do zawartej umowy z wykonawcą. Umowa o dofinansowanie została podpisana dopiero 
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22 lipca, wszczęto procedury przetargowe, które takŜe przewidują jakiś czas i stąd nie jest 
moŜliwe wykonanie takiego zakresu robót jaki był pierwotnie planowany na rok 2009.  
 
Godz. 1505 na obrady przybył radny K. Grochowski. 
 
W związku z tym, część środków została uwolniona i jest przesunięta do rezerwy celowej, na 
rok przyszły. Środki te skompensują ewentualny niedobór po stronie dochodów, poniewaŜ 
najprawdopodobniej nie będą wykonane dochody z PIT oraz z komunikacji. Część środków 
uwolnionych przeznaczona jest teŜ na pokrycie bieŜących wydatków, tam gdzie ich brakuje, 
tj. przede wszystkim w placówkach oświatowych. 
Kolejna zmiana, będąca czyszczeniem budŜetu w związku z kończącym się rokiem, dotyczy 
przesunięć funduszy między paragrafami na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych. 
Jedna ze zmian jest sprawą pilną. Komendant Państwowej Powiatowej Komendy StraŜy 
PoŜarnej zwrócił się o przesunięcie środków w trybie pilnym. 
Radny J. Podmokły stwierdził, Ŝe zrozumiałe są dla niego wprowadzane zmiany dotyczące 
inwestycji drogowych. Natomiast zwrócił się o wyjaśnienie zwiększenia środków o ponad 
326 tysięcy w administracji publicznej Starostwa Powiatowego. Oznajmił, Ŝe jest kryzys                 
i naleŜałoby oszczędzać. Podał przykład, Ŝe jest zmniejszenie wydatków na stypendia dla 
uczniów: planowano wydać 30 tysięcy a zmniejszono o 5 tysięcy. Radny zapytał, dlaczego 
zmniejszono kwotę wydatków dla uczniów a zwiększono o ponad 25% wydatki na zakup 
materiałów i wyposaŜenie o 140 tysięcy, przy planowanej kwocie i tak wysokiej bo 680 
tysięcy – czego dotyczy to zwiększenie wydatków. Zakup usług pozostałych – była kwota 
466 tysięcy a zwiększenie jest o 150 tysięcy, tj. o 30%.  Następne zwiększenie dotyczy 
wydatków na telefony stacjonarne o 16.500 zł., gdzie rocznie wydaje się  97 tysięcy na 
telefony stacjonarne. Radny stwierdził, ze przy takich kosztach naleŜy negocjować                      
z operatorem niŜsze stawki. Dodał, Ŝe jest zmniejszenie wydatków na telefonach 
komórkowych z 20 tysięcy o 6.300 zł.  
Skarbnik G. Piękoś udzielił odpowiedzi: 
- w paragrafie stypendia dla uczniów zapisane są środki na nagrody, poniewaŜ inaczej nie da 
się tego sklasyfikować. Nagrody były wypłacone w czerwcu dla najlepszych maturzystów. 
Przy tworzeniu rezerwy na ten cel brana jest takŜe oprawa uroczystości wręczenia nagród. 
Wydatki na oprawę wydawane są z wydatków Starostwa i po rozwiązaniu rezerwy na 
nagrody środki te wracają do budŜetu Starostwa.  
- zwiększenie środków na zakup materiałów, wyposaŜenia oraz zakup usług pozostałych; na 
kaŜdym posiedzeniu Komisji BudŜetu jest szczegółowa informacja o uwalnianych środkach, 
które są przekazywane tam gdzie są największe potrzeby. Takie działania pozwalają na 
utrzymanie w ryzach deficytu budŜetu. Konkretne wydatki w § 421 i  430 dotyczą druków 
komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych; są to największe wydatki Starostwa. Zwiększyła się 
rejestracja pojazdów, co wiąŜe się z dochodami jakie realizujemy. 
- w paragrafie dotyczącym telefonii stacjonarnej kryją się równieŜ telekomunikacyjne 
połączenia tzw. łącza sztywne związane z działalnością Wydziału Komunikacji i Dróg oraz 
Delegatury w Okonku. Nastąpił wzrost cen. Skarbnik dodał, Ŝe analizuje się róŜne 
rozwiązania komunikacyjne, wraz z rewidentem wizytowali Starostwo w Trzciance, gdzie 
mają inne zasady komunikacji. Najprawdopodobniej w przyszłym roku będzie 
wypowiedziana umowa Telekomunikacji Polskiej i ogłoszony przetarg. Stwierdził, Ŝe kwota, 
którą obecnie płacimy jest duŜa ale prawie połowa z niej to opłaty za łącza sztywne. Dodał, Ŝe 
zwiększone środki przeznaczone są na prawidłowe funkcjonowanie Starostwa. 
Radny J. Podmokły zwrócił się o szczegółowe wyjaśnienie i uzasadnienie wydatkowania 
kwoty 140 tysięcy na zakupy materiałów, wyposaŜenie, gdzie planowana była kwota 628 
tysięcy. 
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Radny oznajmił, iŜ rozumie, Ŝe w dniu dzisiejszym nie moŜe zgłosić wniosku ale będzie się 
domagał uzasadnienia wydatków 140 tysięcy i 150 tysięcy na pozostałe usługi, poniewaŜ są 
to znaczne zmiany. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasił4ek zarządził 
głosowanie, w którym radni stosunkiem głosów 14 za, przy 4 wstrzymujących podjęli 
uchwałę w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2009 rok. Uchwała nr XXXVIII/158/2009 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 3/ porządku obrad 
 

 Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady      
A. Jasiłek zamknął obrady XXXVIII sesji o godz. 1520.    
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
Lucyna Grunau 
 
 
  
    


