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BR.0002.10.6.2011 
 
 

PROTOKÓŁ NR IX/11 
Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 29 CZERWCA 2011 ROKU 

 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1630. 
 
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 jest zdolna do podejmowania prawomocnych uchwał. 
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 wpłynął wniosek Zarządu Powiatu o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie 
projektów uchwał w sprawie: 
− ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem 

pojazdów – pkt. 10 porządku obrad, 
− określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Powiatu Złotowskiego wpisanym do 
rejestru zabytków – pkt. 11 porządku obrad, 

− nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Złotowskim                                 
w Rzeczypospolitej Polskiej a Powiatem Odenwald w Republice Federalnej Niemiec – pkt. 
12 porządku obrad, 

− pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Krajenka – pkt. 13 porządku obrad, 
− w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego – pkt. 14 porządku obrad, 
− w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok – pkt. 15 porządku obrad,    
i zgodnie z przepisami porządek obrad zostaje o te punkty uzupełniony. 

 
Radni nie zgłosili uwag i propozycji zmian porządku obrad, a zatem 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/ Informacja z działalności organizacji pozarządowych na terenie powiatu złotowskiego 

za 2010 rok. 
6/ Informacja z realizacji uchwały nr XL/169/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 

30 grudnia 2000 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu 
złotowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2010 roku” za 2010 rok. 
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7/ Informacja o stanie agroturystyki na terenie Powiatu Złotowskiego. 
8/ Informacja z realizacji uchwały nr XVII/74/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku                      

w sprawie zatwierdzenia „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz  
aktywizacji  lokalnego  rynku  pracy  na  lata 2008 – 2013” za 2010 rok. 

9/  Informacja z realizacji uchwały nr XL/189/2006 z dnia 29.03.2006 roku w sprawie 
„Strategii rozwiązywania problemów społecznych w latach 2006 – 2016” za 2010 rok. 

10/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych                             
z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. 

11/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się 
na terenie Powiatu Złotowskiego wpisanym do rejestru zabytków. 

12/ Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem 
Złotowskim w Rzeczypospolitej Polskiej a Powiatem Odenwald w Republice 
Federalnej Niemiec. 

13/ Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Krajenka. 
14/ Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego. 
15/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 
16/ Wnioski i oświadczenia radnych. 
17/ Zamknięcie sesji. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Panu Henrykowi Szopińskiemu, Radnemu 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, który przedstawił odpowiedź na zgłoszoną przez 
niego interpelację na VII sesji Sejmiku w sprawie przebudowy ostatniego odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 188 informując, Ŝe: 
− przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej 

na odc. Debrzno Wieś – Piła został ogłoszony w dniu 16.03.2011 r., natomiast jego 
rozstrzygnięcie nastąpiło 12 kwietnia 2011 r.; 

− przetarg wygrała firma Lafrentz – Polska Sp. z o.o., na kwotę 523.635,70 zł,                             
a podpisanie umowy nastąpiło 26 kwietnia 2011 r.; 

− po opracowaniu dokumentacji Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich wystąpi                  
z wnioskiem o wydanie decyzji  zezwalającej na realizację inwestycji drogowej; 

− z uwagi na fakt, iŜ inwestycja planowana jest do realizacji przy dofinansowaniu z Unii 
Europejskiej, termin jej rozpoczęcia uzaleŜniony jest od dostępności tych środków;               
do czasu rozpoczęcia przebudowy, na przedmiotowym odcinku drogi, będą wykonywane 
bieŜące remonty cząstkowe.   

Radny przedstawił takŜe szczegółowe wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji 
projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku Debrzno 
Wieś – Piła, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Radny J. Podmokły zwrócił się z zapytaniem, czy podejmowane są jakiekolwiek działania 
dotyczące budowy obwodnicy Złotowa, a jeŜeli nie - czy moŜna na etapie tworzenia tej 
dokumentacji uwzględnić tą kwestię, gdyŜ budowa takiej obwodnicy będzie wymagała 
koordynacji samorządu miejskiego, powiatowego oraz wojewódzkiego? 
 
Odpowiadając H. Szopiński poinformował, Ŝe samorząd wojewódzki przeznaczył kwotę 
4.600.000 zł na przebudowę ulic Domańskiego i Chojnickiej i jest to jeden z etapów 
tworzenia obwodnicy Złotowa natomiast pełne wykonanie takiej inwestycji nie jest                       
w najbliŜszym czasie planowane.  



3 

 

Wiceprzewodniczący Rady K. Trela zasugerował, aby przy tworzeniu dokumentacji 
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 188 uwzględnić budowę chodnika ze wsi Blękwit do wsi 
Klukowo. Poinformował, Ŝe jako Wójt Gminy Złotów składał kilkakrotnie wniosek w tej 
sprawie, kierowany do Pana Marka Kmiecika, Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu, deklarując partycypację przy wykonaniu tej inwestycji poprzez 
zakup materiałów, jednak inicjatywa nie spotkała się z akceptacją.  
Radny H. Szopiński stwierdził, Ŝe jest to dobra idea i warto byłoby uwzględnić tą niewielką 
inwestycję przy przebudowie tej drogi. 
 
Radny M. Jaskólski oznajmił, Ŝe przy tworzeniu dokumentacji na przebudowę tej drogi, jaki 
równieŜ innych zadań inwestycyjnych, naleŜy zwracać uwagę na wskazanie konkretnej daty 
realizacji inwestycji, a unikać zwrotu „po roku”. Radny przypomniał takŜe o inicjatywie 
mieszkańców Krajenki w sprawie budowy ścieŜki rowerowej ze Złotowa do Krajenki 
sugerując, aby taką inwestycję ująć w planach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 188. 
  
H. Szopiński poinformował, Ŝe jeŜeli jest tworzona dokumentacja na przebudowę tej drogi to 
inwestycja na pewno będzie wykonana ze względu na juŜ poniesione koszty z tego tytułu. 
 
 
Pkt. 2 - 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  nie zgłoszono 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 2 do niniejszego protokołu. 
 
Radny A. Pietrzak zapytał, czy ul. Kolejowa w Złotowie stanowi mienie powiatu 
złotowskiego, a jeŜeli nie, czy istnieje obowiązek przejęcia tej nieruchomości? 
 
Odpowiedzi na zapytanie radnego udzielił Wicestarosta T. Fidler informując, Ŝe droga 
powiatowa przechodzi przez pewien odcinek nieruchomości naleŜącej do Polskich Kolei 
Państwowych i kwestia własności nie została wcześniej uregulowana; powiat ma obowiązek 
przejęcia tej nieruchomości, gdyŜ jest ona częścią drogi powiatowej. Oznajmił,                               
Ŝe przedmiotowy odcinek stanowi ok. 1/5 długości całej drogi powiatowej. 
 
 
Pkt. 4 porządku obrad - Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny J. Podmokły zgłosił wniosek, aby Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, podczas 
okresu wakacyjnego, wykonał budowę chodnika do Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie, 
uzasadniając, Ŝe jego wykonanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa młodzieŜy 
uczęszczającej do szkoły. 
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Następnie radny zwrócił się z zapytaniami dotyczącymi ogłoszonego konkursu na stanowisko 
inspektora ds. kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie: 
− czy do jego utworzenia PUP obligowały przepisy prawa, 
− jaki zakres czynności posiada osoba zatrudniona na w/w stanowisku, 
− jeŜeli stanowisko inspektora istniało juŜ w strukturach urzędu – czy osoba wcześniej na 

nim zatrudniona została zwolniona? 
 
Starosta R. Goławski poinformował radnego, Ŝe: 
− utworzenie stanowiska inspektora ds. kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy                        

w Złotowie było spowodowane faktem, iŜ liczba udzielanych dotacji na tworzenie 
nowych miejsc pracy oraz rozpoczęcie działalności gospodarczej jest bardzo duŜa,                    
a obowiązkiem urzędu jest prowadzenie kontroli w tym zakresie; 

− prowadzone są rozmowy z Burmistrzem Miasta Złotowa na temat zmiany organizacji 
ruchu w części miasta, gdzie znajduje się ZSR;  

− planowane jest przekazanie odcinka ul. 8 Marca na mienie miasta, poniewaŜ po 
przebudowie droga straci charakter drogi powiatowej; 

− burmistrz Złotowa zadeklarował, Ŝe na tym odcinku zostanie wykonany chodnik po 
obydwu stronach jezdni. 
 

Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe najwięcej dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy oraz 
rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielono w 2010 roku, w związku z czym nie 
rozumie, dlaczego wówczas nie utworzono takiego stanowiska?  
Radny zwrócił się o przedstawienie szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej,                               
z uwzględnieniem ilości przyznanych środków pomocowych w roku 2010 oraz w roku 2011. 
 
Starosta R. Goławski wyjaśnił, Ŝe firmy, które otrzymały dofinansowanie na utworzenie 
nowego miejsca pracy muszą utrzymać to stanowisko przez 2 lata; poinformował,                         
Ŝe szczegółowa informacja w tej sprawie zostanie udzielona radnemu na piśmie.  
 
Radny M. Jaskólski zwrócił się z prośbą o przedstawienie sytuacji związanej                                              
z uruchomieniem chlewni w miejscowości Batorowo. Radny zapytał: czy są tam prowadzone 
kontrole z zakresu ochrony środowiska, czy są zachowane standardy europejskie oraz jaka 
jest przyszłość tego zakładu? 
 
Starosta R. Goławski poinformował, Ŝe w tej sprawie odbyło się spotkanie z dzierŜawcą 
chlewni oraz z mieszkańcami Batorowa, na którym została podpisana ugoda, mówiąca o tym, 
Ŝe produkcja będzie trwała do dnia 15 sierpnia 2011 roku.  
 
Pkt. 5/ porządku obrad – Informacja z działalności organizacji pozarządowych na 
terenie powiatu złotowskiego za 2010 rok. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
(załącznik nr 3 do protokołu) dotyczące informacji z działalności organizacji pozarządowych 
na terenie powiatu złotowskiego za 2010 rok. 
 
Głos w dyskusji zabrała Przewodnicząca Rady informując, Ŝe na terenie powiatu 
złotowskiego działa bardzo duŜo stowarzyszeń (w 2010 - 153), wszystkie organizacje 
pozarządowe przedłoŜyły sprawozdania, z których wynika, Ŝe aktywność społeczności 
powiatu złotowskiego, w tym zakresie, jest duŜa.  
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Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli omawianą informację. 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 6/ porządku obrad – Informacja z realizacji uchwały nr XL/169/2009 Rady Powiatu 
Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2000 roku w sprawie przyj ęcia „Programu współpracy 
powiatu złotowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2010 roku” za 2010 rok. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacji z realizacji uchwały nr XL/169/2009 Rady Powiatu Złotowskiego.  
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli omawianą informację. 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 7/ porządku obrad – Informacja o stanie agroturystyki na terenie Powiatu 
Złotowskiego. 
 
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe organizowane corocznie Międzynarodowe Targi 
Agroturystyczne nie wpływają na zwiększanie liczby osób korzystających z wypoczynku               
w gospodarstwach agroturystycznych powiatu złotowskiego, w związku z czym taka forma 
promocji jest mało efektywna. Radny zaproponował rozwaŜenie moŜliwości utworzenia 
stoiska „powiatu złotowskiego” w centrum handlowym, mającego na celu promocję powiatu. 
 
Wicestarosta T. Fidler oznajmił, Ŝe zauwaŜalny jest fakt, Ŝe organizowane Międzynarodowe 
Targi Agroturystyczne nie promują w duŜym stopniu gospodarstw agroturystycznych na 
terenie powiatu złotowskiego. Poinformował, Ŝe przygotowywane jest porozumienie                       
z Burmistrzem Miasta Złotowa w zakresie utworzenia Powiatowego Centrum Informacji 
Turystycznej; osoba kierująca tym centrum będzie odpowiedzialna za koordynację działań              
w zakresie promowania turystyki, podejmowanych przez gminy i powiat oraz informowanie               
o wszelkiego rodzaju imprezach kulturalnych oraz turystycznych odbywających się na terenie 
powiatu złotowskiego. Oznajmił, Ŝe w kwestii gospodarstw agroturystycznych warto 
ukierunkować się na promocję agroturystyki poprzez tworzenie nowych gospodarstw 
agroturystycznych. Dodał, iŜ większość gospodarstw na terenie powiatu złotowskiego ma 
zarezerwowane terminy nawet na przyszły rok. 
Radny K. Trela poinformował, Ŝe agroturystyka w powiecie złotowskim się rozwija, dlatego 
warto tworzyć więcej ścieŜek rowerowych. 
Radny R. Duszara poinformował, Ŝe nie chodzi o bezpośrednie promowanie przedsiębiorców, 
ale o zachęcanie ludzi z innych powiatów do odwiedzania powiatu złotowskiego. Radny 
zasugerował równieŜ, aby Zarząd Powiatu przeanalizował uchwałę w sprawie zakazu 
uŜywania jednostek z napędem spalinowym na jeziorach naszego powiatu i zastanowił się nad 
wyraŜeniem zgody na ich uŜywanie na większej liczbie jezior, ukierunkowując się na 
promocję sportów motorowodnych.  
Starosta R. Goławski poinformował, Ŝe podejmowane są działania w kierunku promocji 
spływów kajakowych, m.in. poprzez regulację rzeki Łobzonki, na odcinku Dorotowo –Wersk.  
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Wicestarosta T. Fidler odpowiadając na sugestię radnego R. Duszary poinformował,                     
Ŝe inicjatywa odnośnie moŜliwości uŜywania sprzętu motorowodnego na jeziorach powiatu 
złotowskiego powinna wyjść od samorządów gminnych i ich mieszkańców. 
Radny K. Bieluszko oznajmił, Ŝe na ternie powiatu złotowskiego funkcjonuje wiele 
gospodarstw agroturystycznych i moŜe naleŜałoby zorganizować spotkanie w celu określenia 
najlepszej formy promocji agroturystyki powiatu złotowskiego. 
Z braku uwag i dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 
zarządziła głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli omawianą 
informację. 
Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 8/ porządku obrad – Informacja z realizacji uchwały nr XVII /74/2008 z dnia 27 
lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Powiatowego programu przeciwdziałania 
bezrobociu oraz  aktywizacji  lokalnego  rynku  pracy  na  lata 2008 – 2013” za 2010 rok. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacji z realizacji uchwały nr XVII/74/2008 Rady Powiatu Złotowskiego. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli omawianą informację. 
Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 9/ porządku obrad – Informacja z realizacji uchwały nr XL/189/2006 z dnia                   
29.03.2006 roku w sprawie „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w latach 
2006 – 2016” za 2010 rok. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacji z realizacji uchwały nr XL/189/2006 Rady Powiatu Złotowskiego               
w sprawie „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w latach 2006 – 2016” za 2010 
rok. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli omawianą informację. 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 10/ porządku obrad- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat                    
i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych                        
z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. 
Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Harbuzińska – Turek odczytała treść projektu 
uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr IX/47/2011 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Godz. 1558 – wyszedł radny R. Runge. 
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Pkt. 11/ porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
znajdującym się na terenie Powiatu Złotowskiego wpisanym do rejestru zabytków. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 16 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr IX/48/2011 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 12/ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy 
partnerskiej pomiędzy Powiatem Złotowskim w Rzeczypospolitej Polskiej a Powiatem 
Odenwald w Republice Federalnej Niemiec. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe Zarząd Powiatu uwzględnił wniosek Komisji 
Oświaty i Zdrowia w sprawie dodanie w § 1 projektu uchwały zwrotu „i gospodarczego”. 
 
Radny J. Podmokły poinformował, Ŝe warto nawiązywać taką współpracę  pod warunkiem,               
Ŝe będą z niej wynikały bezpośrednie korzyści dla mieszkańców powiatu złotowskiego;              
w przypadku powiatu Odenwald uwzględnione jest partnerstwo w sferze gospodarczej                     
i naleŜy to dobrze wykorzystać. 
 
Godz. 1604 – wrócił radny R. Runge. 
 
Radny R. Duszara poinformował, Ŝe dotychczasowa współpraca z powiatami partnerskimi 
pokazała, Ŝe są z tego tytułu korzyści, np. współpraca nawiązana przez szkoły. 
Starosta R. Goławski poinformował, Ŝe po przystąpieniu powiatu złotowskiego do 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, które ma podpisane porozumienie                      
z rejonem Hesja w Niemczech, to powiat Odenwald wystąpił do nas z inicjatywą nawiązania 
współpracy.  
Radny J. Podmokły poinformował, Ŝe na Ŝadnej tablicy informacyjnej usytuowanej przy 
drogach wjazdowych na teren powiatu złotowskiego nie ma zamieszczonej informacji                    
z jakimi zagranicznymi powiatami, powiat złotowski ma podpisaną umowę partnerską                               
i warto byłoby taką informację zamieścić. 
 
 Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr IX/49/2011 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 13/ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy                
i Miasta Krajenka. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu  uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Krajenka. 
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Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Harbuzińska – Turek odczytała projekt uchwały                
w sprawie pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Krajenka. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr IX/50/2011 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 14/ porządku obrad- Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego. 
 
Skarbnik Powiatu Grzegorz Piękoś poinformował, Ŝe: 

 podejmując uchwałę budŜetową Rada Powiatu określiła kwotę kredytów, jakie 
przypadają do zaciągnięcia w roku bieŜącym,  

 początkowo kwota kredytu wynosiła 3.202.000 zł, jednak po rozliczeniu ubiegłego 
roku oraz uniknięciu zaciągnięcia jednego z  kredytów, kwota wynosi 2.802.000 zł;  

 kwota zaciągniętego kredytu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań przypadających do spłaty na rok bieŜący; 

 spłata zaciąganego kredytu przewidziana jest na lata 2011 – 2022.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu  uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr IX/51/2011 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 15/ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu 
Złotowskiego na 2011 rok. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu przyjął 
jednogłośnie autopoprawkę do uchwały w sprawie zmiany budŜetu.  
Następnie Skarbnik Powiatu Grzegorz Piękoś poinformował, Ŝe: 
− autopoprawka wprowadza dwie zmiany: 
1) do planu zadań z zakresu administracji rządowej, polegające na uwzględnieniu                        

do budŜetu kwoty 26.954 zł, jako dotacji celowej z przeznaczeniem dla Komendy 
Powiatowej  Państwowej StraŜy PoŜarnej w Złotowie; 

2) do planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie polegające                            
na przesunięciu kwoty 192.500 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieŜące 
związane z utrzymaniem dróg, 

− w załączniku dotyczącym wydatków majątkowych były ujęte środki na usunięcie 
powstałego przełomu oraz częściowej przebudowy drogi powiatowej Węgierce – 
Tarnówka; kwota wydatkowana na to zadanie wyniosła 57.500 zł, 

− podobne prace trwały równieŜ na drodze powiatowej Paruszka- PodróŜna, jednak 
powstałą awarię usunięto w ramach wydatków na bieŜące utrzymanie dróg, 

− zaoszczędzoną kwotę 150.000 zł przeznacza się na bieŜące utrzymanie dróg                                  
z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów bieŜących i wyposaŜenia oraz 
42.500 zł na zakup usług pozostałych, czyli na zlecenie zadań, jakich PZD nie jest                    
w stanie wykonać we własnym zakresie. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany budŜetu jednogłośnie, liczbą 
17 głosów. 
Uchwała nr IX/52/2011 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
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Pkt. 16/ porządku obrad – wnioski i oświadczenia 
 
Radny J. Podmokły zwrócił o moŜliwość zamieszczenia na tablicach informacyjnych 
umiejscowionych przy drogach wjazdowych na teren powiatu złotowskiego informacji                  
z jakimi zagranicznymi powiatami powiat złotowski ma podpisaną umowę partnerską. 
Radny poinformował, Ŝe pierwszy raz w historii Rady Powiatu Złotowskiego zdarzyła się 
sytuacja, w której radny zmienia ugrupowanie partyjne bez uzasadnienia. Oznajmił, Ŝe dziwi 
go fakt, iŜ radny R. Sikora uzyskał zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy                      
w Złotowie - w jednostce podległej powiatowi. Radny wyraził nadzieję, Ŝe podobne sytuacje 
nie będą miały miejsca w przyszłości. 
Radny R. Duszara oznajmił, Ŝe radny R. Sikora to doświadczony samorządowiec i jego 
wiedza na pewno przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy Powiatowego Urzędu 
Pracy w Złotowie i o takie osoby naleŜy zabiegać. 
Przewodnicząca Rady Powiatu podziękowała wszystkim osobom, uczestniczącym                         
w organizacji Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za 2010 rok. Dodatkowo 
poinformowała, Ŝe zgodnie z planem pracy rady dokładna informacja z pracy doraźnej 
Komisji ds. Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za 2010 rok  zostanie przedstawiona 
na kolejnej, planowanej sesji rady powiatu złotowskiego. 
 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady 
J. Harbuzińska zamknęła obrady IX sesji o godz. 1630. 
 
Sporządził: 
Beata Piechowska 
Tomasz Michalski 


