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ORO-OO41/1/2010 

 

PROTOKÓŁ NR I/10 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 1 GRUDNIA 2010 ROKU 

 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1720. 
 
Posiedzenie odbyło się w auli Starostwa Powiatowego w Złotowie, przy al. Piasta 32.  
 
Obrady otworzył radny – senior Kazimierz Bieluszko, który na wstępnie poprosił o zabranie 
głosu Ks. Proboszcza Dariusza Chabraszewskiego i odmówienie modlitwy za pomyślność 
obrad.  

Radny – senior, na podstawie listy obecności, stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 15 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.  
Poinformował, Ŝe sesja została zwołana stosownie do przepisu art. 15 § 3 ustawy                               
o samorządzie powiatowym, a porządek obrad wszyscy radni otrzymali na piśmie. 
 
Porządek obrad obejmuje następujące punkty: 
1/ Otwarcie sesji. 
2/ Ślubowanie radnych. 
3/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Złotowskiego. 
4/ Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 
5/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 

Złotowskiego.  
6/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Złotowskiego. 
7/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Złotowskiego oraz pozostałych 

członków Zarządu Powiatu. 
8/ Sprawy organizacyjne. 
9/ Zamknięcie sesji. 
 
Pkt. 2/ porządku obrad 
 
Radny – senior poinformował, Ŝe stosownie do art. 20 ust 1 ustawy o samorządzie 
powiatowym radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie; odmowa złoŜenia ślubowania 
oznacza zrzeczenie się mandatu. Oznajmił, iŜ odczyta tekst ślubowania i następnie będzie 
wywoływał nazwiska radnych z listy obecności, po czym składający ślubowanie wypowiadają 
słowo ,,ślubuję"; ślubowanie moŜe być złoŜone z dodaniem zdania: ,,Tak mi dopomóŜ Bóg". 
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Odczytanie roty ślubowania. 
 

Radny – senior stwierdził, Ŝe wszyscy obecni na sali radni złoŜyli ślubowanie, a następnie 
poprosił o zabranie głosu Sekretarza Powiatu Pana Andrzeja Ławniczaka, który pogratulował 
radnym uzyskania mandatu oraz przekazał Ŝyczenia owocnej pracy przez cały okres kadencji. 

 

Pkt. 3/ porządku obrad  
 
 
Radny – senior oznajmił, iŜ stosownie do art. 14 ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym 
rada powiatu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących, 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, 
w głosowaniu tajnym.  
 
Radny Ryszard Goławski zgłosił kandydaturę radnej Jadwigi Harbuzińskiej – Turek. 
Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Radny – senior zaproponował wybór 3-osobowej komisji skrutacyjnej, która 
przeprowadziłaby wszystkie głosowani, które odbędą się na dzisiejszej sesji, po czym zwrócił 
się do radnych o zgłaszanie kandydatów do składu komisji. 
Radny Tomasz Fidler zgłosił kandydaturę radnego Marka Kitowskiego. 
Radny R. Goławski zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Podlewskiego. 
Radny Marek Kitowski zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Podmokłego. 
Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji. 
 

Następnie radny – senior zwrócił się do członków komisji skrutacyjnej o wybór ze swego 
grona przewodniczącego, przygotowanie kart do głosowania oraz przedstawienie informacji                         
o waŜności głosu, po czym zarządził przerwę. 

Przerwa od godz. 1520 do godz. 1525. 

Po przerwie radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe: 
− wolą członków komisji skrutacyjnej został wybrany jej przewodniczącym, 
− zgodnie z § 49 Regulaminu Rady Powiatu głosowanie tajne odbędzie się przez 

wyczytywanie radnych kolejno z listy obecności, z prośbą o podejście do urny                       
i wrzucenie głosu, 

− radni mogła oddać głos za, przeciw lub wstrzymać się od głosu, 
− bezwzględna liczba głosów oznacza większą liczbę głosów za, niŜ suma głosów 

przeciw i wstrzymujących się. 
 

Procedura głosowania. 
 
Po zakończeniu głosowania radny – senior ogłosił przerwę na przeliczenie głosów i ustalenie 
wyników. 
 
Przerwa od godz. 1540 do godz. 1545. 
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Po przerwie Przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytał protokół, zawierający wyniki 
głosowania (protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu), informując, Ŝe kandydatka na przewodniczącą rady J. Harbuzińska – Turek 
otrzymała 13 głosów za, 2 przeciw, przy 3 wstrzymujących, zostając tym samym wybraną na 
tę funkcję. 
 
Radny - senior oznajmił, Ŝe potwierdzeniem tego wyboru jest uchwała Rady Powiatu, którą 
radni otrzymali na piśmie, po czym pogratulował J. Harbuzińskiej – Turek wyboru na funkcję  
Przewodniczącej Rady i przekazał jej dalsze prowadzenie obrad. 

Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek oznajmiła, Ŝe uchwała jest potwierdzeniem 
wyboru i zostaje przyjęta przez aklamację, w związku z czym nie ma potrzeby jej głosowania.  
Uchwała nr I/1/2010 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
 
 
Pkt. 4/ porządku obrad  
 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek oznajmiła, Ŝe w myśl art. 190 Ordynacji 
wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - w związku z wyborem 
Andrzeja Jasiłka na Burmistrza Okonka, jego mandat wygasa z mocy ustawy. Poinformowała, 
iŜ zgodnie z przepisami przytoczonej ustawy rada musi dodatkowo podjąć uchwałę                      
o wygaśnięciu mandatu radnego.  

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek zarządziła 
głosowanie, w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczbą 18 głosów – odczytanie 
uchwały. 
Uchwała nr I/2/2010 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
 
Pkt. 5/ porządku obrad  
 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek poinformowała, Ŝe  stosownie do art. 14 ust 1 
ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu wybiera ze swojego grona dwóch 
wiceprzewodniczących, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym, po czym zwróciła się do radnych                         
o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Powiatu Złotowskiego. 

Radny M. Kitowski, w imieniu Klubu Radnych PO, zgłosił kandydaturę radnego Karola 
Pufala. 

Radny R. Runge, w imieniu Klubu Radnych PO, zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza 
Trelę. 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.  

Następnie Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek ogłosiła przerwę na przygotowanie 
kart do głosowania. 

Przerwa od godz. 1550 do godz. 1555. 
 
Po przerwie radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe kandydat, w głosowaniu, musi uzyskać 
bezwzględną większość głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady,       
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a więc co najmniej 10 głosów „za”, natomiast procedura głosowania będzie przebiegała 
identycznie, jak przy wyborze Przewodniczącej Rady. 
 
Procedura głosowania. 
 
Po zakończeniu procedury głosowania Przewodnicząca Rady zwróciła się do członków 
Komisji skrutacyjnej o przeliczenie głosów i ustalenie wyników głosowania, a następnie 
poinformowała, Ŝe: 

− w dniu dzisiejszym radni otrzymali uchwałę Rady Powiatu Złotowskiego nr II/7/2006                          
o powołaniu stałych Komisji Rady Powiatu i na jej podstawie naleŜy wyrazić wolę 
pracy w danej komisji;  

− w Komisji Rewizyjnej nie moŜe być mniej członków, niŜ klubów radnych i w jej 
pracach nie mogą brać udziału przewodniczący i wiceprzewodniczący rady oraz 
członkowie zarządu powiatu, radny moŜe być członkiem nie więcej niŜ trzech komisji 
stałych, a przewodniczący rady tylko jednej, przy czym, aby otrzymać całą dietę radny 
musi być członkiem dwóch komisji; 

− radni proszeni są o zwrot kwestionariuszy osobowych oraz dostarczenie zdjęć do 
legitymacji radnych, w moŜliwie najkrótszym terminie; 

− w momencie, gdy ukonstytuują się juŜ władze w samorządach gminnych naszego 
powiatu, radni otrzymają informatory z ich pełnym wykazem, jak równieŜ z wykazem 
jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Złotowie oraz waŜniejszych 
instytucji wraz z danymi adresowymi. 
 

Następnie Przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytał protokół, zawierający wyniki 
głosowania (protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu) informując, iŜ kandydaci na wiceprzewodniczących rady: 

− Karol Pufal otrzymał 16 głosów za, przy 2 wstrzymujących,  
− Kazimierz Trela otrzymał 16 głosów za, przy 2 wstrzymujących, 

zostając tym samym wybranymi na te funkcje. 
 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek oznajmiła, Ŝe potwierdzeniem tego wyboru jest 
uchwała Rady Powiatu Złotowskiego, która zostaje przyjęta przez aklamację, w związku                
z czym nie ma potrzeby jej głosowania – odczytanie uchwały.  

Uchwała nr I/3/2010 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
 
Przewodnicząca Rady wyraziła serdeczne podziękowanie dla kończącego kadencję Starosty 
Złotowskiego Mirosława Jaskólskiego za wieloletnią pracę na rzecz powiatu złotowskiego, 
wyraŜając słowa uznania dla jego wiedzy oraz doświadczenia. 
 
 
Pkt. 6/ porządku obrad  
 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek oznajmił, Ŝe stosownie do art. 27 ust 1 i 2 
ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu wybiera starostę, w ciągu 3 miesięcy od 
dnia ogłoszenia wyników wyborów, bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
rady, w głosowaniu tajnym. Następnie Przewodnicząca Rady, w imieniu koalicji, zgłosiła na 
funkcję starosty złotowskiego kandydaturę Ryszarda Goławskiego. 

Radny R. Goławski wyraził zgodę na kandydowanie.  
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Następnie Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek ogłosiła przerwę na przygotowanie 
kart do głosowania. 

Przerwa od godz. 1610 do godz. 1615. 
 
Po przerwie radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe kandydat, w głosowaniu, musi uzyskać 
bezwzględną większość głosów, a więc co najmniej 10 głosów „za”, natomiast procedura 
głosowania będzie przebiegała identycznie, jak w przypadku poprzednich wyborów. 
 
Procedura głosowania. 
 
Po zakończeniu procedury głosowania Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę na przeliczenie 
głosów i ustalenie wyników głosowania. 

Przerwa od godz. 1620 do godz. 1625. 
 
Po przerwie Przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytał protokół, zawierający wyniki 
głosowania (protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu) informując, Ŝe kandydat na funkcję starosty złotowskiego – R. Goławski otrzymał 
16 głosów za, przy 2 wstrzymujących, zostając tym samym wybranym na tę funkcję. 
 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek oznajmił, Ŝe potwierdzeniem tego wyboru jest 
uchwała Rady Powiatu Złotowskiego, która zostaje przyjęta przez aklamację, w związku               
z czym nie ma potrzeby jej głosowania – odczytanie uchwały.  

Uchwała nr I/4/2010 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  
 
Przewodnicząca Rady pogratulowała Ryszardowi Goławskiemu wyboru na funkcję Starosty 
Złotowskiego. 
 
 
Pkt. 7/ porządku obrad  
 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek oznajmił, Ŝe stosownie do art. 27 ust 1 i 3 
ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu wybiera zarząd, w tym wicestarostę,                    
w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów, zwykłą większością głosów                 
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 
Poinformowała, Ŝe zgodnie z art. 27 ust. 3 wyboru wicestarosty oraz pozostałych członków 
zarządu rada powiatu dokonuje na wniosek starosty, w związku z czym poprosiła Pana 
Starostę R. Goławskiego o przedstawienie kandydatów. 

Starosta Złotowski R. Goławski podziękował za okazane mu zaufanie i wybór na funkcję 
starosty złotowskiego, a następnie zgłosił na: 

− wicestarostę złotowskiego radnego Tomasz Fidlera – radnego II i III kadencji Rady 
Powiatu Złotowskiego, doświadczonego samorządowca, pracownika administracji 
publicznej i wieloletniego Kierownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Złotowie, 

− członków zarządu powiatu: radnego Zdzisława Kwaśnego (radnego III kadencji Rady 
Powiatu Złotowskiego, szanowanego mieszkańca gminy Okonek, wieloletniego 
Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Okonku), Romana Runge (radnego I, 
II i III kadencji Rady Powiatu Złotowskiego, doświadczonego samorządowca, 
Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego w ostatniej kadencji Rady) oraz 
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Jana Zająca (radnego I i III kadencji Rady Powiatu Złotowskiego, pełniącego                    
w ostatniej kadencji, przez pewien okres funkcję Wiceprzewodniczącego Rady,                   
a następnie członka Zarządu Powiatu, doświadczonego samorządowca, inspektora ds. 
rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Tarnówce).   

 

Następnie Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek zapytała zgłoszonych radnych                  
o wyraŜenie zgody na kandydowanie (wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę), po czym 
zarządziła przerwę na przygotowanie kart do głosowania. 

Przerwa od godz. 1630 do godz. 1640. 
 
Po przerwie radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe kandydaci, w głosowaniu, będą wybierani 
zwykłą większość głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady,  
natomiast procedura głosowania będzie przebiegała identycznie, jak w przypadku 
poprzednich wyborów. 
 
Procedura głosowania. 
 
Po zakończeniu procedury głosowania Przewodnicząca Rady zwróciła się do członków 
Komisji skrutacyjnej o przeliczenie głosów i ustalenie wyników głosowania, a następnie 
udzieliła głosu Sekretarzowi Powiatu Andrzejowi Ławniczakowi. 

Sekretarz Powiatu A. Ławniczak poinformował, iŜ: 
− radni otrzymali druk oświadczenia majątkowego, które naleŜy złoŜyć, w ciągu 30 dni 

od dnia złoŜenia ślubowania, w dwóch egzemplarzach, wraz z zaznaniem PIT za 2009 
rok, 

− wyciąg z ustawy o samorządzie powiatowym (art. 20-25), mówiącej m.in.                           
o obowiązku złoŜenia oświadczenia majątkowego, 

− ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 
funkcje publiczne, w myśl której członkowie Zarządu Powiatu nie mogą:  

o być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek 
prawa handlowego; 

o być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, 
które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność; 

o być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, 
z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych; 

o być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą; 
o posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niŜ 10 % akcji lub udziały 

przedstawiające więcej niŜ 10 % kapitału zakładowego - w kaŜdej z tych 
spółek; 

o prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z 
innymi osobami, a takŜe zarządzać taką działalnością lub być 
przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie 
dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej 
i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego; 

− w przypadku wystąpienia którejś z wyŜej wymienionych przesłanek członkowie 
zarządu powiatu mają 3 miesiące na zaprzestanie prowadzenia działalności 
gospodarczej itp. – w przeciwnym razie będzie się to wiązało z pozbawieniem ich 
funkcji. 
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Przerwa od godz. 1645 do godz. 1650. 
 
Po przerwie Przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytał protokół, zawierający wyniki 
głosowania (protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu) informując, Ŝe: 

− kandydat na Wicestarostę Złotowskiego - T. Fidler - otrzymał 15 głosów za,                      
2 przeciw, przy 1 wstrzymującym, zostając tym samym wybranym na tą funkcję; 

− kandydat na członka Zarządu Powiatu - Z. Kwaśny - otrzymał 16 głosów za,                     
1 przeciw, przy 1 wstrzymującym, zostając tym samym wybranym na tą funkcję; 

− kandydat na członka Zarządu Powiatu - R. Runge - otrzymał 15 głosów za, 1 przeciw, 
przy 2 wstrzymujących, zostając tym samym wybranym na tą funkcję; 

− kandydat na członka Zarządu Powiatu - J. Zając - otrzymał 16 głosów za, 1 przeciw, 
przy 1 wstrzymującym, zostając tym samym wybranym na tą funkcję. 

 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek oznajmiła, Ŝe potwierdzeniem tego wyboru jest 
uchwała Rady Powiatu Złotowskiego, która zostaje przyjęta przez aklamację, w związku               
z czym nie ma potrzeby jej głosowania – odczytanie uchwały.  

Uchwała nr I/5/2010 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  
 
 
Pkt. 8/ porządku obrad  
 
Starosta R. Goławski pogratulował Panu T. Fidlerowi wyboru na funkcję Wicestarosty 
Złotowskiego oraz Panom Z. Kwaśnemu, R. Runge i J. Zającowi wyboru na funkcje 
członków Zarządu Powiatu oraz oznajmił, Ŝe: 

− wybór władz w samorządzie powiatowym jest innym wyborem, niŜ wybory 
bezpośrednie w samorządach gminnych i w obecnej kadencji spośród radnych 
utworzyła się większość, która dokonała innego wyboru władz, niŜ w poprzedniej 
kadencji, jednak zmiany te są konsekwencją wyboru wyborców, 

− Klub Porozumienia Samorządowego, który zdobył w tych wyborach 6 mandatów, 
zaproponował zawiązanie koalicji radnym z Klubu Platformy Obywatelskiej, którzy 
mają podobny program wyborczy i chcą go realizować na rzecz rozwoju powiatu 
złotowskiego, 

− naleŜy podkreślić fakt, iŜ w poprzednich kadencjach udało się wiele osiągnąć, przez co 
nasz powiat stał się postrzegany, jako jeden z najlepiej rozwijających się powiatów w 
północnej Wielkopolsce i za to naleŜy podziękować wszystkim osobom, które miały w 
tym swój udział, 

− wszyscy członkowie koalicji zamierzają aktywnie działać na rzecz całego powiatu, 
zabiegać o fundusze unijne we wszystkich dziedzinach gospodarki, korzystać                      
z nowych programów mających na celu aktywizację osób bezrobotnych, podnieść 
jakość kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, realizować zaplanowane 
inwestycje oświatowe, w słuŜbie zdrowia, drogowe, kładąc duŜy nacisk na poprawę 
bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym, 

− nie będzie „czystek kadrowych” w Starostwie Powiatowym, będzie jedynie 
przeprowadzona analiza obecnego stanu zatrudnienia i weryfikacja, w porozumieniu             
z dyrektorami wydziałów, jak równieŜ z dyrektorami jednostek organizacyjnych 
Starostwa, Ŝeby jeśli to moŜliwe, poczynić oszczędności, 
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− kieruje słowa podziękowania i uznania dla odchodzącego Starosty Złotowskiego 
Mirosława Jaskólskiego za znaczący wkład w rozwój powiatu, deklarując kontynuację 
rozpoczętych waŜnych inwestycji. 
 

Radny M. Jaskólski: 
− oznajmił, Ŝe jest w pewien sposób rozczarowany finałem rozmów o utworzeniu 

koalicji rządzącej w powiecie złotowskim;  
− stwierdził, iŜ osiągnął w wyborach najlepszy wynik indywidualny, jednak nie 

przełoŜyło się to na kontynuację współpracy SLD z PSL; 
− podkreślił fakt posiadania wysokich kwalifikacji przez pracowników Starostwa 

Powiatowego dodając, Ŝe oddaje urząd z kadrą przygotowaną, w większości po 
studiach, systematycznie dokształcającą się, apelując jednocześnie do nowego 
Starosty o utrzymanie obecnego zatrudnienia, 

− stwierdził, Ŝe będzie nadal pracował dla dobra powiatu jako radny, będzie dbał                  
o mieszkańców Złotowa.  

 
Radny K. Bieluszko zaapelował o naleŜyte odśnieŜanie dróg. 
 
 
Pkt. 9/ porządku obrad  
 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady    
J. Harbuzińska - Turek zamknęła obrady I sesji o godz. 1720. 
 

 
Sporządziła : 
Beata Piechowska 
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