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ORO-OO41/46/2010 

 

PROTOKÓŁ NR XLVIII/10 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 22 WRZEŚNIA 2010 ROKU 

 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1515. 
 
Posiedzenie odbyło się w auli Starostwa Powiatowego w Złotowie, przy al. Piasta 32.  
 
Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego Andrzej Jasiłek;  
poinformował, iŜ sesja została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Złotowskiego.                     
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. 
 
Radni nie zgłosili uwag i propozycji zmian porządku obrad. 
 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, Ŝe porządek obrad obejmuje następujące punkty: 
1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2/ Podjecie uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok. 
3/ Zamknięcie sesji. 
 
 
Pkt. 2/ porządku obrad 
 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, iŜ przed sesją odbyło się posiedzenie Komisji 
BudŜetu Rady Powiatu, na którym projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu został 
pozytywnie zaopiniowany. 
Skarbnik G. Piękoś wyjaśnił radnym, iŜ naleŜało zwołać sesję nadzwyczajną z uwagi na 
konieczne zmiany, które naleŜało jak najszybciej wprowadzić do budŜetu powiatu;  
jednocześnie oznajmił, iŜ wszelkie wnioski, które wpłynęły do dnia sesji równieŜ zostały 
ujęte w budŜecie. Poinformował, iŜ: 

o rozstrzygnięto przetarg na inwestycję drogową Jastrowie – Brzeźnica, w związku                 
z czym proponuje się zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 
2.257.790zł, w tym z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu 
terytorialnego  o kwotę 380.000 zł oraz dotacje z budŜetu państwa na zadania własne                  
1.877.790 zł (dofinansowanie w ramach Narodowego Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008 - 2011); 
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o kolejna zmiana dotyczy równieŜ inwestycji drogowej – proponuje się wprowadzenie  
do budŜetu kwoty 210.000 zł (która w maju została wycofana z budŜetu) - kwota 
miała początkowo być przeznaczona na realizację inwestycji drogowej Lipka – 
Winiarnia, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, jednak              
z uwagi na fakt, iŜ inwestycja nie została zakwalifikowana do programu 
zdecydowano, Ŝe środki zostaną zainwestowane w inne przedsięwzięcia; 

o nastąpiły równieŜ zmiany w rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – 
proponuje się zmniejszenie kwoty dotacji z budŜetu państwa o 250.000 zł – zgodnie               
z pismem Wojewody Wielkopolskiego; 

o proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 255.109 zł z przeznaczeniem na 
realizację programu „Moja zawodowa perspektywa”, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

o zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół ujęto równieŜ zmiany w budŜetach szkół;  
o proponuje się zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobami 

Geodezyjnymi i Kartograficznymi, polegające na przesunięciu kwoty 13.000 zł na 
zakupy inwestycyjne. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni przyjęli uchwałę stosunkiem głosów 13 za, przy 2 wstrzymujących.  
Uchwała nr XLVIII/206/2010 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
 
 
Pkt. 3/ porządku obrad  
 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady    
A. Jasiłek zamknął obrady XLVIII sesji o godz. 1515. 
 

 
Sporządziła : 
Magdalena Młodawska   
Beata Piechowska 
 
  
 

 

 


