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ORO-OO41/49/2010 

 

PROTOKÓŁ NR LI/10 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 10 LISTOPADA 2010 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 otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego Andrzej Jasiłek, 
który na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 19 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. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, iŜ:  

− sesja zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu Złotowskiego;  

− ponadto w dniu dzisiejszym Zarząd zwrócił się o wycofanie z porządku obrad pkt.5             
tj. projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu 
złotowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2011 roku”, a jednocześnie                    
o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
obciąŜenie hipoteką zwykłą i kaucyjną na nieruchomościach; 

− Zarząd Powiatu przedstawia równieŜ autopoprawki projektów uchwał w sprawie: 
zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 
W związku z brakiem innych uwag do porządku obrad Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów, przyjęli proponowane zmiany. 
 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, Ŝe porządek obrad obejmuje następujące punkty: 
1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2/ Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
3/ Podjecie uchwały w sprawie ustalenia znaku graficznego –logo powiatu złotowskiego. 
4/ Wręczenie nagrody zwycięzcy konkursu na logo powiatu złotowskiego. 
5/ Podjecie uchwały w sprawie w sprawie wyraŜenia zgody na obciąŜenie hipoteką 

zwykłą i kaucyjną na nieruchomościach. 
6/ Podjecie uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok. 
7/ Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
8/ Prezentacja filmowa z realizacji inwestycji powiatowych w kadencji 2006 - 2010. 
9/ Zakończenie pracy Rady Powiatu Złotowskiego oraz wręczenie podziękowań. 
10/ Zamknięcie sesji.    
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Pkt. 2/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek oznajmił, Ŝe protokoły z poprzednich sesji                          
tj. z 29 września 2010 r. i 22 października 2010 r. zostały sporządzone w terminie określonym            
w statucie powiatu i wyłoŜone radnym do wglądu. 
Poinformował, Ŝe do chwili otwarcia obrad nikt z radnych nie zgłosił uwag, w związku                   
z czym zarządził głosowanie, w którym protokoły zostały przyjęte jednogłośnie, liczbą 18 
głosów. 
 
 
Pkt. 3 i 4/ porządku obrad 
 
Starosta M. Jaskólski pogratulował Panu Karolowi Bobkowskiemu, zwycięzcy konkursu na 
logo Powiatu Złotowskiego.                     . 
Poproszony o zabranie głosu, K. Bobkowski wyjaśnił znaczenie nowego symbolu logo 
Powiatu Złotowskiego informując, iŜ przestawia ono jelonka – pegaza lecącego nad jeziorami 
i lasami, z którymi to kojarzona jest ziemia złotowska. 
 
Godz. 1510 na sesje przybył radny R. Runge 
 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                      
w którym radni przyjęli uchwałę stosunkiem głosów 15 za, przy 4 wstrzymujących.  
Uchwała nr LI/215/2010 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
 
 
Pkt. 5/ porządku obrad   
 
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Złotowie Jerzy Teusz przedstawił projekt uchwały                 
w sprawie wyraŜenia zgody na obciąŜenie hipoteką zwykłą i kaucyjną na nieruchomościach, 
informując, iŜ: 

− z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych, Szpital zmuszony 
jest do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.300.000 zł (kwota kredytu wraz z opłatami 
wyniesie 1.537.000,06 zł); 

− kredyt ma być zaciągnięty na okres 6 lat w Spółdzielczym Banku Ludowym                          
w Złotowie; 

− obciąŜenie hipoteką zwykłą i kaucyjną nieruchomości – budynków o wartości 
księgowej netto wynosi 5.600.000 zł i stanowi zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego 
udzielonego Szpitalowi. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni przyjęli uchwałę jednogłośnie, liczbą 19 głosów.  
Uchwała nr LI/216/2010 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
 
 
Pkt.6/ porządku obrad 
 
Skarbnik G. Piękoś przedstawiając projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 
rok 2010 poinformował, iŜ: 

− w projekcie zawarte zostały zmiany, które są konsekwencją wcześniej podjętych 
uchwał; 
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− proponuje się zwiększenie dochodów powiatu związanych przede wszystkim                        
z zadaniami z zakresu administracji rządowej – 52 tyś. zł, na które składa się dotacja 
dla KP Państwowej StraŜy PoŜarnej; 

− występuje zagroŜenie nie wykonania dochodów z wpływów z podatku PIT; 
− Zarząd poparł koncepcje zaciągnięcia kredytu w maksymalnej wysokości 

przewidzianej w budŜecie, a dopiero w ostateczności uruchomienie wolnych środków, 
aby nie dopuści do sytuacji braku funduszy na pokrycie niewykonanych dochodów; 

− w projekcie wprowadza się zmiany dostosowujące budŜet do aktualnego wykonania; 
− proponuje się ustalenie planu wydatków majątkowych w wysokości 10.000 zł na 

wykup udziałów w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o. o., zgodnie             
z Uchwałą nr L/214/2010 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 22 października 2010 
roku; 

− proponuje się zwiększenie w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 
w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” o kwotę 4 tys. zł – 
środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej; 

− proponuje się zwiększenie planu wydatków dla KP Państwowej StraŜy PoŜarnej                    
o kwotę 48 tys. zł na wydatki bieŜące, na umundurowanie itp.; 

− do budŜetu wprowadza się środki przekazane z Urzędu Miejskiego w Okonku oraz 
Urzędu Miejskiego w Złotowie na dofinansowanie zakupu aparatu USG z opcją badań 
dopplerowskich dla Szpitala Powiatowego w Złotowie – 32.700 zł; 

− wprowadza się zmiany w załączniku wydatków inwestycyjnych - dotyczące 
przesunięcia środków, uwolnionych z juŜ rozliczonych inwestycji, na wydatki bieŜące 
związane z zimowym utrzymaniem dróg; 

− w wydatkach proponuje się przesunięcie środków w kwocie 19.432 zł na realizację 
projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludziki, realizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych,                  
w  partnerstwie z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Złotowie; 

− proponuje się zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków na 
„Zarządzanie Kryzysowe” o kwotę 25.500 zł i przeznaczenie kwoty 2.000 zł dla 
Komendy Powiatowej Policji w Złotowie na zakup paliwa. 

 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                      
w którym radni przyjęli uchwałę stosunkiem głosów 12 za, przy 7 wstrzymujących.  
Uchwała nr LI/217/2010 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 7/porządku obrad 
  
Skarbnik G. Piękoś omawiając projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego poinformował, iŜ w autopoprawce do projektu proponuje się zwiększenie 
wysokości kredytu do kwoty 1.645,600 zł, przy czym Zarząd Powiatu uruchomi kredyt tylko 
w wysokości niezbędnej do zamknięcia budŜetu powiatu na koniec roku. Dodał, Ŝe taka 
kwota kredytu jest zabezpieczeniem w razie nieprzewidzianych wydatków, a jego 
zaciągnięcie nie wpłynie na zwiększenie deficytu. 
 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                       
w którym radni przyjęli uchwałę stosunkiem głosów 12 za, przy 7 wstrzymujących.  
Uchwała nr LI/218/2010 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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Pkt. 8/ porządku obrad 
 
Starosta M. Jaskólski, Wicestarosta R. Goławski oraz Przewodniczący Rady A. Jasiłek 
podziękowali wszystkim radnym oraz zaproszonym gościom za wieloletnią współpracę. 
 
 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady    
A. Jasiłek zamknął obrady LI sesji o godz. 1630. 
 

 
Sporządziła : 
Magdalena Młodawska   
Beata Piechowska 
 
 
 


