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BR.0002.10.5 .2011 

 
PROTOKÓŁ NR VIII/11 

Z SESJI 
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 1 CZERWCA 2011 ROKU 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1830. 
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                    
19 radnych, a zatem rada zdolna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję zostały dołączone                           
do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska - Turek  stwierdziła, Ŝe na 7 dni przed rozpoczęciem 
sesji Zarząd Powiatu Złotowskiego zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad sesji                        
o rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie: 
− zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok – pkt. 12 porządku obrad; 
− zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Złotowie- pkt. 14 

porządku obrad; 
− załoŜenia MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jastrowiu – pkt. 15 

porządku obrad; 
− nadania statutu MłodzieŜowemu Ośrodkowi Wychowawczemu Nr 1  w Jastrowiu - pkt. 

16 porządku obrad; 
− załoŜenia MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jastrowiu - pkt. 17 

porządku obrad; 
− nadania statutu MłodzieŜowemu Ośrodkowi Wychowawczemu Nr 2 w Jastrowiu - pkt. 

18 porządku obrad; 
Na mniej niŜ 7 dni przed rozpoczęciem obrad sesji Zarząd Powiatu złoŜył wniosek                  
o ujęcie w tematyce porządku obrad projektów uchwał w sprawie określenia zadań 
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   
w 2011 roku ( pkt. 19 porządku obrad) oraz w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego 
na 2011 rok  ( pkt. 20 porządku obrad). Poinformowała, iŜ do uzupełnienia porządku obrad o 
te punkty wymagana jest zgoda rady; w głosowaniu radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów, 
wyrazili zgodę na uzupełnienie porządku obrad. 
 
Radny J. Podmokły zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały                   
w sprawie uznania rolnictwa za jeden z priorytetów polskiej prezydencji Unii Europejskiej                               
i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. 
Radca prawny Dagmara Wojciechowska poinformowała, Ŝe aby wprowadzić do porządku 
obrad projekt uchwały muszą być zachowane określone w statucie procedury: odpowiednia 
inicjatywa uchwałodawcza, stanowisko zarządu powiatu w sprawie projektu oraz opinia radcy 
prawnego. W związku z powyŜszym zaproponowała, aby rada wyraziła swoje stanowisko                 
w formie oświadczenia lub rezolucji. 
Radny J. Podmokły przychylił się do propozycji. 
Na prośbę Starosty, Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę w obradach. 
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Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe wpłynął wniosek                           
o wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt. 21, oświadczenia rady powiatu złotowskiego 
dotyczącego stanowiska w sprawie uznania rolnictwa za jeden z priorytetów Polskiej 
Prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. 
Następnie zarządziła głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów wyrazili 
zgodę na uzupełnienie porządku obrad. 
 
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 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego                  
w Złotowie za 2010 rok oraz informacja z działalności Rady Społecznej przy Szpitalu 
Powiatowym.  

6/  Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie w 2010 roku. 
7/ Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu z uwzględnieniem 

wykorzystania unijnych środków pomocowych w 2010 roku. 
8/ Informacja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa na temat funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli                     
w powiecie złotowskim oraz  o dopłatach dla rolników ze środków unijnych w 2010 
roku. 

9/ Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Złotowskiego za okres od 1 listopada 
2010 roku do 31 marca 2011 roku. 

10/ Informacja o realizacji zadań biblioteki powiatowej, przez Miejską. Bibliotekę 
Publiczną im. C. Norwida w Złotowie w 2010 roku. 

11/ sprawozdanie z wykonania budŜetu powiatu złotowskiego za 2010 rok. 
12/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok. 
13/ Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 2010 rok. 
14/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego  w Złotowie. 
15/ Podjęcie uchwały w sprawie załoŜenia MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego               

Nr 1 w Jastrowiu. 
16/ Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu MłodzieŜowemu Ośrodkowi 

Wychowawczemu Nr 1   w Jastrowiu. 
17/ Podjęcie uchwały w sprawie załoŜenia MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego   

Nr 2 w Jastrowiu. 
18/ Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu MłodzieŜowemu Ośrodkowi 

Wychowawczemu Nr 2   w Jastrowiu. 
19/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku  
20/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2011 rok. 
21/ Podjęcie stanowiska w sprawie uznania rolnictwa za jeden z priorytetów Polskiej 

Prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. 
22/ Wnioski i oświadczenia radnych. 
23/  Zamknięcie sesji. 
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Pkt. 2/ porządku obrad -  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 19 głosów. 
 
Pkt. 3/ porządku obrad - Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego                     
w okresie międzysesyjnym. 
 
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym, które radni 
otrzymali na piśmie, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Radny J. Podmokły zwrócił się o przybliŜenie treści notatki słuŜbowej, z jaką Zarząd 
zapoznał się na posiedzeniu w dniu 4 maja 2011 r., sporządzonej w Powiatowym Ognisku 
Pracy Pozaszkolnej w Złotowie. 
Odpowiedzi na zapytanie radnego udzielił Starosta R. Goławski informując, Ŝe Zarząd 
zapoznał się z działalnością Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie i podjął 
decyzję o określeniu zadań realizowanych przez tą placówkę, w taki sposób, aby jej 
działalność obejmowała w 40 % teren miasta Złotowa, a w 60 % teren gmin powiatu 
złotowskiego. 
Radny R. Duszara zapytał czy moŜna przyznać, wyŜszą niŜ 1.000 zł, kwotę dofinansowania 
klubowi MLKS „Sparta” Złotów na przygotowania do startu w Mistrzostwach Europy                    
w Lekkiej Atletyce, które odbędą się w lipcu 2011 r. w Tallinie? 
Wicestarosta T. Fidler poinformował radnego, Ŝe całkowity koszt przygotowań do udziału                
w mistrzostwach Europy wynosi 4.000 zł, klub zwrócił się o dofinansowanie w wysokości 
2.000 zł, jednak Zarząd ze względu na liczne wnioski o dofinansowanie oraz ograniczenia 
finansowe podjął decyzję o wsparciu kwotą 1.000 zł. 
Radny R. Duszara zasugerował, Ŝe kwota ta powinna być wyŜsza z uwagi na rangę 
mistrzostw. 
 
Pkt. 4/ porządku obrad - Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Interpelacji, zapytań nie zgłoszono. 
 
Pkt. 5/ porządku obrad - Informacja z działalności oraz podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Alfreda 
Sokołowskiego  w Złotowie za 2010 rok oraz informacja z działalności Rady Społecznej 
przy Szpitalu Powiatowym.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
(załącznik nr 2 do niniejszego protokołu), dotyczące przedmiotowych materiałów 
rozpatrywanych w tym punkcie. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli: 

− informację z działalności Szpitala Powiatowego za 2010 rok (załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu), 

− uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala 
Powiatowego (załącznik nr 4  do niniejszego protokołu), 

− informację z działalności Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda 
Sokołowskiego w Złotowie (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 



4 

 

Pkt. 6/ porządku obrad - Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy                    
w Złotowie w 2010 roku. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
w sprawie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie w 2010 roku. 
O głos w dyskusji poprosił senator RP Mieczysław Augustyn, który poinformował,                          
Ŝe: 

− miniony rok był zdecydowanie lepszy od obecnego pod względem przeciwdziałania 
bezrobociu i pozyskiwania na ten cel funduszy.  

− sytuacja finansowania staŜy dla młodzieŜy, zwłaszcza wśród kandydatów na 
rzemieślników, zaczyna się stabilizować, 

− wymóg zrównowaŜenia budŜetu spowodował konieczność zablokowania na funduszu 
pracy 4 mld zł, ale do ministerstwa finansów juŜ są składane wnioski o uruchomienie 
środków funduszu pracy, zwłaszcza na aktywne formy wspierania bezrobotnych, 

− środki PFRON zostały w znaczącym stopniu ograniczone wobec wzrostu zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w zakładach zatrudniających powyŜej 20 pracowników, a co za 
tym idzie zwiększenia się liczby zakładów pozyskujących dofinansowania z tego tytułu. 

Na zakończenie wystąpienia senator podziękował staroście za aktywne uczestnictwo                   
w procesie integracji Krajny oraz poinformował, iŜ odbyło się juŜ pierwsze forum 
samorządowców krajeńskich z udziałem wójtów i burmistrzów, na którym przyjęta została 
deklaracja krajeńska, będąca początkiem funkcjonowania stałego forum samorządów                   
i organizacji krajeńskiej.      
 

Radny K. Pufal podziękował senatorowi za zaangaŜowanie w pozyskiwanie środków 
finansowych na rzecz urzędów pracy. Poinformował, Ŝe kwota 80 mln zł nie została jeszcze 
uruchomiona; wielkość środków wydatkowanych przez powiatowe urzędy pracy ma 
znaczenie w naliczaniu przyszłorocznych funduszy płac. Wyraził nadzieję, iŜ PUP                        
w Złotowie pozyska dofinansowanie z moŜliwie największej liczby programów, aby nie było 
konieczności ograniczania zatrudnienia. Radny zadeklarował pomoc w pozyskiwaniu 
informacji na temat poszczególnych programów.  
 

Starosta R. Goławski poinformował, Ŝe Zarząd Powiatu wraz z Panią Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Złotowie na bieŜąco monitoruje kwestię moŜliwości pozyskiwania środków 
na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Oznajmił, Ŝe do Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej został złoŜony wniosek na kwotę 1.700.000 zł, który został zaakceptowany przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, a obecnie trwają prace nad kolejnym wnioskiem. 
Stwierdził, Ŝe nie ma obawy, iŜ konieczne będzie ograniczenie zatrudnienia w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Złotowie. 
 

Wicestarosta T. Fidler zwrócił uwagę na fakt, iŜ Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie 
obsługiwał przede wszystkim wnioski na tworzenie nowych miejsc pracy i na rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej; wnioski, które w pierwszym naborze nie zostały 
sfinansowane, będą realizowane w lipcu. 
Z braku uwag i dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 
zarządziła głosowanie, w którym radni przyjęli informację jednogłośnie, liczbą 19 głosów.  
Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 7/ porządku obrad - Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu                        
z uwzględnieniem wykorzystania unijnych środków pomocowych w 2010 roku. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacji o sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu z uwzględnieniem 
wykorzystania unijnych środków pomocowych w 2010 roku. 
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Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni przyjęli informację jednogłośnie, liczbą 19 głosów.  
Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 8/ porządku obrad - Informacja Kierownika Biura Powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat funkcjonowania Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania i Kontroli  w powiecie złotowskim oraz  o dopłatach dla rolników 
ze środków unijnych w 2010 roku. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji                              
i Modernizacji Rolnictwa na temat funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania                  
i Kontroli w powiecie złotowskim oraz o dopłatach dla rolników ze środków unijnych                   
w 2010 roku. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni przyjęli informację jednogłośnie, liczbą 19 głosów.  
Informacja stanowi załącznik nr  8 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 9 porządku obrad – Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Złotowskiego za 
okres od 1 listopada 2010 roku do 31 marca 2011 roku. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacji z realizacji uchwał Rady Powiatu Złotowskiego za okres od 1 listopada 
2010 roku do 31 marca 2011 roku. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni przyjęli informację jednogłośnie, liczbą 19 głosów.  
Informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 10/ porządku obrad – Informacja o realizacji zadań biblioteki powiatowej, przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Złotowie w 2010 roku. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacji o realizacji zadań biblioteki powiatowej, przez Miejską. Bibliotekę 
Publiczną im. C. Norwida w Złotowie w 2010 roku. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni przyjęli informację jednogłośnie liczbą 19 głosów.  
Informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 11/ porządku obrad – sprawozdanie z wykonania budŜetu powiatu złotowskiego za 
2010 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Grzegorz Piękoś przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą 
sprawozdania z wykonania budŜetu za 2010 rok; poinformował m.in.: o wykonaniu 
dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w stosunku do planu w pierwotnym 
budŜecie i w budŜecie po zmianach oraz, Ŝe: 
− większość zaplanowanych inwestycji zostało zrealizowanych przy jednoczesnym 

zmniejszeniu deficytu oraz zadłuŜenia, 
− wzrost dochodów majątkowych był związany z pozyskanymi, w trakcie roku 

budŜetowego ze źródeł zewnętrznych, środkami na realizację inwestycji, m.in.                        
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych oraz z dotacji od samorządów gminnych powiatu 
złotowskiego, 
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− wykonanie rozchodów w mniejszej wartości w stosunku do zakładanego planu wynikało 
z braku konieczności uruchamiania dodatkowego kredytu, którego zaciągnięcie i spłata 
była przewidziana w pierwotnej uchwale budŜetowej, 

− zwrócił uwagę na niŜszą, o blisko 40%, realizację wydatków na obsługę zadłuŜenia oraz 
na ograniczenie pozostałych wydatków bieŜących, a następnie przedstawił szczegółową 
strukturę dochodów i wydatków budŜetowych, 

− Regionalna Izba Obrachunkowa we wskazaniu stwierdziła, Ŝe w sprawozdaniu brakuje 
informacji o stopniu zaawansowania programów wieloletnich, czyli tych objętych 
wieloletnią prognozą inwestycyjną; poinformował o inwestycjach zakończonych w roku 
ubiegłym oraz tych w trakcie realizacji, 

− znaczne zwiększenie zadłuŜenia nastąpiło w 2009 i 2010 roku ze względu na pozyskane 
ze środków zewnętrznych dofinansowania na realizację inwestycji i konieczność 
zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie wkładu własnego, 

− deficyt budŜetowy na koniec roku był znacznie niŜszy od zakładanego, podobnie 
zadłuŜenie, przy jednoczesny, zrealizowaniu większości zaplanowanych zadań, 

− przedłoŜone przez zarząd powiatu sprawozdanie uzyskało pozytywną opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, a wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu zarządowi 
absolutorium został uznany przez RIO za właściwie uzasadniony.  

 
Przewodnicząca J. Harbuzińska – Turek poinformowała, Ŝe 13 grudnia 2010 roku skład 
orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wyraził pozytywną opinię o sprawozdaniu                
z wykonania budŜetu (opinia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). Dodała 
równieŜ, Ŝe pomimo trudności finansowych budŜet został zrealizowany przy wykonaniu 
większości inwestycji. 
 
Pkt. 12/ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2010 rok. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok. 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal odczytał projektu uchwały. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę. 
Uchwała nr VIII/38/2011 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu. 
 
Pkt. 13/ porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania 
budŜetu za 2010 rok. 
 
Przewodnicząca Rady oddała głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej J. Podmokłemu, 
który przedstawił wniosek komisji o udzielenie zarządowi powiatu absolutorium z tytułu 
wykonania budŜetu powiatu za 2010 rok. Poinformował, Ŝe: 
− komisja dokonała wszechstronnej kontroli wykonania budŜetu w aspekcie legalności, 

celowości, gospodarności i rzetelności i na tej podstawie pozytywnie zaopiniowała 
wykonanie budŜetu Powiatu Złotowskiego za 2010 rok oraz złoŜyła wniosek o udzielenie 
absolutorium, 

− uchwała o udzielenie absolutorium została przyjęta jednogłośnie, 
− komisja dokonała kontroli inwestycji realizowanych przez powiat złotowski w 2010 roku, 

przeanalizowała umowy z wykonawcami zwracając uwagę na zapisy dotyczące 
gwarancji oraz sprawdziła w jaki sposób sprawowany był nadzór nad inwestycjami, 
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− komisja uznała, Ŝe w przypadku inwestycji, które nie były realizowane na podstawie 
pozwolenia na budowę, lecz na zasadzie zgłoszenia powinien być prowadzony 
wewnętrzny dziennik nadzoru, na wzór dziennika budowy, 

− kontrola obejmowała takŜe analizę dowodów księgowych, dotyczących realizacji 
inwestycji, naliczania odsetek od nieterminowych wpłat, przedawnienia naleŜności, 
podczas której nie stwierdzono w tym zakresie uchybień,  

− komisja zapoznała się równieŜ z uchwałą budŜetową oraz uchwałami zmniejszającymi 
budŜet i stwierdziliśmy, Ŝe realizacja dochodów budŜetowych była prawidłowa,                         
a realizacja wydatków budŜetowych była zgodna z uchwałą budŜetową na 2010 rok, 

− wydatki były dokonywane w sposób umoŜliwiający terminową realizację zadań                       
w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań, 

− bardzo pozytywnie oceniono fakt zmniejszenia deficytu, 
− warto było zaciągnąć kredyty na wykonanie pewnych inwestycje, gdyŜ w obecnej 

sytuacji moŜliwości pozyskanie środków zewnętrznych są o wiele trudniejsze, 
 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek poinformowała, Ŝe skład orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej wyraził pozytywną opinię o wniosku komisji Rewizyjnej 
(opinia stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 
Starosta R. Goławski podziękował Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej za przedstawienie 
sytuacji dotyczącej wykonania budŜetu. Poinformował równieŜ, Ŝe rok 2010 był rokiem 
inwestycyjnym. Dlatego naleŜy pogratulować poprzedniemu Zarządowi oraz byłemu 
Staroście M. Jaskólskiemu za podejmowanie jakŜe trudnych decyzji dotyczących realizacji 
inwestycji oraz pozyskiwanie na nie dofinansowania. Decyzje o realizacji inwestycji                        
i zaciąganiu kredytów na ich realizację okazały się słuszne, poniewaŜ wykorzystano 
maksymalnie moŜliwość pozyskania funduszy zewnętrznych, co juŜ nie będzie moŜliwe                     
w kolejnych latach.  
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal odczytał projektu uchwały. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę. 
Uchwała nr VIII/39/2011 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu. 
Radny M. Jaskólski stwierdził, Ŝe pierwszy raz w dziejach Rady Powiatu Złotowskiego 
absolutorium zostało udzielone zarządowi powiatu jednogłośnie, za co podziękował w swoim 
imieniu, a takŜe w imieniu członków poprzedniego zarządu. Radny dodał, Ŝe podjęte, 
odwaŜne decyzje w przyszłości wpłyną na poprawę jakości Ŝycia mieszkańców powiatu 
złotowskiego.   
 
Pkt. 14/ porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  w Złotowie.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego  w Złotowie.  
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe w projekcie uchwały uwzględnione zostaną zmiany 
zgłoszone przez Komisję Oświaty i Zdrowia: 
- w § 1 ust. 3 pkt. 2 lit. a słowo „ponadpodstawowych” zastępuje się słowem 
ponadgimnazjalnych, 
- w załączniku do uchwały, zwrot „Powiatowy Inspektor Weterynarii w Złotowie” otrzymuje 
brzmienie „Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie”, a zwrot „Państwowa Powiatowa 
Stacja Epidemiologiczna w Złotowie” otrzymuje brzmienie „Powiatowa Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna w Złotowie”. Oznajmiła, Ŝe poprawki zostały zaakceptowane przez Zarząd 
Powiatu. 
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Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal odczytał projektu uchwały. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę. 
Uchwała nr VIII/40/2011 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu. 
 
Pkt. 15/ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie załoŜenia MłodzieŜowego 
Ośrodka Wychowawczego   Nr 1 w Jastrowiu. 
 
Dyrektor Wydziału Oświaty W. Pachocki przedstawiając projekty uchwała w sprawie 
załoŜenia młodzieŜowych ośrodków wychowawczych poinformował, iŜ: 
− środki przeznaczone są dla dzieci i młodzieŜy niedostosowanej społecznie, wymagającej 

wprowadzenia specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji; 
mogą funkcjonować jako resocjalizacyjno – wychowawcze, a dla dzieci i młodzieŜy              
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz jako resocjalizacyjno – 
rewalidacyjne; 

− do zadań placówek naleŜy m.in. eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania 
społecznego oraz przygotowanie wychowanków do Ŝycia zgodnego z obowiązującymi 
normami społecznymi i prawnymi; 

− zadania realizowane są przez: 1) organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno - 
wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych, 2) pomoc w planowaniu kariery 
edukacyjnej i zawodowej z uwzględnieniem moŜliwości i zainteresowań wychowanków, 
3) udzielenie pomocy rodzicom bądź prawnym opiekunom; 

− młodzieŜowe ośrodki wychowawcze prowadzą działalność przez cały rok kalendarzowy    
i zapewniają wychowankom całodobową opiekę, 

− grupa wychowawcza będzie liczyła od 8 do 12 wychowanków, którą będzie się 
opiekowało co najmniej dwóch wychowawców, 

− do placówek kierowana jest młodzieŜ wobec której sądy rodzinne i nieletnich 
zastosowały, w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, środek 
wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieŜowym ośrodku wychowawczym, 

− w kraju funkcjonują 74 młodzieŜowe ośrodki wychowawcze, 
− w skład ośrodków będzie wchodziło gimnazjum specjalne oraz internat, 
− MOW nr 1 dla chłopców, będzie umiejscowiony w budynku ZST w Jastrowiu, przy ul. 

Kieniewicza 35, 
− MOW nr 2 dla dziewcząt usytuowany będzie w budynku PLACÓWKI OPEKUŃCZO- 

WYCHOWAWCZEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W JASTROWIU przy ul. Wojska 
Polskiego 18, a placówkę planuje się przenieść do sąsiedniego budynku. 

 
Radny J. Podmokły zapytał, czy decyzja utworzenia młodzieŜowych ośrodków 
wychowawczych w Jastrowiu była konsultowana z samorządem gminnym i jakie jest 
oficjalne stanowisko Rady Miejskiej w Jastrowiu? 
Starosta R. Goławski poinformował, Ŝe: 
− kwestia młodzieŜowych ośrodków wychowawczych była omawiana na sesji Rady 

Miejskiej w Jastrowiu, podczas której nikt nie zgłosił sprzeciwu  w sprawie utworzenia 
tych placówek;  

− pisemne stanowisko w sprawie utworzenia placówek nie było wymagane; 
− o utworzeniu ośrodków dyskutowano równieŜ na konwencji edukacyjnej w Złotowie,              

w której uczestniczyli nauczyciele, pedagodzy oraz dyrektorzy szkół; 
− mieszkańcy Jastrowia zdają sobie sprawę, Ŝe powołanie tych dwóch placówek wiąŜe się  

z utworzeniem nowych miejsc pracy, a takŜe wykorzystaniem niszczejących budynków, 
− podjęte na sesji uchwały pozwolą na wystąpienie z wnioskiem do ministra w sprawie 

pozyskania dofinansowania na remont i dostosowanie budynków do potrzeb 
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wychowanków. Wnioski mogą być składane do końca czerwca br., jednak podjęcie 
uchwał nie wymusza natychmiastowego tworzenia tych placówek. 

Wicestarosta T. Fidler poinformował, Ŝe od 1 stycznia 2012 roku w młodzieŜowych 
ośrodkach socjoterapii mogą być umieszczani wychowankowie wyłącznie na wniosek 
rodziców, a nie jak do tej pory równieŜ na wniosek sądu rodzinnego i to między innymi 
zmiana ustawodawstwa spowodowała, Ŝe zarząd powiatu podjął decyzję o próbie utworzenia 
młodzieŜowych ośrodków wychowawczych. 
Radny M. Jaskólski oznajmił, Ŝe decyzji w tej sprawie nie naleŜy podejmować pochopnie, 
gdyŜ do młodzieŜowych ośrodków wychowawczych kierowana jest młodzieŜ sprawiająca 
duŜe problemy wychowawcze. 
Radny R. Duszara zaznaczył, Ŝe przy tworzeniu MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii            
w Krajence były podobne obawy, jednak czas pokazał, Ŝe była to dobra decyzja i w jego 
przekonaniu koncepcja utworzenie młodzieŜowych ośrodków wychowawczych jest takŜe 
słuszna. 
Radny J. Podmokły wyraził swoje obawy, czy społeczeństwo Jastrowia zdaje sobie sprawę          
z róŜnicy między ośrodkiem wychowawczym a socjoterapii. Radny zasugerował, aby na 
początek utworzyć tylko jeden ośrodek, w związku z czym zwrócił się o odroczenie podjęcia 
uchwał powołujących placówki, do kolejnej, planowanej sesji. 
Radny R. Sikora poinformował, Ŝe omawiany temat jest trudny, gdyŜ dotyczy utworzenia 
dwóch ośrodków wychowawczych oraz przeniesienia placówki opiekuńczo - wychowawczej 
do innego budynku, jednak przyjęcie uchwał w sprawie utworzenia tych placówek jest 
niezbędne do podjęcia jakichkolwiek działań w tym zakresie i złoŜenia wniosku o przyznanie 
dofinansowania. Radny odniósł się do planowanej lokalizacji ośrodków informując,                         
Ŝe utworzenie MOW dla chłopców będzie łatwiejsze z uwagi na fakt, iŜ w okolicy budynku 
znajduje się tylko jeden blok mieszkalny, w którym znajdują się mieszkania nauczycieli 
Zespołu Szkól Technicznych; większy problem będzie w przypadku ośrodka dla dziewcząt, 
który będzie usytuowany przy głównej ulicy. Radny zaapelował o podjęcie uchwał. 
Radny J. Podmokły ponownie zgłosił wniosek o odroczenie decyzji o podjęciu uchwał do 
czasu pozyskania opinii mieszkańców Jastrowia. Zapytał dlaczego o zamiarze utworzenia 
ośrodków nie informowano wcześniej? 
Starosta R. Goławski oznajmił, iŜ z informacji pozyskanych z MEN wynika, Ŝe ilość 
ośrodków, które powstaną będzie ograniczona, w związku z czym naleŜy podjąć szybkie 
działania. Oznajmił, Ŝe podjęcie uchwał nie jest jednoznaczne z uzyskaniem zgody na ich 
utworzenie, ale daje moŜliwość do podjęcia działań w tym kierunku, gdyŜ w naszym 
przypadku tylko pozyskanie zewnętrznych środków na remont budynków warunkuje ich 
rzeczywiste utworzenie. Poinformował, Ŝe najprawdopodobniej po zmianie ustawodawstwa, 
od 1 stycznia 2012 roku, dzieci do 10 roku Ŝycia nie będą mogły przebywać w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych, co spowoduje, Ŝe liczba wychowanków w naszej placówce 
diametralnie się zmniejszy; dlatego teŜ juŜ teraz naleŜy myśleć o kwestii utrzymania budynku 
PLACÓWKI  OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ IM. JANUSZA KORCZAKA                   
W JASTROWIU i moŜliwości ewentualnej zmiany jej lokalizacji.  
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek oznajmiła, Ŝe młodzieŜy z problemami 
wychowawczymi naleŜy pomagać, gdyŜ w przeciwnym razie najprawdopodobniej trafi do 
zakładu poprawczego; nie moŜna udawać, Ŝe nie ma problemu, tylko zastanawiać się nad 
moŜliwościami udzielenia pomocy. Społeczeństwo z Jastrowia nie jest zachwycone 
pomysłem tworzenia placówek, jednak zdaje sobie sprawę, Ŝe wiąŜe się to z powstaniem 
nowych miejsc pracy oraz zagospodarowaniem niszczejących budynków.  
Radny A. Pietrzak oznajmił, Ŝe w Krajence spór toczył się o miejsce usytuowania MOS, a nie 
o samą ideę utworzenia placówki; teren wokół placówki został jednak ogrodzony, co jest 
konieczne przy tego typu placówkach i zaapelował, aby w Jastrowiu równieŜ wziąć to pod 
uwagę. Powołując się na sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie radny 
stwierdził, Ŝe w skali wykroczeń popełnianych przez młodzieŜ z Krajenki, znaczną część 
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stanowią wykroczenia popełniane przez wychowanków MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii 
w Krajence. 
Wicestarosta T. Fidler poinformował, Ŝe: 
− w styczniu br. analiza ubiegłorocznego naboru do Zespołu Szkół Technicznych                       

w Jastrowiu, który był bardzo niski, wymusiła podjęcie jakiś działań, 
− konieczna jest naprawa dachu w budynku B w ZST, celem zaprzestania dalszej 

degradacji obiektu, 
− podjęcie uchwał jest konieczne do złoŜenia, w połowie czerwca br., wniosku                           

o pozyskanie środków z rezerwy MEN na remonty lub przekształcenia budynków 
oświatowych, 

− w innych powiatach placówki opiekuńczo – wychowawcze są coraz częściej prowadzone 
przez stowarzyszenia; zawierane są równieŜ porozumienia miedzy powiatami,  

− wśród wychowanków PO-W w Jastrowiu- 10. pochodzi spoza powiatu złotowskiego, 
więc biorąc pod uwagę zmianę ustawodawstwa, która wejdzie w Ŝycie od 1 stycznia 2012 
roku, gdzie dzieci do 10 roku Ŝycia nie będą mogły być kierowane do placówek 
opiekuńczo – wychowawczych, w Jastrowiu w tak duŜym budynku byłaby grupa 13 
dzieci, 

− po analizie podań pierwszego wyboru do szkół ponadgimnazjalnych zatrudnienie musiało 
zostać zredukowane o ok. 30 etatów. 

Radny J. Podmokły wycofał wniosek dotyczący odroczenia podjęcia uchwał w sprawie 
utworzenia ośrodków wychowawczych. 
Dyrektor W. Pachocki poinformował, Ŝe obawy odnośnie utworzenia takich ośrodków są 
uzasadnione, bo jest to trudna młodzieŜ, jednak proces tworzenia ośrodków wychowawczych 
będzie rozłoŜony w czasie; funkcjonowanie placówek rozpocznie się od pojedynczej grupy 
wychowanków i dopiero po czasie zostanie podjęta decyzja o ewentualnym zwiększeniu 
liczby grup. Dyrektor poinformował, Ŝe § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: zakłada 
się z dniem 1 stycznia 2012 roku placówkę o nazwie MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy 
Nr 1 w Jastrowiu. 
Wicestarosta T. Fidler oznajmił, Ŝe ośrodek zakłada się z dniem 1 stycznia 2012 roku, 
natomiast uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie załoŜenia MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego   
Nr 1 w Jastrowiu. 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal odczytał projekt uchwały. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę stosunkiem głosów: 18 za, przy 1 przeciw. 
Uchwała nr VIII/41/2011 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu. 
 
Pkt. 16/ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu MłodzieŜowemu 
Ośrodkowi Wychowawczemu Nr 1 w Jastrowiu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania statutu MłodzieŜowemu Ośrodkowi 
Wychowawczemu Nr 1 w Jastrowiu. 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal odczytał projekt uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę stosunkiem głosów: 18 za, przy 1 
wstrzymującym.  
Uchwała nr VIII/42/2011 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu. 
 



11 

 

Pkt. 17/ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie załoŜenia MłodzieŜowego 
Ośrodka Wychowawczego  Nr 2 w Jastrowiu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie załoŜenia MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego  
Nr 2 w Jastrowiu. 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal odczytał projekt uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę stosunkiem głosów: 18 za, przy 1 przeciw. 
Uchwała nr VIII/43/2011 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokółu. 
 
Pkt. 18/ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu MłodzieŜowemu 
Ośrodkowi Wychowawczemu Nr 2   w Jastrowiu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania statutu MłodzieŜowemu Ośrodkowi 
Wychowawczemu Nr 2 w Jastrowiu. 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal odczytał projekt uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę stosunkiem głosów: 18 za, przy 1 
wstrzymującym. 
Uchwała nr VIII/44/2011 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokółu. 
 
Pkt. 19/ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku  
 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zadań 
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych          
w 2011 roku. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
Uchwała nr VIII/45/2011 stanowi załącznik nr  20 do niniejszego protokółu. 
 
Pkt. 20/ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu 
złotowskiego na 2011 rok. 
 
Skarbnik G. Piękoś poinformował, Ŝe w uchwale budŜetowej: 
− dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 147.183 zł, 
− na kwotę zwiększenia składają się dochody jednostek organizacyjnych, w tym Starostwa 

Powiatowego w Złotowie, dotacja od marszałka województwa na działalność 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz na 
zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

− zmiana w wydatkach następuje w tych samych rozdziałach oraz dodatkowo proponuje się 
przesunięcia między paragrafami, dostosowujące budŜet do bieŜącego wykonania                    
(na wniosek powiatowych jednostek organizacyjnych, m.in. Komendanta Powiatowego 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Złotowie i dyrektorów placówek oświatowych oraz                    
w budŜecie Starostwa Powiatowego w Złotowie - wypracowane dochody przeznacza się 
na zakup materiałów i wyposaŜenia oraz na usunięcie błędu planistycznego w pierwotnej 
uchwale budŜetowej, w rozdziale prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby 
rolnictwa, gdzie było niedoszacowanie w wysokości 4.900 zł). 

Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal odczytał projekt uchwały. 
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Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę stosunkiem głosów: 18 za, przy 1 
wstrzymującym. 
Uchwała nr VIII/46/2011 stanowi załącznik nr  21 do niniejszego protokółu. 
 
Pkt. 21/ porządku obrad – Podjęcie stanowiska w sprawie uznania rolnictwa za jeden              
z priorytetów Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych 
dla Polski. 
 
Radny K. Bieluszko stwierdził, iŜ od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 
sytuacja w rolnictwie poprawiła się i nie odbiega poziomem od innych krajów zachodniej 
Europy, w związku z czym wyrównanie dopłat jest jak najbardziej zasadne. 
Radny J. Podmokły przedstawił list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego                
o przyjęciu, na posiedzeniu komisji rolnictwa parlamentu europejskiego, raportu dotyczącego 
sytuacji rolnictwa w Unii Europejskiej po 2013 roku, który odrzuca koncepcję jednolitej 
powierzchniowej stawki płatności bezpośredniej w całej Unii Europejskiej. 
Z braku uwag i dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 
zarządziła głosowanie, w którym radni przyjęli stanowisko jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
Stanowisko stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokółu. 
 
Pkt. 22/ porządku obrad – Wnioski i oświadczenia  
 
Radny J. Podlewski poinformował, Ŝe uczestniczył w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Wielkopolski, na którym zostały wybrane nowe władze (szefem został 
Burmistrz ChodzieŜy, członkiem Zarządu Burmistrz Wysokiej, a w skład komisji rewizyjnej 
m.in. burmistrz Wyrzyska oraz radny J. Podlewski) oraz w spotkaniu z okazji 20 – lecia 
powstania stowarzyszenia. 
Radny R. Runge zaapelował do radnych, aby nie tworzyli niepotrzebnych konfliktów przy 
powoływaniu młodzieŜowych ośrodków wychowawczych w Jastrowiu. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe dnia 19 czerwca 2011 roku, w godz. 1000 – 1600, 
odbędzie się w Złotowie dzień dawcy szpiku.                   
Wicestarosta T. Fidler poinformował, Ŝe w sobotę w Łąkie odbędzie się bieg im. Romana 
Kęcińskiego zapraszając do wzięcia w nim udziału.  
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady 
J. Harbuzińska – Turek zamknęła obrady VIII sesji o godz. 1830. 

Sporządził: 
Beata Piechowska 
Tomasz Michalski 


