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BR.0002.10. 8 .2011 
 
 

PROTOKÓŁ NR XI/11 
Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 28 WRZE ŚNIA 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 otworzył i prowadził Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego Karol Pufal. 
Na podstawie listy obecności stwierdził, 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. 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal poinformował, Ŝe na 7 dni przed rozpoczęciem sesji 
Zarządu Powiatu Złotowskiego zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji                      
o rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

− zmiany  Wieloletniej Prognozy  Finansowej  Powiatu Złotowskiego  na  lata 2011 – 
2025- pkt 4 porządku obrad, 

− udzielania Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Katarzyny  w Lipce dotacji na prace 
konserwatorskie i roboty budowlane- pkt 5 porządku obrad, 

− udzielania Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Jakuba Apostoła  w Sławianowie dotacji 
na prace konserwatorskie i roboty budowlane- pkt 6 porządku obrad, 

− udzielania Parafii Rzymskokatolickiej św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce dotacji 
na prace konserwatorskie i roboty budowlane- pkt 7 porządku obrad, 

− udzielania  Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Marii Magdaleny  w Zakrzewie dotacji 
na prace konserwatorskie i roboty budowlane- pkt 8 porządku obrad, 

− udzielania Parafii Rzymskokatolickiej  p. w. Wniebowzięcia NMP  w Złotowie dotacji na 
prace konserwatorskie  i roboty budowlane- pkt 9 porządku obrad, 

− przyjęcia  „Programu korekcyjno –  edukacyjnego dla osób stosujących przemoc                     
w rodzinie”, 

w związku z czym, zgodnie z przepisami, porządek obrad zostaje o te punkty uzupełniony. 
Ponadto na mniej niŜ 7 dni przed rozpoczęciem sesji wpłynął wniosek Zarządu Powiatu                           
o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznawania 
stypendiów, nagród i wyróŜnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. 
Wiceprzewodniczący K. Pufal stwierdził, Ŝe do uzupełnienia porządku obrad o ten punkt 
wymagana jest zgoda Rady, w związku z powyŜszym zarządził głosowanie, w którym radni 
jednogłośnie, liczbą 17 głosów wyrazili zgodę na uzupełnienie porządku obrad (pkt 10 
porządku obrad).  

Radny M. Jaskólski zapytał o powód zmiany kolejności rozpatrywania stałych punktów 
porządku obrad, np. sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie 
międzysesyjnym znajduje się wyjątkowo na końcu porządku obrad. Zapytał, czy jest to 
jednorazowa zmiana? 
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Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal poinformował radnego, Ŝe nie są mu znane przyczyny 
jakimi kierowała się Przewodnicząca przy ustalaniu porządku obrad i nie moŜe udzielić                 
w tym temacie odpowiedzi. 

Radny K. Bieluszko oznajmił, Ŝe zasada rozpatrywania w pierwszej kolejności punktów 
merytorycznych jest słuszna i naleŜy ją praktykować przy kolejnych sesjach.  

Radny R. Duszara zgłosił formalny wniosek, aby „Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu 
Złotowskiego w okresie międzysesyjnym” zostało rozpatrzone jako pkt. 3 porządku obrad. 
Radny K. Bieluszko zgłosił wniosek o pozostawienie porządku obrad bez zmian.  

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal zarządził głosowanie nad najdalej idącym wnioskiem – 
radnego R. Duszary – o zmianę porządku obrad. W głosowaniu wniosek został odrzucony 
stosunkiem głosów: 12 przeciw, 4 za, przy 1 wstrzymującym.  

Wiceprzewodniczący K. Pufal poinformował, Ŝe porządek obrad obejmuje następujące 
punkty: 
1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 
4/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy  Finansowej  Powiatu 

Złotowskiego  na  lata 2011 – 2025. 
5/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. 

Katarzyny  w Lipce dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane. 
6/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Jakuba 

Apostoła  w Sławianowie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane. 
7/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Parafii Rzymskokatolickiej św. Marcina 

Biskupa w Starej Wiśniewce dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane. 
8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielania  Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Marii 

Magdaleny  w Zakrzewie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane. 
9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Parafii Rzymskokatolickiej pw. 

Wniebowzięcia NMP  w Złotowie dotacji na prace konserwatorskie  i roboty 
budowlane. 

10/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  „Programu korekcyjno –  edukacyjnego dla 
osób stosujących przemoc  w rodzinie”.  

11/ Podjęcie uchwały w sprawie Przyznawania stypendiów, nagród i wyróŜnień 
sportowych przyznawanych  w dziedzinie kultury fizycznej. 

12/ Sprawozdanie z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2011 roku. 
13/ Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady 

Powiatu Złotowskiego za I półrocze 2011 roku. 
14/ Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu Złotowskiego i Starosty Złotowskiego              

w sprawie oświadczeń majątkowych złoŜonych przez radnych i inne osoby w trybie 
art. 25 c ustawy o samorządzie powiatowym za 2010 rok.  

15/ Informacja z pracy doraźnej Komisji ds. Konkursu o Nagrodę  Powiatu  Złotowskiego. 
16/ Sprawozdanie  o  pracy Zarządu  Powiatu  Złotowskiego  w  okresie  międzysesyjnym. 
17/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
18/ Interpelacje i zapytania radnych. 
19/ Wnioski i oświadczenia radnych. 
20/ Zamknięcie sesji. 
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Następnie Wiceprzewodniczący K. Pufal, na prośbę Starosty R. Goławskiego, zarządził                   
5. minutową przerwę w obradach (od godz. 1515 do godz. 1520). 

Po wznowieniu obrad Starosta R. Goławski oraz Wicestarosta T. Fidler wręczyli 
podziękowania i gratulacje Panu Zdzisławowi Baranowi (kolarzowi - za liczne osiągnięcia - 
który w tym roku, w kategorii weteranów uzyskał tytuł Mistrza Polski) oraz Panu 
Stanisławowi Rumińskiemu (animatorowi i organizatorowi „czwartków lekkoatletycznych”). 
WyróŜnienia otrzymali takŜe finaliści ostatniej edycji czwartków lekkoatletycznych: Wiktor 
Witkowski, Klaudia Adamek, Patrycja Adamek, Maja Peciak, Miłosz Duda. 

Następnie głos zabrał senator RP Mieczysław Augustyn, który przedstawił sprawozdanie, 
stanowiące podsumowanie jego pracy parlamentarnej na rzecz lokalnej społeczności; 
podziękował równieŜ Staroście Złotowskiemu za wspieranie działań na rzecz integracji                       
i promocji Krajny oraz promocji powiatu złotowskiego. 
Starosta R. Goławski, w imieniu Zarządu oraz Rady Powiatu, podziękował Senatorowi                 
za zaangaŜowanie w rozwój i promocję północnej Wielkopolski, a w szczególności powiatu 
złotowskiego.  
 
Pkt. 2/ porządku obrad - Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal oznajmił, 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 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu 
Złotowskiego na 2011 rok. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu  uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok 
(informacja o stanowiskach komisji stałych stanowią załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu), a następnie odczytał projekt  uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal zarządził 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr XI/56/2011 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 

Pkt. 4/ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  
Finansowej  Powiatu Złotowskiego  na  lata 2011 – 2025. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu 
Złotowskiego  na  lata 2011 – 2025 oraz odczytał projekt  uchwały. 
Wicestarosta T. Fidler zwrócił się o poprawienie błędu pisarskiego w tytule uzasadnienia do 
projektu uchwały – zamiast roku 2015 naleŜy wpisać rok 2025, tak jak w tytule uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal zarządził 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr XI/57/2011 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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Pkt. 5/ porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Parafii 
Rzymskokatolickiej p. w. św. Katarzyny  w Lipce dotacji na prace konserwatorskie                     
i roboty budowlane. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu  uchwały w sprawie udzielania Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. 
Katarzyny  w Lipce dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane oraz odczytał 
projekt  uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal zarządził 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr XI/58/2011 stanowi załącznik nr  5 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 6/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. 
Jakuba Apostoła  w Sławianowie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu  uchwały w sprawie udzielania Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. 
Jakuba Apostoła  w Sławianowie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane                      
oraz odczytał projekt  uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal zarządził 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr XI/59/2011 stanowi załącznik nr  6 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 7/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Parafii Rzymskokatolickiej św. Marcina 
Biskupa w Starej Wiśniewce dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu  uchwały w sprawie udzielania Parafii Rzymskokatolickiej św. Marcina 
Biskupa w Starej Wiśniewce dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane                              
oraz odczytał projekt  uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal zarządził 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr XI/60/2011 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielania  Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. 
Marii Magdaleny w Zakrzewie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu  uchwały w sprawie udzielania Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Marii 
Magdaleny w Zakrzewie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane oraz odczytał 
projekt  uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal zarządził 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr XI/61/2011 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Parafii Rzymskokatolickiej  pw. 
Wniebowzięcia NMP  w Złotowie dotacji na prace konserwatorskie  i roboty budowlane. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie udzielania Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
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Wniebowzięcia NMP  w Złotowie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane                    
oraz odczytał projekt  uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal zarządził 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr XI/62/2011 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 10/ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 
korekcyjno –  edukacyjnego dla osób stosujących przemoc  w rodzinie”.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu  uchwały w sprawie przyjęcia „Programu korekcyjno –  edukacyjnego dla 
osób stosujących przemoc  w rodzinie” oraz odczytał projekt  uchwały. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal zarządził 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr XI/63/2011 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 

Pkt. 11/ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania stypendiów, 
nagród i wyróŜnień sportowych przyznawanych  w dziedzinie kultury fizycznej. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie przyznawania stypendiów, nagród i wyróŜnień 
sportowych przyznawanych  w dziedzinie kultury fizycznej oraz odczytał projekt  uchwały. 
Wicestarosta T. Fidler poinformował, Ŝe zgodnie z obowiązkiem ustawowym Zarząd Powiatu 
Złotowskiego przeprowadził w tej sprawie konsultacje społeczne. 
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal zarządził 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr XI/64/2011 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
  

Pkt. 12/ porządku obrad – Sprawozdanie z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 
2011 roku. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2011 roku. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal zarządził 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli sprawozdanie                         
z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2011 roku. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 

Pkt. 13/ porządku obrad – Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonych przez 
Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Złotowskiego za I półrocze 2011 roku. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną 
Rady Powiatu Złotowskiego za I półrocze 2011 roku 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Podmokły podziękował członkom komisji                            
za rzetelną pracę; słowa podziękowania skierował takŜe do Zarządu Powiatu Złotowskiego         
za realizację zaleceń pokontrolnych. Następnie przytoczył odpowiedzi Zarządu Powiatu             
na wnioski pokontrolne komisji z przeprowadzonej kontroli inwestycji drogowych 
realizowanych przez powiat złotowski w latach 2009 - 2010: 

Starosta R. Goławski poinformował, Ŝe pełnomocnik ds. inwestycji i nadzoru będzie 
kontrolował wszystkie inwestycje realizowane, w przyszłości, przez powiat złotowski. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal zarządził 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli sprawozdanie. 
Sprawozdanie  stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 

Pkt. 14/ porządku obrad – Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu Złotowskiego                
i Starosty Złotowskiego  w sprawie oświadczeń majątkowych złoŜonych przez radnych              
i inne osoby w trybie art. 25 c ustawy o samorządzie powiatowym za 2010 rok.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacji Przewodniczącej Rady Powiatu Złotowskiego oraz Starosty 
Złotowskiego w sprawie oświadczeń majątkowych złoŜonych przez radnych i inne osoby                   
w trybie art. 25 c ustawy o samorządzie powiatowym za 2010 rok 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal zarządził 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli informację. 
Informacje stanowią załączniki nr 15 i 16 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 15/ porządku obrad – Informacja z pracy doraźnej Komisji ds. Konkursu                       
o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za 2010 rok. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacji z pracy doraźnej Komisji ds. Konkursu o Nagrodę Powiatu 
Złotowskiego za 2010 rok 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal zarządził 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli informację. 
Informacja stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 16/ porządku obrad – Sprawozdanie  o  pracy Zarządu  Powiatu  Złotowskiego                
w  okresie  międzysesyjnym. 
 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal zarządził 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli sprawozdanie. 
Sprawozdanie  stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

Pkt. 17/ porządku obrad – Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych                        
z poprzedniej sesji. 

Starosta R. Goławski poinformował, Ŝe odpowiedzi na interpelacje z poprzednich sesji zostały 
udzielone na piśmie, a radni je zgłaszający oznajmili, Ŝe nie ma konieczności odczytywania 
ich treści. 

Pisemna informacja z realizacji wniosków i interpelacji stanowi załącznik nr 19 do 
niniejszego protokołu. 
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Pkt. 18/ porządku obrad –Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny K. Bieluszko  zapytał: 
− dlaczego chodnik w CzyŜkowie nie był wykonany przez pracowników Powiatowego 

Zarządu Dróg w Złotowie; 
− ilu pracowników PZD jest przygotowanych do obsługi samochodów cięŜarowych                  

w okresie zimowym; 
− czy zostały przeprowadzone rozmowy z wójtami i burmistrzami na temat zapewnienia 

bezpieczeństwa i zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Złotowskiego w okresie 
zimowym;  

− o moŜliwość wycięcia, przy drodze powiatowej Lipka – CzyŜkowo, trzech uschniętych 
drzew, stanowiących zagroŜenie dla uczestników ruchu drogowego; 

− jakie prace wykonywała ekipa remontowa PZD w miesiącu wrześniu? 
 

Radny M. Jaskólski zaapelował o przekazanie do Rodzinnego Domu Dziecka w Zakrzewie 
samochodu Volkswagen Bus T5, przejętego ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego   w Jastrowiu. 
 
Radny R. Duszara oznajmił, Ŝe na poprzedniej sesji Starosta R. Goławski zadeklarował, Ŝe na 
kolejne posiedzenie zaproszeni zostaną byli dyrektorzy Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej - Tadeusz Łukasik i Dariusz Chylicki - jednak tak się nie stało. 

Starosta R. Goławski poinformował, Ŝe dyrektorzy nie zostali zaproszeni, gdyŜ sprawa                   
w sądzie nie została jeszcze ostatecznie zakończona. Odnośnie zapytania radnego                                 
K. Bieluszko poinformował, Ŝe analiza finansowa wykazała, Ŝe realizacja inwestycji przez 
firmę zewnętrzną, która złoŜyła ofertę, będzie korzystniejsza pod względem ekonomicznym, 
niŜ w przypadku jej realizacji przez PZD w Złotowie.  

Odnośnie przekazania busa marki Volkswagen na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka                     
w Zakrzewie Starosta R. Goławski poinformował, Ŝe jeŜeli będzie moŜliwe przejęcie 
drugiego busa z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu na rzecz Starostwa 
Powiatowego oraz jeŜeli radni wyraŜą taką wolę, to wspomniany bus moŜe zostać przekazany 
placówce. 

 

Pkt. 19/ porządku obrad – Wnioski i oświadczenia radnych. 

Radny J. Podmokły zaapelował, aby Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie,                         
w porozumieniu z Zarządem Powiatu Złotowskiego oraz samorządami gminnymi, w ramach 
prowadzonej polityki rodzinnej, opracowało i wprowadziło na terenie naszego powiatu 
program pomocy rodzinom wielodzietnym - Karta DuŜej Rodziny. 
 

Pkt. 20/ porządku obrad – zamknięcie sesji. 

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący 
Rady Karol Pufal zakończył obrady XI sesji o godz. 1630. 
 

 


