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PROTOKÓŁ NR X/11 
Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 17 SIERPNIA 2011 ROKU 

 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1625. 
 
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 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. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe sesja zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu 
Złotowskiego. 
Radni nie zgłosili uwag i propozycji zmian porządku obrad, a zatem 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/ Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu człuchowskiego. 
6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2011 rok. 
7/ Podjęcie zmiany w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 

2025. 
8/ Wnioski i oświadczenia radnych. 
9/ Zamknięcie sesji. 
 
Pkt. 2 - 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 17 głosów. 
 
Pkt. 3/ porządku obrad - Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego                     
w okresie międzysesyjnym. 
 
Radny J. Podmokły zapytał o powód negatywnego rozpatrzenia, przez Zarząd Powiatu, 
wniosku Towarzystwa Śpiewu "Św. Cecylii” dotyczącego dofinansowania, w kwocie 1000 zł, 
przejazdu uczestników chóru na warsztaty do Karpacza? Radny dodał, Ŝe działalność tego 
chóru zawsze była wspierana przez zarząd powiatu, gdyŜ jest to chór z tradycją, który 
znakomicie promuje powiat złotowski.   
Radny R. Duszara poinformował, Ŝe Sąd Rejonowy w Poznaniu uniewinnił  byłego Dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jastrowiu oraz jego zastępcę. Stwierdził, 



Ŝe jest to istotna informacja, którą naleŜy podkreślić, gdyŜ media - przedstawiając wcześniej  
dyrektorów w negatywnym świetle - obecnie nie informują o zakończeniu tej sprawy. 
Radny M. Jaskólski wyraził obawy dotyczące złej sytuacji w złotowskiej oświacie 
ponadgimnazjalnej oraz funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej                      
w Jastrowiu. Radny poparł wypowiedź J. Podmokłego dotyczącą wsparcia finansowego dla 
Towarzystwa Śpiewu Św. Cecylii oraz wyraził zadowolenie z faktu rozpoczęcia rozbudowy 
Szpitala Powiatowego. 
W odpowiedzi na zapytania radnych Starosta R. Goławski poinformował, Ŝe: 
− w powiecie złotowskim działa wiele chórów, które zarząd powiatu stara się wspierać,                   

w miarę moŜliwości finansowych, ponadto naleŜy jeszcze pamiętać o innych dziedzinach 
kultury, jak równieŜ o sporcie; zaznaczył konieczność szukania oszczędności                           
i racjonalnego gospodarowania finansami, gdyŜ zachodzą powaŜne obawy niewykonania 
budŜetu; 

− długi i niepotrzebny proces przyniósł złą opinię Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – 
Wychowawczemu i był wyjątkowo krzywdzący dla jego dyrektorów, dlatego teŜ bardzo 
cieszy taki wyrok sądu; 

− w związku z niŜem demograficznym naleŜy się liczyć z mniejszą subwencją oświatową 
dla szkół ponadgimnazjalnych, a co za tym idzie równieŜ z koniecznością wprowadzania 
oszczędności; stwierdził, Ŝe dla zarządu powiatu waŜne jest, aby poziom kształcenia              
w naszych szkołach był wysoki,  

− przeniesienie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu do mniejszego 
budynku, wynika z faktu, iŜ od 1 stycznia 2012 roku w placówce będzie tylko 14 
wychowanków. W budynku obecnie zajmowanym przez placówkę planowane jest 
utworzenie jednego z dwóch młodzieŜowych ośrodków wychowawczych, na które 
powiat pozyskał dofinansowanie.  

 
Radny M. Jaskólski oznajmił, Ŝe: 
− stwierdzenie o wątpliwym doświadczeniu rekrutacyjnym kadry nauczycielskiej Liceum 

Ogólnokształcącego w Złotowie jest krzywdzące; 
− przez ostatnie 12 lat funkcjonowania zarządu powiatu nie miały miejsca protesty 

związków zawodowych w kwestii zatrudnienia, czy ustalania zasad rekrutacji; 
− za wyniki z egzaminu maturalnego odpowiada kuratorium oświaty i komisja 

egzaminacyjna, a nie organ prowadzący; 
− ze sprawozdania Zarządu Powiatu wynika, Ŝe wszystkie wnioski dyrektorów szkół                  

o zwiększenie planu finansowego zostały rozpatrzone negatywnie, natomiast 
dofinansowuje się organizację róŜnych imprez; 

− nie moŜna bazować tylko na roku bieŜącym, gdyŜ w przyszłym roku wyniki z egzaminu 
maturalnego mogą być wysokie; zadaniem powiatu jest stworzenie dobrych warunków 
do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. 

 
Starosta R. Goławski oznajmił, Ŝe waŜniejszą kwestią, niŜ zapewnienie odpowiednich 
warunków do nauki jest poziom kształcenia uczniów, natomiast protest nauczycieli oraz 
związków zawodowych przeciwko podjętym działaniom oszczędnościowym w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez powiat jest nieuzasadniony – środki w budŜecie powiatu są 
o 1/3 niŜsze, z związku z mniejsza liczbą uczniów niŜsza jest równieŜ subwencja oświatowa, 
a zatem wprowadzenie oszczędności w oświacie jest nieuniknione. 
Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
 
 
 



Pkt. 4 - Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny K. Bieluszko poinformował, Ŝe rury doprowadzające ciepło do Powiatowego Urzędu 
Pracy w Złotowie nie są odpowiednio zabezpieczone. Oznajmił, Ŝe problem istnieje juŜ od 
wielu lat, apelując o jego rozwiązanie, mając na uwadze ograniczenie utraty ciepła, a tym 
samym zmniejszenie wydatków PUP na zakup energii. 
Radny J. Podmokły zapytał, jak wygląda nabór do Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie, 
gdyŜ  odpowiedź na jego interpelację w tej sprawie, z dnia 4 lipca 2011 r., była przedstawiona 
nierzetelnie; stwierdził, Ŝe konieczne jest przeprowadzenie debaty na temat sytuacji                        
w oświacie ponadgimnazjalnej.  
Radny R. Duszara poinformował, Ŝe w mediach pojawiła się informacja o likwidacji Zespołu 
Szkół Rolniczych w Złotowie. 
Radny A. Pietrzak zapytał, czy w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów w szkołach, jak 
równieŜ godzin nauczycieli, zajdzie konieczność dopłacania nauczycielom do niepełnych 
etatów oraz czy taka sytuacja miała miejsce w poprzednich latach?  
Starosta R. Goławski odpowiedział, Ŝe nie ma decyzji o zamknięciu Zespołu Szkół 
Rolniczych w Złotowie; zgodził się z koniecznością przeprowadzenia debaty na temat 
sytuacji w szkołach ponadgimnazjalnych, gdyŜ rynek pracy niewątpliwie wymaga zmiany 
kierunków kształcenia. Poinformował, Ŝe w latach poprzednich nie dopłacono nauczycielom 
do etatów i z analizy przeprowadzonej w roku bieŜącym wynika, Ŝe w tym roku równieŜ nie 
będzie takiej potrzeby.  
Radny M. Jaskólski zapytał, czy planowana jest likwidacja Powiatowego Zarządu Dróg                
w Złotowie i utworzenie w to miejsce spółki, bądź prywatnej firmy? Radny dodał,                         
Ŝe Powiatowy Zarząd Dróg powinien istnieć, gdyŜ w powiecie złotowskim jest bardzo duŜa 
sieć dróg i aby nimi odpowiednio zarządzać, powinien zostać doposaŜony. 
Radny Duszara poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna kontrolowała funkcjonowanie 
Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie i radni powinni zostać zapoznani z wnioskami 
pokontrolnymi.  
Starosta R. Goławski poinformował, Ŝe rozmowy nie dotyczą likwidacji Powiatowego 
Zarządu Dróg w Złotowie, ale jego restrukturyzacji i zmiany struktury zatrudnienia, gdyŜ 
obecnie brakuje pieniędzy na bieŜące wydatki i realizację niektórych zadań.  
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe sprawozdanie z wyników kontroli 
przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za I półrocze 2011 roku będzie przedmiotem 
wrześniowej sesji. 
 
Pkt. 5 – pomoc finansowa dla powiatu człuchowskiego. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla 
powiatu człuchowskiego został, w dniu dzisiejszym, jednogłośnie przyjęty przez Komisję 
BudŜetu. 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal odczytał projekt uchwały. 
Radny R. Duszara oznajmił, Ŝe w styczniu Pan Starosta zadeklarował dokończenie chodnika 
w Pniewie, jednak do dnia dzisiejszego środki na ten cel nie zostały zabezpieczone; 
stwierdził, Ŝe z budŜetu wykreślane są zaplanowane zadania inwestycyjne, z uzasadnieniem 
brak środków, natomiast dzisiaj przeznaczamy 200 tys. zł dla gminy Lipka, na przebudowę 
mostu na rzece Debrzynka. Radny oznajmił, Ŝe projekt uchwały przedstawia się dopiero              
w dniu sesji, nie dając moŜliwości poszczególnym komisjom, wypowiedzenia się w tej 
sprawie. 
Radny K. Bieluszko  poinformował, Ŝe jest to wspólna inwestycja powiatu złotowskiego                
z gminą Debrzno, Gminą Lipka oraz powiatem człuchowskim, który realizuje to zadanie. 
Wykonanie tej inwestycji jest konieczne, gdyŜ poprawi ona znacznie moŜliwości 
komunikacyjne obu powiatów.  



 
Starosta R. Goławski poinformował, Ŝe na remont tego mostu oraz przylegających do niego 
odcinków dróg powiatowych pozyskano dofinansowanie w kwocie 600 tys. zł z Ministerstwa 
Infrastruktury, co stanowi 50% kosztu inwestycji, dlatego teŜ zasadne jest jej wykonanie.   
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska – Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę. 
Uchwała nr X/53/2011 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 6 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2011 rok. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu 
złotowskiego na 2011 rok został, w dniu dzisiejszym, jednogłośnie przyjęty przez Komisję 
BudŜetu. 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal odczytał projekt uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr X/54/2011 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 7 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2011 -2025. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2011 -2025 został, w dniu dzisiejszym, jednogłośnie przyjęty 
przez Komisję BudŜetu. 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal  odczytał projekt uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr X/55/2011 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 8 – Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Radny K. Bieluszko zaapelował, aby w punkcie interpelacje i zapytania radnych zadawać 
konkretne pytania, bez zbędnego uzasadnienia i dyskusji. 
Radny Duszara oznajmił, Ŝe zadaniem radnych jest przekazywanie wniosków wyborców                     
i mieszkańców swoich gmin i powinni dyskutować nad sprawami, które są waŜne dla powiatu 
złotowskiego, dlatego nie moŜna tych dyskusji ograniczać. 
Radny R. Sikora oznajmił, Ŝe wiele osób powinno przeprosić byłych dyrektorów SOS-W                       
za wypowiadanie krzywdzących opinii na ich temat, przez co stracili pracę i otrzymali zakaz 
wykonywania zawodu. 
 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady 
J. Harbuzińska zamknęła obrady X sesji o godz. 1625. 
 
Sporządził: 
Beata Piechowska 
Tomasz Michalski 
 


