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BR.0002.10.9.2011 
 
 

PROTOKÓŁ NR   XII /11 
Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU 
 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1530. 
 
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 jest zdolna do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję zostały dołączone do protokołu 
z sesji. 
 
Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska - Turek poinformowała, Ŝe sesja została zwołana na 
wniosek Zarządu Powiatu Złotowskiego. We wniosku, Zarząd przedstawił porządek obrad, 
który radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.  
 
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/ 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/ Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym.  
6/ Interpelacje i zapytania radnych. 
7/ Wnioski i oświadczenia radnych. 
8/ Zamknięcie sesji. 
 
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 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu 
złotowskiego na 2011 rok. 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, Ŝe Zarząd Powiatu przedłoŜył autopoprawkę 
projektu uchwały. W dniu dzisiejszym autopoprawka została pozytywnie zaopiniowana przez 
Komisję BudŜetu stosunkiem głosów: 7 za przy 1 wstrzymującym. 
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Skarbnik Powiatu G. Piękoś poinformował, Ŝe w stosunku do pierwotnego projektu,                       
w autopoprawce, wprowadzono następujące zmiany: 
− związane z finansowaniem szkół ponadgimnazjalnych, po wdroŜeniu nowych arkuszy 

organizacyjnych oraz po uwzględnieniu podwyŜek przewidzianych dla nauczycieli; 
− z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - zwiększenie dotacji dla 

Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Złotowie, 
− dotyczące kwalifikacji wojskowej i zwrotu środków pozostałych po rozliczeniu 

przeprowadzonej w bieŜącym roku kwalifikacji wojskowej; 
− dotyczące Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - zwiększenie planu 

wydatków, w ramach dotacji celowej, o kwotę 2.294 zł; 
− związane z otrzymaniem dotacji ze środków rządowych dla Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie - na wydatki dla pracownika socjalnego; 
− dotyczące wprowadzenia do budŜetu KP PSP w Złotowie środków, w kwocie 60 tys. zł, 

na zakup pojazdu logistycznego (kwota 60 tys. zł stanowi 50 % wartości pojazdu, 
pozostała część zostanie przekazana z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowych 
StraŜy PoŜarnych);  

− dotyczące załącznika wydatków unijnych - przesunięcie środków do planu finansowego 
zadania „Lepsza Perspektywa Zawodowa” realizowanego przez Zespół Szkół 
Ekonomicznych  w Złotowie ze środków programu operacyjnego Kapitał Ludzki (zmiana 
obejmuje przesunięcie kwoty 1.500 zł z harmonogramu roku przyszłego do 
harmonogramu roku obecnego). 

 
Radny K. Bieluszko zaapelował, aby w pierwszej kolejności spłacać raty zaciągniętych 
kredytów, a dopiero później planować kolejne wydatki. 
W odpowiedzi Skarbnik G. Piękoś poinformował, Ŝe: 
− spłata zadłuŜenia brana jest pod uwagę w pierwszej kolejności, co wynika to z zawartych 

umów z bankami;  
− w kwestii wydatków - tegoroczny budŜet jest budŜetem trudnym, gdyŜ musi być 

zrównowaŜony, w zawiązku z czym nie ma szansy na szybszą spłatę zadłuŜenia; 
− w projekcie budŜetu załoŜono zmniejszenie kwoty spłaty obsługi zadłuŜenia – spłata 

odsetek; 
− zaplanowanego w budŜecie kredytu nie zaciągnięto zgodnie z załoŜonym 

harmonogramem, dzięki czemu nastąpiły oszczędności, z których sfinansowane zostaną 
konieczne wydatki, na które w budŜecie nie ma pokrycia. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Karol Pufal odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 
budŜetu powiatu na 2011 rok. 
 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr XII/65/2011 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 4 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2011-
2025. 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, Ŝe Zarząd Powiatu przedłoŜył autopoprawkę 
projektu uchwały. W dniu dzisiejszym autopoprawka została pozytywnie zaopiniowana przez 
Komisję BudŜetu – jednogłośnie, liczbą 8 głosów. 
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Karol Pufal odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 -2025. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr XII/66/2011 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 5 Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym. 
 
Radny J. Podmokły zwrócił się z następującymi zapytaniami: 
− czy rozstrzygnięty został juŜ przetarg nieograniczony na wybór ofert na wyposaŜenie 

pomieszczeń i budynku MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu - jeŜeli 
tak, to jaka kwota została przyjęta na realizację określonych w przetargu zadań? 

− dlaczego Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dotyczący zapewnienia swobodnego 
przejścia wzdłuŜ linii brzegowej jeziora Zaleskiego, jakie było stanowisko 
merytorycznych wydziałów i Zarządu, na czym polegała róŜnica oraz jakie było 
uzasadnienie merytoryczne? 

− w jakiej miejscowości zorganizowano festyn, na którym dokonano otwarcia wiaty, o jaką 
kwotę dofinansowania zwrócił się organizator i dlaczego Zarząd negatywnie rozpatrzył 
wniosek? 

− czego dotyczy ogłoszony przetarg na usługę cateringową, transportową i edukacyjną            
w związku z realizacją projektu „Lepsza Perspektywa Zawodowa” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej oraz jaką kwotę planuje się przeznaczyć na realizację tych 
usług? 

 
Na pytania radnego odpowiedział Wicestarosta T. Fidler informując, Ŝe: 
− na doposaŜenie budynku MOW w Jastrowiu uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa 

Edukacji Narodowej w kwocie 280 tys. zł, natomiast łączna kwota wynikająca                              
z ogłoszonych przetargów wyniosła 170 tys. zł, w związku z czym Zarząd Powiatu 
wystąpił z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o wyraŜenie zgody na 
przeprowadzenie dodatkowego przetargu na pozostałe 110 tys. zł, planując zakup 
wyposaŜenia kuchni oraz dodatkowego wyposaŜenia sypialni; 

− w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów nie było wyraźnie 
zaznaczonego wolnego przejścia wzdłuŜ linii brzegowej jeziora Zaleskiego, w związku           
z czy, aby zwrócić uwagę na tą kwestię wydano negatywną opinię; 

− festyn, na którym dokonano otwarcia wiaty odbył się w Sypniewie; organizator festynu, 
Ośrodek Kultury w Jastrowiu, złoŜył wniosek o dofinansowanie juŜ po odbyciu się 
festynu, w związku z powyŜszym, ze względów merytorycznych, wniosek nie był 
rozpatrywany przez Zarząd Powiatu; 

− realizacja projektu „Lepsza Perspektywa Zawodowa” opiewa na łączną kwotę 360 tys. zł; 
w ramach usługi cateringowej i transportowej zapewniane są posiłki i dowóz młodzieŜy 
na zajęcia odbywające się w godzinach popołudniowych, natomiast usługa edukacyjna 
dotyczy zapewnienia wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne. 

Starostwa R. Goławski dodał, Ŝe wniosków z prośbą o dofinansowanie przybywa, jednak              
z uwagi na trudną sytuację budŜetową konieczne jest ograniczanie wydatków. Oznajmił,             
Ŝe wspierane finansowo będą tylko uroczystości i imprezy ujęte w Kalendarzu uroczystości             
i imprez organizowanych i współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe, ponadto 
pewna kwota przeznaczona będzie na realizację zadań w ramach ustawy o poŜytku 
publicznym i wolontariacie.  
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Pkt. 7 Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Starosta R. Goławski poinformował, Ŝe 12 października br. w Starostwie Powiatowym                
w Złotowie odbyło się spotkanie z wójtami i burmistrzami na temat zimowego utrzymania 
dróg i na kolejnej sesji przedstawiony zostanie plan zimowego utrzymania dróg na terenie 
powiatu. 
 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady 
J. Harbuzińska zamknęła obrady XII sesji o godz. 1530. 
 
Sporządziła: 
Beata Piechowska 


