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PROTOKÓŁ NR XIII/11 
Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 30 LISTOPADA 2011 ROKU 
 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1730. 
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 K. Pufal poinformował Ŝe na wniosek Zarządu Powiatu                       
w porządku obrad sesji zamieszczone zostały punkty dotyczące rozpatrzenia projektów 
uchwał w sprawie: 
− zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Złotowie – pkt 11 

porządku obrad; 
− ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w mieście Złotów, w mieście Jastrowie, w mieście 

Krajenka oraz mieście Okonek na rok 2012 - pkt 12 porządku obrad; 
− określenia zasad zbywania, oddawania w dzierŜawę, najem, uŜytkowanie oraz uŜyczenie 

aktywów trwałych Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie -               
pkt 13 porządku obrad. 

Dodatkowo Zarząd Powiatu, w ustawowym terminie, na 7 dni przed rozpoczęciem sesji, 
zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie projektów uchwał                    
w sprawie:  
− nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Alfreda Sokołowskiego  w Złotowie -                         

pkt 14 porządku obrad, 
− określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2011 roku - pkt 15 porządku obrad, 
− realizacji zadania inwestycyjnego Przebudowa i budowa drogi powiatowej  nr 1043P od 

miejscowości Węgierce do skrzyŜowania z drogą wojewódzką nr 189 -                                   
pkt 16 porządku obrad, 

− zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok - pkt 17 porządku obrad, 

w związku z czym porządek obrad, zgodnie z Regulaminem Rady Powiatu, zostaje o te 
punkty uzupełniony. 
 
Wiceprzewodniczący K. Pufal poinformował, Ŝe w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu 
przedłoŜył równieŜ wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt: Oświadczenie w sprawie 
nadania auli Starostwa Powiatowego w Złotowie imienia Adama Krysińskiego.  
Wiceprzewodniczący K. Pufal stwierdził, Ŝe do uwzględnienia wniosku o uzupełnienie 
porządku obrad, zgłoszonego na mniej niŜ 7 dni przed dniem odbywania się sesji,   wymagana 
jest zgoda Rady, w związku z powyŜszym zarządził głosowanie, w którym radni 
jednogłośnie, liczbą 17 głosów wyrazili zgodę na uzupełnienie porządku obrad (pkt 2 
porządku obrad). 



Wiceprzewodniczący K. Pufal poinformował, Ŝe porządek obrad obejmuje następujące 
punkty: 
1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2/ Oświadczenie w sprawie nadania auli Starostwa Powiatowego w Złotowie imienia 

Adama Krysińskiego. 
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu ds. Konkursu              

o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za 2011 rok. 
5/ Zatwierdzenie Kalendarza uroczystości i imprez organizowanych                                        

i współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Złotowie w 2012 roku. 
6/ Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie o przygotowaniu do zimowego 

utrzymania dróg. 
7/ Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu złotowskiego na rynku zbóŜ, 

owoców, warzyw i Ŝywca. 
8/ Informacja z realizacji uchwały nr XXX/136/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 

29 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla 
powiatu złotowskiego, Planu gospodarki odpadami dla powiatu złotowskiego” za 2010 
rok. 

9/ Informacja o sytuacji w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych 
Powiatu Złotowskiego oraz o wynikach egzaminu maturalnego w roku szkolnym 
2010/2011.  

10/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu złotowskiego           
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego w 2012 roku”. 

11/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Złotowie. 

12/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w mieście Złotów, 
w mieście Jastrowie, w mieście Krajenka oraz mieście Okonek na rok 2012. 

13/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierŜawę, 
najem, uŜytkowanie oraz uŜyczenie aktywów trwałych Szpitala Powiatowego                     
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 

14/ Podjęcie uchwały w sprawie  nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Alfreda 
Sokołowskiego   w Złotowie. 

15/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku. 

16/ Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego Przebudowa i budowa 
drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyŜowania z drogą 
wojewódzką  nr 189. 

17/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 
18/ Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym.  
19/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
20/ Interpelacje i zapytania radnych. 
21/ Wnioski i oświadczenia radnych. 
22/ Zamknięcie sesji. 
 
Pkt. 2 Przyjęcie oświadczenia w sprawie nadania auli Starostwa Powiatowego                        
w Złotowie imienia Adama Krysińskiego.  
 
Wicestarosta T. Fidler  przedstawił treść oświadczenia w sprawie nadania auli Starostwa 
Powiatowego w Złotowie imienia Adama Krysińskiego.  



 
Wiceprzewodniczący K. Pufal zarządził głosowanie, w którym radni jednogłośnie liczbą 17 
głosów przyjęli oświadczenie. 
Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Następnie, na wniosek Wicestarosty T. Fidlera, Wiceprzewodniczący K. Pufal zarządził 
przerwę w obradach, w trakcie której odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, który podjął 
uchwałę  w sprawie nadania auli Starostwa Powiatowego imienia Adama Krysińskiego.  
Po zakończeniu posiedzenia Zarządu nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy.  
 
Godz. 1525 wznowienie obrad. 
 
Po wznowieniu obrad głos zabrał radny sejmiku województwa wielkopolskiego Henryk 
Szopiński, który poinformował o załoŜeniach budŜetowych województwa wielkopolskiego   
na 2012 rok dotyczących inwestycji realizowanych na terenie powiatu złotowskiego. Radny 
poinformował, Ŝe w projekcie budŜetu na 2012 rok zaplanowano, jako zadania jednoroczne, 
przebudowę wiaduktu nad linią PKP na ul. Kujańskiej w Złotowie, na kwotę 4.635.000 zł 
oraz przebudowę drogi 188 na odcinku Piła – Lipka (przebudowa ul. Domańskiego                     
w Krajence wraz z przebudową mostu oraz w miejscowości Lipka - przebudowa drogi od 
przejazdu kolejowego w stronę Debrzna).  
 
 
Pkt. 3/  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. 4/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu                   
ds. Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal oznajmił, Ŝe Zarząd Powiatu na przewodniczącą komisji 
ds. Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za 2011 rok zaproponował Przewodniczącą 
Rady Powiatu Jadwigę Harbuzińską – Turek, która wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Poinformował, Ŝe zgodnie z Regulaminem Konkursu w skład komisji konkursowej wchodzą 
przedstawiciele wszystkich klubów radnych; na ręce Przewodniczącej Radny wpłynęło 
zgłoszenie: 

− Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP, który na przedstawiciela w komisji 
wskazał radnego Marka Kitowskiego, 

− Klubu Radnych Porozumienia Samorządowego, który na przedstawiciel w komisji 
wskazał radnego Jerzego Podlewskiego, 

− Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który na przedstawiciela w komisji 
wskazał radną ElŜbietę Kozicz; 

wszystkie wytypowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały (informacja o stanowiskach komisji stałych stanowi 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 podjęli uchwałę w sprawie 
powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu ds. Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego. 
Uchwała nr XIII/67/2011 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 5/ Zatwierdzenie kalendarza uroczystości i imprez organizowanych oraz 
współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Złotowie  w   2012 roku. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące zatwierdzenia kalendarza uroczystości i imprez organizowanych oraz 
współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Złotowie  w   2012 roku.  
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący K. Pufal zarządził głosowanie,              
w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów zatwierdzili kalendarz imprez (załącznik nr 4  
do niniejszego protokołu). 
 
Pkt. 6/ Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie o przygotowaniu do 
zimowego utrzymania dróg. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacji Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie  o przygotowaniu do zimowego 
utrzymania dróg. 
Radny K. Bieluszko zwrócił się z apelem do dyrektora PZD o podjęcie działań, dzięki którym 
PZD będzie mógł szybciej i sprawniej reagować na intensywne opady śniegu. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Wiceprzewodniczący K. Pufal zarządził 
głosowanie, w którym radni przyjęli informację stosunkiem głosów: 16 za, przy                            
1 wstrzymującym.  
Informacja stanowi  załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 7/ Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu złotowskiego na rynku 
zbóŜ, owoców, warzyw i Ŝywca. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacji o sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu złotowskiego na rynku zbóŜ, 
owoców, warzyw i Ŝywca. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący K. Pufal zarządził głosowanie,              
w którym radni przyjęli informację jednogłośnie, liczbą 17 głosów.  
Informacja stanowi  załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 8/ Informacja z realizacji uchwały nr XXX/136/2009 Rady Powiatu Złotowskiego                
z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla 
powiatu złotowskiego, Planu gospodarki odpadami dla powiatu złotowskiego” za 2010 
rok. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacji z realizacji uchwały nr XXX/136/2009 Rady Powiatu Złotowskiego. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji wiceprzewodniczący K. Pufal  zarządził głosowanie,            
w którym radni przyjęli omawianą informację jednogłośnie, liczbą 17 głosów. 
Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 



Pkt. 9/ Informacja o sytuacji w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach 
oświatowych Powiatu Złotowskiego oraz o wynikach egzaminu maturalnego w roku 
szkolnym 2010/2011. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacji o sytuacji w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych 
Powiatu Złotowskiego oraz o wynikach egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010/2011. 
 
Następnie Dyrektor Wydziału Oświaty przedstawił prezentację multimedialną, która stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Radny R. Duszara zaproponował, aby na początku przyszłego roku odbyła się debata na temat 
sytuacji w oświacie w powiecie złotowskim. 
Wicestarosta T. Fidler poinformował, Ŝe: 

− przedstawiona przez dyrektora informacja jest wstępem do takiej dyskusji, natomiast 
próba reformy powiatowego systemu edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym zostanie 
podjęta od nowego roku; podejmowane w tej sprawie decyzje zostaną wspólnie 
przedyskutowane i dokładnie omówione; 

− przy próbie reformy naleŜy wziąć pod uwagę dwa podstawowe kryteria, tzn. 
podwyŜszenie jakości kształcenia oraz kryterium ekonomiczne; 

− samorządy gminne decyzje w sprawie reorganizacji szkolnictwa podstawowego                      
i gimnazjalnego musiały podjąć juŜ kilka lat temu, obecnie dotyczy to szkół 
ponadgimnazjalnych;  

− działania Zarządu Powiatu będą zmierzały do utrzymania obecnej liczby oddziałów,              
czy jej zwiększania, a ostatecznością będzie ich redukcja; natomiast z przedstawionej 
informacji o liczbie nadgodzin, w przeliczeniu na 1 etat nauczycielski wynika, Ŝe nie 
będzie konieczne zmniejszenie liczby etatów, a jedynie zmniejszenie liczby nadgodzin. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Wiceprzewodniczący K. Pufal zarządził 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli omawianą informację. 
Informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 10/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu 
złotowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego w 2012 roku”. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu 
złotowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego w 2012 roku”. 
Wiceprzewodniczący K. Pufal poinformował, Ŝe zgodnie z przepisami - w sprawie projektu 
Programu - przeprowadzone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami; Zarząd Powiatu przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji,                
z którego wynika, Ŝe nie wpłynęły Ŝadne opinie i uwagi dotyczące przedmiotowego projektu 
uchwały. 
Wiceprzewodniczący K. Trela odczytał projekt uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do  dyskusji Wiceprzewodniczący K. Pufal zarządził głosowanie,             
w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr  XIII/68/2011 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 



Pkt. 11/ 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 wraz z wnioskiem Komisji Oświaty i Zdrowia dotyczącym dodania                       
w rozdziale VI Wydział Promocji i Rozwoju ppkt 5 w brzmieniu: „prowadzenie spraw 
związanych ze stypendiami, nagrodami i wyróŜnieniami w dziedzinie kultury fizycznej”. 
Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal poinformował, Ŝe poprawka zgłoszona przez Komisję 
Oświaty i Zdrowia została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu. 
Z braku uwag i zgłoszeń do  dyskusji Wiceprzewodniczący K. Pufal zarządził głosowanie,             
w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów, przyjęli zgłoszoną poprawkę, a następnie 
przedmiotową uchwałę. 
Uchwała nr  XIII/69/2011 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 12/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w mieście 
Złotów, w mieście Jastrowie, w mieście Krajenka oraz mieście Okonek na rok 2012. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w mieście 
Złotów, w mieście Jastrowie, w mieście Krajenka oraz mieście Okonek na rok 2012 wraz                     
z wnioskiem Komisji Oświaty i Zdrowia. 
Wiceprzewodniczący K. Pufal poinformował, Ŝe Zarząd Powiatu, realizując wniosek Komisji 
Oświaty i Zdrowia, przedstawił autopoprawkę projektu uchwały; zapisy w uchwale nie mogły 
mieć dokładnego brzmienia zaproponowanego przez Komisję, czyli „rozkład dyŜurów aptek”, 
jednak do zwrotów „rozkład godzin pracy aptek” w autopoprawce, Zarząd Powiatu proponuje 
dodać zwrot „w porze nocnej” - zgodnie z zapisem ustawowym. 
Z braku uwag i zgłoszeń do  dyskusji Wiceprzewodniczący K. Pufal zarządził głosowanie,             
w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę. 
Uchwała nr  XIII/70/2011 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 13/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania                         
w dzierŜawę, najem, uŜytkowanie oraz uŜyczenie aktywów trwałych Szpitala 
Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierŜawę, 
najem, uŜytkowanie oraz uŜyczenie aktywów trwałych Szpitala Powiatowego im. Alfreda 
Sokołowskiego w Złotowie. 
Radny J. Podmokły zwrócił uwagę na zapis § 12 projektu uchwały, który zdaniem radnego 
naleŜałoby uzupełnić; zaproponował, aby w § 12 projektu uchwały dodać pkt. 4 w brzmieniu: 
„spółek prawa handlowego, w których wspólnikiem, akcjonariuszem lub członkiem organów 
są osoby wymienione w pkt. 1,2,3” oraz pkt. 5 w brzmieniu: „nie moŜe być dokonana na 
rzecz osób, które zatrudniają na jakiekolwiek umowy osoby wymienione w tych 
załącznikach”. 
Radny K. Bieluszko stwierdził, Ŝe decyzję w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania                         
w dzierŜawę, najem, uŜytkowanie, czy uŜyczenie aktywów trwałych szpitala Rada powinna 
podejmować po zakończeniu roku, w momencie kiedy znany będzie wynik finansowy 
Szpitala. Radny dodał, Ŝe Komisja Rewizyjna powinna przeprowadzić kontrolę w Szpitalu. 



Radny J. Podmokły poinformował, Ŝe w planie kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok jest 
zaplanowana kontrola szpitala. Radny zapytał: 
− na jakich zasadach dotychczas rozwiązywano kwestię wynajmu, dzierŜawy itd. aktywów 

trwałych Szpitala oraz czy Szpital ma opracowane wewnętrzne zasady, dotyczące takich 
sytuacji;  

− dlaczego po 13 latach funkcjonowania starostwa zaszła potrzeba wprowadzenia 
proponowanych zasad i podjęcia stosownej uchwały? 

Wicestarosta T. Fider poinformował, Ŝe na pytanie radnego J. Podmokłego odnośnie 
uzupełnienia §12 projektu uchwały odpowie radca prawny Starostwa, natomiast merytoryczne 
uzasadnienie przyjęcia tej uchwały omówi dyrektor Szpitala. 
Radny R. Duszara zapytał, czy zapis w §12, pkt 3 projektu uchwały jest zgodny z prawem                 
i czy nie naleŜy sprecyzować zapisu o stopniu pokrewieństwa osób trzecich, wobec osób 
wymienionych w pkt 1 i 2? 
Radca prawny Starostwa D. Wojciechowska poinformowała, Ŝe zapis §12 jest zgodny                      
z przepisami prawa oraz Ŝe propozycja uzupełnienia §12, zgłoszona przez radnego                             
J. Podmokłego, jego cenna i powinna zostać zawarta w projekcie uchwały.  
Następnie Dyrektor J. Teusz poinformował, Ŝe: 
− podjęcie uchwały wymusza nowa ustawa o działalności leczniczej, obowiązująca                      

od 1 lipca 2011 roku, zakładająca, Ŝe zbywanie, oddawanie w dzierŜawę, najem, 
uŜytkowanie oraz uŜyczenie moŜe nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez 
organ załoŜycielski, czyli radę powiatu, 

− projekt uchwały został przygotowany przez Wydział Oświaty i był konsultowany                     
z dyrekcją szpitala oraz skarbnikiem powiatu, 

− w ostatnim czasie jeden z podmiotów niepublicznych wystąpił z wnioskiem                          
o wydzierŜawienie sali operacyjnej w soboty i niedziele celem, co potwierdziło  
konieczność określenia zasad i podjęcia stosownej uchwały. 

Radny A. Pietrzak poparł wypowiedź radnego R. Duszary i oznajmił, Ŝe zapisy uchwały nie 
są precyzyjne. 
Radny J. Podlewski zgłosił wniosek formalny o odroczenie podjęcia przedmiotowej uchwały 
do następnej sesji. 
Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal zarządził głosowanie, w którym radni przyjęli wniosek 
jednogłośnie, liczbą 17 głosów. 

 
Pkt. 14/ Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Powiatowemu                    
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu  uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Alfreda 
Sokołowskiego w Złotowie 
Wiceprzewodniczący K. Pufal odczytał projekt uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący K. Pufal zarządził głosowanie,             
w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr XIII/71/2011 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 15/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu  uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Alfreda 
Sokołowskiego w Złotowie 



Wiceprzewodniczący K. Pufal odczytał projekt uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący K. Pufal zarządził głosowanie,             
w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr XIII/72/2011 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 16/ Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego Przebudowa               
i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyŜowania  z 
drogą wojewódzką nr 189. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego Przebudowa                  
i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyŜowania z drogą 
wojewódzką nr 189. 
Radny K. Bieluszko zaapelował aby samorząd gminy Tarnówka dofinansował realizację tej 
inwestycji kwotą 30 tys. zł. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący K. Pufal zarządził głosowanie,             
w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr XIII/73/2011 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 17/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2011 rok. 
 
Wiceprzewodniczący K. Pufal poinformował, Ŝe w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu 
przedstawił autopoprawkę do projektu budŜetu. Przed sesją odbyło się posiedzenie Komisji 
BudŜetu, która jednogłośnie, liczbą 7 głosów, przyjęła autopoprawkę projektu uchwały. 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela odczytał projekt uchwały w sprawie 
zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2011 rok. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący K. Pufal zarządził głosowanie,             
w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr XIII/74/2011 stanowi załącznik nr  do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 18/ Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie 
międzysesyjnym. 
 
Radny J. Podmokły zapytał o jaką kwotę dofinansowania wnioskował do Zarządu Powiatu 
dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie na organizację wojewódzkich mistrzostw 
druŜynowych dziewcząt i chłopców w tenisie stołowym szkół ponadgimnazjalnych. Radny 
stwierdził, Ŝe jest to placówka powiatowa i dofinansowanie powinno być przyznane; zapytał, 
czy w związku z odmową dofinansowania - impreza się nie odbędzie? 
 
Radny R. Duszara oznajmił, Ŝe motywacja odmowy wpisania do kalendarza imprez 
sportowych Starostwa Powiatowego Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Policjantów                  
- z uwagi na fakt, Ŝe jest to jednorazowa impreza – nie jest przekonywująca, tym bardziej, Ŝe 
w dalszej części informacji jest napisane, Ŝe wyraŜono zgodę na przyjęcie patronatu nad tą 
imprezą.  
Wicestarosta T. Fidler poinformował, Ŝe: 

− dyrektor ZSE w Złotowie zwrócił się z prośbą o dofinansowanie organizacji turnieju  
w kwocie 600 zł – odpowiedź Zarządu Powiatu była negatywna, jednak zgodnie               



z przyjętą zasadą, Ŝe dofinansowania do kwoty 500 zł moŜe udzielać Starosta, 
dyrektor otrzymał wsparcie finansowe na organizację turnieju, w kwocie 500 zł; 

− wniosek KPP w Złotowie został złoŜony juŜ po przygotowaniu Kalendarza imprez; 
Zarząd uznał, Ŝe skoro nie jest to impreza cykliczna, nie ma zastosowania do 
kalendarza, jednak przyjmując patronat nad imprezą Zarządu Powiatu na pewno 
udzieli wsparcia finansowego na jego organizację. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Wiceprzewodniczący K. Pufal zarządził 
głosowanie,  w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli sprawozdanie. 
Sprawozdanie nr stanowi załącznik nr  do niniejszego protokołu. 
 
Pkt 19/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji 
 
Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal poinformował, Ŝe radni którzy składali interpelacje                  
i zapytania na ostatniej planowej sesji (28 września) otrzymali odpowiedzi na piśmie. 
Zapytał, czy jest potrzeba ustnego przedstawienia odpowiedzi przez Pana Wicestarostę 
Tomasza Fidlera. 
Radni uznali, Ŝe nie ma konieczności ich przedstawiania. 
 
 
Pkt 20/ Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Interpelacji, zapytań nie zgłoszono. 
 
 
Pkt 21/ Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal poinformował, Ŝe na ręce Przewodniczącej Rady 
wpłynęło pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Złotowie odnośnie analizy oświadczeń 
majątkowych radnych złoŜonych w terminie 30 dni od dnia złoŜenia ślubowania oraz za 2010 
rok. ZastrzeŜenia w większości przypadków dotyczyły: nie wskazania miejsca połoŜenia 
nieruchomości, braku określania w związku z jakim zdarzeniem zaciągnięto zobowiązanie 
pienięŜne; naczelnik US zwraca równieŜ uwagę, aby w składanych oświadczeniach 
majątkowych starannie wypełniać kaŜdą rubrykę, z uwzględnieniem danych podanych do 
uprzednio złoŜonych oświadczeń majątkowych.  
Dla zainteresowanych pismo znajduje się do wglądu w Biurze Rady. 
 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący 
Rady zamknął obrady XIII sesji o godz. 1730. 
 
Sporządził: 
Beata Piechowska 
Tomasz Michalski 


