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BR.0002.10. 11.2011 

 

 

PROTOKÓŁ NR XIV/11 

Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 29 GRUDNIA 2011 ROKU 
 

 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1710. 

 

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, że 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, że: 

 na wniosek Zarządu Powiatu w zarządzeniu znalazły się dodatkowe punkty dotyczące 

podjęcia uchwał w sprawie: 

 określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie                       

oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego 

w Złotowie; 

 przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej 

dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 roku.  

 

 dodatkowo Zarząd Powiatu, w ustawowym terminie, na 7 dni przed rozpoczęciem sesji, 

zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie projektu uchwały                    

w sprawie likwidacji PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ IM. DR 

JANUSZA KORCZAKA W JASTROWIU. 

Porządek obrad, zgodnie z Regulaminem Rady Powiatu, zostaje o ten punkt uzupełniony 

(pkt 11 porządku obrad).  

 w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu przedłożył również wniosek o uzupełnienie porządku 

obrad sesji o rozpatrzenie projektów uchwał:  

 zmiany uchwały Nr XIII/71/2011 w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu 

im. Alfreda Sokołowskiego w  Złotowie (pkt 12 porządku obrad). 

 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok (pkt 13 porządku 

obrad).  

 ponadto, zgodnie z wnioskiem Skarbnika Powiatu, proponuje się zamianę kolejności 

rozpatrywania punktów 5 i 6; w ten sposób jako pierwszy rozpatrzony zostanie projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, natomiast jako pkt 6 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok. 
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że do uzupełnienia porządku obrad o dwa powyższe 

projekty uchwał oraz do zmiany kolejności rozpatrywania pkt 5 i 6 wymagana jest zgoda 

Rady wyrażona w formie głosowania.  

W wyniku głosowania radni przyjęli uzupełnienie i zmianę porządku obrad. 

Radni nie zgłosili innych uwag i propozycji zmian porządku obrad, a zatem Przewodnicząca                    

J. Harbuzińska - Turek poinformowała, że porządek obrad obejmuje następujące punkty: 

 

1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3/ Informacja Zarządu Powiatu o zakresie współpracy samorządu powiatowego                           

z samorządami gminnymi z terenu powiatu złotowskiego w roku 2011.  

4/ Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Złotowskiego za okres od 1 kwietnia 2011 

do 31 października 2011 roku. 

5/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Złotowskiego na lata 2012 – 2030. 

6/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok. 

7/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2012 rok. 

8/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji stałych oraz planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2012 rok. 

9/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, 

najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Powiatowego im. 

Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 

10/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania                      

z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia 

kwalifikacji wojskowej w 2012 roku. 

11/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – 

WYCHOWAWCZEJ IM. DR JANUSZA KORCZAKA W JASTROWIU. 

12/ Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIII/71/2011 w sprawie nadania Statutu 

Szpitalowi Powiatowemu im. Alfreda Sokołowskiego w  Złotowie. 

13/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego  na 2011 rok. 

14/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Złotowskiego na lata 2012 – 2030. 

15/  Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym.  

16/  Interpelacje i zapytania radnych. 

17/ Wnioski i oświadczenia radnych. 

18/  Zamknięcie sesji. 

 

 

 

Pkt. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska – Turek oznajmiła, że protokół został 

sporządzony w terminie określonym w statucie powiatu i wyłożony radnym do wglądu. 

Do chwili otwarcia obrad nie zgłoszono uwag. 

W głosowaniu protokół został przyjęty jednogłośnie, liczbą 19 głosów.  
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Pkt. 3/ Informacja Zarządu Powiatu o zakresie współpracy samorządu powiatowego                           

z samorządami gminnymi z terenu powiatu złotowskiego w roku 2011. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

(załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) dotyczące informacji Zarządu Powiatu o zakresie 

współpracy samorządu powiatowego z samorządami gminnymi z terenu powiatu 

złotowskiego w roku 2011. 

 

Następnie wójtowie z gminy Złotów, Zakrzewo i Lipka, w imieniu przedstawicieli wszystkich 

samorządów gminnych, podziękowali radnym Rady Powiatu Złotowskiego oraz 

przedstawicielom samorządu powiatowego za dotychczasową współpracę na rzecz 

mieszkańców gmin.  

Za współpracę przedstawicielom samorządów podziękowała również Przewodnicząca Rady.  

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 2 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 4/ Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Złotowskiego za okres od                       

1 kwietnia 2011 do 31 października 2011 roku. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

oraz Komisji Rewizyjnej dotyczące informacji z realizacji uchwał Rady Powiatu 

Złotowskiego za okres od 1 kwietnia 2011 do 31 października 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 3 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 5/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Złotowskiego na lata 2012 – 2030. 

 

Skarbnik Powiatu Grzegorz Piękoś przedstawił prezentację multimedialną o głównych 

założeniach wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek poinformowała, że Skład Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez 

Zarząd Powiatu Złotowskiego projekcie wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 5). 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Karol Pufal odczytał projekt uchwały. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 

głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę jednogłośnie liczbą 19 głosów.                    

Uchwała nr XIV/75/2011 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 6/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok. 

 

Skarbnik G. Piękoś przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą budżetu powiatu na 

2012 rok (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok,                        

wraz z wnioskiem komisji budżetu o dofinansowanie remontu ulicy Kolejowej w Złotowie. 
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Starosta R. Goławski poinformował, że wstępnie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 

dofinansowanie realizacji tej inwestycji i ma zamiar przeznaczyć na ten cel kwotę 40 tys. zł, 

jednak decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w późniejszym terminie. 

Radny K. Bieluszko podkreślił  konieczność ograniczania wydatków budżetowych. 

 

Radny J. Podmokły pozytywnie odniósł się do wprowadzonych oszczędności, np.                          

w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego; stwierdził, że nie należy jednak zmniejszać 

wydatków w takich działach, jak np. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, czy kultura 

fizyczna i sport. Radny zaapelował do Zarządu Powiatu, aby w trakcie roku budżetowego 

zwiększyć środki przeznaczone na ten cel, przynajmniej do wysokości z roku bieżącego. 

Ponadto radny zapytał, dlaczego w budżecie nie zaplanowano środków na funkcjonowanie 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych w Jastrowiu? 

Skarbnik G. Piękoś poinformował, że: 

 w porównaniu z rokiem poprzednim w działach wymienionych przez radnego                  

J. Podmokłego założono zmniejszenie środków, jednak na realizację tych zadań,                    

w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zaplanowano aż 200 tys. zł, 

 zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, wnioski na pozyskanie środków na ochronę 

zabytków, należy składać do 30 września roku poprzedzającego realizację zadania – 

jednak o określonym terminie nie wpłyną żaden wniosek, 

 na funkcjonowanie MOW nr 1 utworzona została rezerwa w kwocie 500 tys. zł. 

 

Wiceprzewodniczący Rady K. Trela zaapelował, aby środki finansowe zaoszczędzone                       

w ramach zimowego utrzymania dróg przeznaczyć na poszerzenie poboczy na drogach 

powiatowych; w tej kwestii należały rozmawiać z przedstawicielami samorządów gminnych. 

 

Starosta R. Goławski: 

 poinformował, że zapis w uchwale mówiący o składaniu wniosków w terminie do 30 

września roku poprzedzającego realizację inwestycji może zostać zmieniony,                  

aby umożliwić składanie wniosków na renowację zabytków w 2012 roku i wówczas   

w budżecie zabezpieczone zostaną środki na ten cel, 

 poparł wniosek dotyczący poszerzania i utwardzania poboczy informując, że wnioski 

mogą być realizowane w ramach Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych, 

 oznajmił, że budżet na 2012 rok jest budżetem trudnym, ale inwestycyjnym, 

zabezpieczającym środki na kontynuowanie już rozpoczętych inwestycji oraz na 

przebudowę drogi powiatowej Węgierce – Piecewo. 

 

Radny M. Jaskólski oznajmił, że popiera budżet na 2012 rok, gdyż zakłada on realizację 

inwestycji, na które wnioski składane były przez poprzedni zarząd, któremu przewodniczył; 

podziękował pracownikom, którzy tworzyli dokumentację na realizację inwestycji 

drogowych. Ponadto radny oznajmił, że Pan Starosta na posiedzeniu Komisji Porządku 

Publicznego zapewnił, że remont chodnika w Pniewie zostanie dokończony. 

 

Godz. 16
12

 obrady opuścił radny J. Podmokły.  

 

Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek poinformowała, że Skład Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez 

Zarząd Powiatu Złotowskiego projekcie budżetu na 2012 rok (załącznik nr 8) oraz o 

sfinansowaniu deficytu (załącznik nr 9). 

 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 
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Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 

zarządziła głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę jednogłośnie liczbą 18 głosów.                    

Uchwała nr XIV/76/2011 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Przerwa od godz. 16
25

 do godz. 16
37

. 

 

Pkt. 7/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2012 rok. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2012 rok. 

 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 

głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę jednogłośnie liczbą 18 głosów.                    

Uchwała nr XIV/77/2011 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 8/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji stałych                   

oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2012 rok. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2012 rok. 

 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

Radny R. Duszara zasugerował, aby komisje, na których omawiane są wyłącznie materiały 

sesyjne odbywały wspólne posiedzenia. 

W odpowiedzi na sugestię radnego Przewodnicząca Rady poinformowała, że jest to możliwe, 

jednak decyzje w tej kwestii pozostawia przewodniczącym poszczególnych komisji. 

 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 

zarządziła głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę jednogłośnie liczbą 19 głosów.                    

Uchwała nr XIV/78/2011 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 9/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, 

najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Powiatowego                    

im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, 

najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Powiatowego im. Alfreda 

Sokołowskiego w Złotowie.  

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 

głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę stosunkiem głosów 16 za 1 przeciw, przy                

1 wstrzymujący.                     

Uchwała nr XIV/79/2011 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
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Pkt. 10/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania          

z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia 

kwalifikacji wojskowej w 2012 roku. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące podjęcia  uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania               

z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji 

wojskowej w 2012 roku. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 

głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę jednogłośnie, liczbą 18 głosów. 

Uchwała nr  XIV/80/2011 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 11/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – 

WYCHOWAWCZEJ IM. DR JANUSZA KORCZAKA W JASTROWIU. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że przed sesją odbyło się połączone 

posiedzenie Komisji Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Budżetu, które pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały w sprawie likwidacji PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – 

WYCHOWAWCZEJ IM. DR JANUSZA KORCZAKA  W JASTROWIU. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący K. Pufal zarządził głosowanie,             

w którym radni jednogłośnie, liczbą 18głosów przyjęli przedmiotową uchwałę. 

Uchwała nr  XIV/81/2011 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 12/ Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIII/71/2011 w sprawie nadania 

Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. Alfreda Sokołowskiego w  Złotowie. 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że przed sesją odbyło się wspólne posiedzenie 

Komisji Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Budżetu, które pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały o zmianie uchwały Nr XIII/71/2011 w sprawie nadania Statutu Szpitalowi 

Powiatowemu im. Alfreda Sokołowskiego  w  Złotowie. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący K. Pufal zarządził głosowanie,             

w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę. 

Uchwała nr  XIV/82/2011 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu 

Pkt. 13/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Złotowskiego na lata 2012 – 2030.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Złotowskiego na lata 2012 – 2030. 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu 

przedstawił autopoprawkę projektu uchwały; autopoprawka została pozytywnie zaopiniowana 

przez Komisję Budżetu. 

 

Godz. 16
50

 na obrady wrócił radny J. Podmokły. 

 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 
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Z braku uwag i zgłoszeń do  dyskusji Wiceprzewodniczący K. Pufal zarządził głosowanie,             

w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę. 

Uchwała nr  XIV/83/2011 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 14/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące podjęcia  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu 

przedstawił autopoprawkę projektu uchwały; autopoprawka została pozytywnie zaopiniowana 

przez Komisję Budżetu. 

Z braku uwag i zgłoszeń do  dyskusji Wiceprzewodniczący K. Pufal zarządził głosowanie,             

w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę. 

Uchwała nr  XIV/84/2011 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 15/ Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie 

międzysesyjnym. 

 

Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym, które radni  

otrzymali na piśmie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 16/ Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Nie zgłoszono interpelacji i zapytań. 

 

Pkt. 17/ Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Radny K. Trela zasygnalizował, iż na terenie powiatu złotowskiego znajduje się dużo 

kościołów wymagających odrestaurowania, apelując o zabezpieczanie środków budżetowych 

na ten cel. 

 

Radny J. Podmokły poinformował, że popiera budżet powiatu złotowskiego na 2012 rok, 

gdyż są w nim wprowadzone oszczędności, a jednocześnie planuje się realizację inwestycji 

drogowych. Oświadczył, że w ostatnim czasie w Muzeum Ziemi Złotowskiej odbył się 

konkurs szopek bożonarodzeniowych, w którym uczestniczył i wręczał nagrody jako jeden             

ze sponsorów; środki na ten cel przekazało także starostwo, jednak w zawiązku z faktem,            

że w konkursie nie uczestniczył przedstawiciel samorządu powiatowego, organizator 

omyłkowo na fakturze za zakup nagród dla Starostwa Powiatowego wpisał, jako 

zamawiającego jego nazwisko. 

Wicestarosta T. Fidler poinformował, że faktura zostanie poprawiona i Starostwo pokryje 

koszty zakupu nagród. 

 

Radny M. Kitowski w imieniu Burmistrza oraz mieszkańców Miasta i Gminy Krajenka 

podziękował Zarządowi Powiatu za owocną współpracę w 2011 roku, a przede wszystkim            

za wykonanie na terenie Krajenki przebudowy ul. Polańskiego oraz budowy chodnika przy   

ul. 30 Stycznia.  
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Radny K. Bieluszko oświadczył, że w związku z zakończeniem prowadzenia działalności 

gospodarczej deklaruje użyczenie, w razie wystąpienia takiej potrzeby, samochodu na rzecz 

Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg. 

 

Radny M. Jaskólski zwrócił uwagę, aby podając informacje o wysokości zadłużenia powiatu, 

przedstawiać również dane o zrealizowanych w ramach tych środków inwestycjach. 

 

17
04

 obrady opuścił radny K. Pufal. 

 

Radny A. Pietrzak poinformował o przystąpieniu do Klubu Radnych Porozumienie 

Samorządowe.  

 

Starosta R. Goławski podziękował radnym za zgłaszane wnioski i sugestie. Podziękowania, 

za zaangażowanie i współpracę przy realizacji inwestycji, skierował również do wójtów                

i burmistrzów. 

Dodał, że w przyszłym roku PUP w Złotowie otrzyma więcej pieniędzy na aktywizację 

zawodową bezrobotnych. 

 

 

Pkt 18/ porządku obrad – Zamknięcie sesji. 
 

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący 

Rady zamknął obrady XIV sesji o godz. 1710. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


