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BR.0002.10. 11 .2012 
 
 

PROTOKÓŁ NR XV/12 
Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 18 STYCZNIA 2012 ROKU 

 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1535. 
 
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 18 
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 stwierdziła, Ŝe na 7 dni przed rozpoczęciem 
sesji wpłynął wniosek Zarządu Powiatu Złotowskiego w sprawie uzupełnienia porządku 
obrad sesji o rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
− uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w latach 2012 – 2015 „Bezpieczny Powiat”; 
− wyraŜenia zgody na zbycie  nieruchomości połoŜonej w Krajence przy  ul. Sienkiewicza; 
− przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014; 
− szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 

odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty               
za pobyt dziecka w  rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej; 

− uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie; 
− sprostowania oczywistej pomyłki rachunkowej w Uchwale Nr XIV/84/2011 Rady Powiatu 

Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego  
na 2011 rok. 

Dodatkowo Zarząd Powiatu w dniu dzisiejszym przedłoŜył autopoprawkę projektu uchwały  
w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki rachunkowej w Uchwale Nr XIV/84/2011 Rady 
Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie zmiany budŜetu Powiatu 
Złotowskiego na 2011 rok. 
Następnie Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska - Turek zapytała czy radni zgłaszają inne 
wnioski lub uwagi do przedstawionego porządku obrad. 
 
Wicestarosta T. Fidler zwrócił się o wycofanie z porządku obrad pkt 6 - podjęcie uchwały              
w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości połoŜonej w Krajence przy                          
ul. Sienkiewicza. Poinformował, Ŝe taka sugestia została zgłoszona na dzisiejszym 
posiedzeniu Komisji BudŜetu, której członkowie uznali za konieczne przeprowadzenie 
wyceny tej nieruchomości. 
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie, w którym radni jednogłośnie liczbą 18 głosów 
wyrazili zgodę na wycofanie  z porządku obrad punktu 6. 
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Następnie 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 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok. 
4/ Informacja o współpracy partnerskiej powiatu złotowskiego z powiatami: Gifhorn, 

Jampol oraz Odenwald za 2011 rok. 
5/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w latach 2012 – 
2015 „Bezpieczny Powiat”. 

6/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej na lata 2012 -2014. 

7/ Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości                     
lub w części, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania              
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

8/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Złotowie. 

9/ Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki rachunkowej                      
w uchwale nr XIV/84/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku             
w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 

10/ Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym.  
11/ Interpelacje i zapytania radnych. 
12/ Wnioski i oświadczenia radnych. 
13/ 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 18 głosów. 
  
Pkt. 3/ Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
(załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) dotyczące sprawozdania z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa  i Porządku za 2011 rok. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli sprawozdanie. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 4/ Informacja o współpracy partnerskiej powiatu złotowskiego z powiatami: 
Gifhorn, Jampol oraz Odenwald za 2011 rok. 
 
Radny K. Bieluszko oznajmił, Ŝe był członkiem delegacji powiatu złotowskiego, która wzięła 
udział w obchodach 20. rocznicy odzyskania niepodległości, które odbyły się w Jampolu oraz 
Winnicy. Radny stwierdził, Ŝe naleŜy kontynuować współpracę, gdyŜ jest to doskonała okazja 
do wymiany doświadczeń. 
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacja o współpracy partnerskiej powiatu złotowskiego z powiatami: Gifhorn, 
Jampol oraz Odenwald za 2011 rok. 
Z braku uwag i dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 
zarządziła głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli informację. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 5/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania 
Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w latach 2012 – 
2015 „Bezpieczny Powiat”. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe dotychczasowy program, uchwalony w lutym 2007 
roku, obowiązywał do końca 2011 roku, w związku z czym Komisja Bezpieczeństwa                      
i Porządku, powołana przez Starostę Złotowskiego, opracowała i przyjęła projekt programu 
na lata 2012 – 2015, przedstawiając do zatwierdzenia Radzie Powiatu Złotowskiego.  
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania 
Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w latach 2012 – 2015 
„Bezpieczny Powiat”. 
Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę. 
Uchwała nr XV/85/2012 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 6/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej na lata 2012 -2014. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej na lata 2012 -2014. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę. 
Uchwała nr XV/86/2012 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 7/ Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości              
lub w części, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania              
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
 
Przewodnicząca J. Harbuzińska – Turek poinformowała, Ŝe podjęcie uchwały wymusiła 
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która 
weszła w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2012 roku. 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości                   
lub w części, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia 
opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę. 
Uchwała nr XV/87/2012 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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Pkt. 8/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Złotowie. 
 
Przewodnicząca J. Harbuzińska – Turek poinformowała, Ŝe od momentu zatwierdzenia,                
we wrześniu 2006 roku Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie 
nastąpiły istotne zmiany przepisów w zakresie zadań powiatu i PCPR, w związku z czym 
konieczne stało się wprowadzenie zmian do statutu. 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie 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 jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę. 
Uchwała nr XV/88/2012 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 9/ Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki rachunkowej               
w uchwale nr XIV/84/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku            
w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 
 
Przewodnicząca J. Harbuzińska – Turek poinformowała, Ŝe w dniu dzisiejszym Zarząd 
Powiatu przedłoŜył autopoprawkę projektu uchwały, związaną ze zmianą tytułu oraz treści 
uzasadnienia. 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki rachunkowej                
w uchwale nr XIV/84/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku                         
w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok. 
Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę. 
Uchwała nr XV/89/2012 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 10/ Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie 
międzysesyjnym. 
 
Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
Radny J. Podmokły, odnosząc się do negatywnego rozpatrzenia wniosku Powiatowego 
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, dotyczącego zwolnienia z opłaty za wynajem 
pomieszczenia naleŜącego do Starostwa Powiatowego w Złotowie w związku ze 
stwierdzeniem prowadzenia w tym lokalu działalności gospodarczej zapytał, od kiedy taka 
działalność jest prowadzona, a jeśli od dłuŜszego czasu, to środki z tytułu najmu powinny 
trafić do budŜetu powiatu.  
Radny zapytał równieŜ z jakiej przyczyny niektóre oferty na świadczenie usług medycznych 
przez Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego w Złotowie nie spełniły wymagań 
Narodowego Funduszu Zdrowia? 
W odpowiedzi Wicestarosta T. Fidler poinformował, Ŝe: 
− w przekonaniu Zarządu Powiatu we wspomnianym pomieszczeniu była prowadzona 

działalność gospodarcza, w związku z czym odmówiono Powiatowemu Zrzeszeniu LZS 
zwolnienia z opłaty za czynsz, jednak Starostwo nie ma moŜliwości ustalenia, czy PZ 
LZS otrzymywało środki finansowe za podnajem. 
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− Szpital Powiatowy nie podpisał kontraktu z NFZ na świadczenie usług w poradni 
kardiologicznej, pulmonologicznej, poradni leczenia uzaleŜnień oraz na ambulatoryjne 
badania kolonoskopowe;  

− kontraktowanie usług medycznych na 2012 rok odbywało się w drodze przetargu, który 
wygrywała firma oferująca najniŜszą cenę i w powyŜszym przypadku był to niepubliczny 
zakład opieki zdrowotnej.  

Radny J. Podmokły zapytał: 
− w jaki sposób stwierdzono prowadzenie działalności gospodarczej przez prywatną firmę, 
− czy stowarzyszenie ma w statucie zapisaną moŜliwość prowadzenia działalności 

gospodarczej, wówczas mimo, Ŝe działalność prowadzona była przez inny podmiot, 
środki mogły być przeznaczane na działalność statutową; w sytuacji, gdy Zrzeszenie 
pobierało czynsz za podnajem, środki te powinny zostać przekazane do Starostwa.   

Wicestarosta T. Fidler odpowiedział, Ŝe prowadzenie działalności gospodarczej zostało 
stwierdzone na podstawie rachunków wystawianych przez prywatnego przedsiębiorcę, 
jednak kwestii podnajmowania pomieszczenia i ewentualnego pobierania opłaty za czynsz 
jest wyjaśniana. 

 
Pkt. 11/ Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Interpelacji, zapytań nie zgłoszono. 
 
Pkt. 12/ Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Wniosków nie zgłoszono. 
 
Pkt. 13/ Zamknięcie sesji. 
 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady 
J. Harbuzińska zamknęła obrady XV sesji o godz. 1535. 


