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BR.0002.10. 7 .2012 

 

PROTOKÓŁ NR XXI/12 

Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 31 LIPCA 2012 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, że w sesji uczestniczy 16 

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 J. Harbuzińska - Turek poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek 

Zarządu Powiatu Złotowskiego,  porządek obrad obejmuje następujące punkty: 

1/  Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.  

2/  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

3/  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Złotowskiego na lata 2012-2030.  

4/  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu złotowskiego na 2012 rok.  

5/  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty 

budowlane dla Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie.  

6/  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty 

budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Barbary w Radawnicy.  

7/  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty 

budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina Biskupa w Starej 

Wiśniewce.  

8/  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty 

budowlane dla Domu Polskiego w Zakrzewie.  

9/  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty 

budowlane dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Katarzyny w Lipce – Kościół 

p.w. Dobrego Pasterza w Batorowie.  

10/  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty 

budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie.  

11/  Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym.  

12/  Interpelacje i zapytania radnych.  

13/  Wnioski i oświadczenia radnych.  

14/  Zamknięcie sesji. 

 

Radni nie zgłosili uwag, czy propozycji zmian porządku obrad. 
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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 16 głosów. 

  

 

Pkt. 3/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Złotowskiego na lata 2012-2030. 

 

Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska – Turek poinformowała, że w dniu dzisiejszym 

Zarząd Powiatu zgłosił autopoprawkę projektu uchwały oraz że przed sesją odbyło się 

posiedzenie Komisji Budżetu, która jednogłośnie liczbą 5 głosów pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Karol Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 16 głosów przyjęli uchwałę. 

Uchwała nr XXI/154/2012 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

 

Pkt. 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu złotowskiego na 2012 rok. 

 

Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska – Turek poinformowała, że w dniu dzisiejszym 

Zarząd zgłosił autopoprawkę projektu uchwały. Przed sesją odbyło się posiedzenie Komisji 

Budżetu, która jednogłośnie liczbą 5 głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Karol Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 16 głosów przyjęli uchwałę. 

Uchwała nr XXI/155/2012 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

 

Pkt. 5/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty 

budowlane dla Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie. 

 

Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska – Turek poinformowała, że Komisja Budżetu, 

jednogłośnie liczbą 5 głosów, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Karol Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 16 głosów przyjęli uchwałę. 

Uchwała nr XXI/156/2012 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

 

Pkt. 6/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty 

budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Barbary w Radawnicy. 

 

Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska – Turek poinformowała, że Komisja Budżetu, 

jednogłośnie liczbą 5 głosów, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Karol Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 16 głosów przyjęli uchwałę. 

Uchwała nr XXI/157/2012 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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Pkt. 7/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty 

budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina Biskupa w Starej 

Wiśniewce.  
 

Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska – Turek poinformowała, że Komisja Budżetu 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, stosunkiem głosów: 4 za, przy 1 wstrzymującym. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Karol Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 16 głosów przyjęli uchwałę. 

Uchwała nr XXI/158/2012 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

 

Pkt. 8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty 

budowlane dla Domu Polskiego w Zakrzewie. 

 

Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska – Turek poinformowała, że Komisja Budżetu, 

jednogłośnie liczbą 5 głosów, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Karol Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 16 głosów przyjęli uchwałę. 

Uchwała nr XXI/159/2012 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

 

Pkt. 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty 

budowlane dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Katarzyny w Lipce – Kościół    

p.w. Dobrego Pasterza w Batorowie.  

 

Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska – Turek poinformowała, że Komisja Budżetu, 

jednogłośnie liczbą 5 głosów, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Karol Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 16 głosów przyjęli uchwałę. 

Uchwała nr XXI/160/2012 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

 

Pkt. 10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie                   

i roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła                         

w Sławianowie. 

 

Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska – Turek poinformowała, że Komisja Budżetu, 

jednogłośnie liczbą 5 głosów, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Karol Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 16 głosów przyjęli uchwałę. 

Uchwała nr XXI/161/2012 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 11/ Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie 

międzysesyjnym. 

 

Radny R. Duszara zaapelował, aby radni otrzymali informację o przeprowadzonych 

negocjacjach w sprawie podpisania umowy na promocje powiatu złotowskiego przez zespół 

Boogie Boys. 
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Radny R. Klóska zapytał, jaką formę promocji powiatu złotowskiego określa zawarta umowa 

sponsoringowa oraz na jaką kwotę opiewa? 

Starosta R. Goławski poinformował, że umowa dotyczy kwoty 7.500 zł oraz że po jej 

zawarciu zostanie przedstawiona radnym. 

 

 

Pkt. 12/ Interpelacje i zapytania radnych.  

 

Interpelacji nie zgłoszono. 

 

 

Pkt. 13/ Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Starosta R. Goławski poinformował, że 6 sierpnia 2012 roku o godz. 19
00

 w miejscowości 

Pniewo odbędzie się spotkanie Starosty i Burmistrza Okonka z mieszkańcami wsi w sprawie 

dokończenia budowy chodnika; na spotkanie zaprosił radnych z gminy Okonek. 

Ponadto zaprosił radnych na otwarcie drogi powiatowej „Węgierce – do drogi 188”, które 

odbędzie się 6 sierpnia 2012 roku o godz. 12.00 w miejscowości Piecewo. 

Przewodnicząca Rady zaprosiła radnych na Powiatowe Zawody Wędkarskie, które odbędą się 

11 sierpnia 2012 roku na stanicy harcerskiej w Podgajach 

 

 

Pkt. 14/ Zamknięcie sesji. 

 

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady 

J. Harbuzińska zamknęła obrady XXI sesji o godz. 1530. 

 
Sporządził: 

Beata Piechowska 

Tomasz Michalski 

 

 

 

 

 

          PRZEWODNICZĄCA RADY 

            Jadwiga Harbuzińska – Turek  


