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BR.0002.10. 5 .2012 

 

 

PROTOKÓŁ NR  XIX /12 

Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 30 MAJA 2012 ROKU 
 

 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1750. 

 

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, że 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 Powiatu Złotowskiego Karol Pufal poinformował, że: 

 na wniosek Zarządu Powiatu w porządku obrad znalazły się punkty dotyczące 

rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:  

 zmian struktury organizacyjnej szkół ponadgimnazjalnych,  

 ustalenia „Planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych                              

w powiecie złotowskim”,  

 przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 

2015. 

 w terminie 7 dni przed rozpoczęciem sesji Zarząd Powiatu zgłosił wniosek                          

o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:  

 wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Jastrowiu przy                   

ul. Wojska Polskiego 20 (pkt 30 porządku obrad),  

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla powiatu złotowskiego na lata 2012 – 

2030 (pkt 31 porządku obrad),  

 zmiany budżetu powiatu złotowskiego na 2012 rok (pkt 32 porządku obrad) i zgodnie 

z Regulaminem Rady Powiatu Złotowskiego porządek zostaje o te punkty 

uzupełniony.  

 dodatkowo w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu przedłożył autopoprawkę do projektu 

uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu złotowskiego na 2012 rok.  

 

Radni nie zgłosili uwag i propozycji zmian porządku obrad.  

 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal poinformował, że porządek obrad obejmuje następujące 

punkty: 

1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3/ Informacja z działalności oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego                   

w Złotowie za 2011 rok oraz informacja z działalności Rady Społecznej przy Szpitalu 

Powiatowym. 

4/ Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie w 2011 roku. 
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5/ Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu z uwzględnieniem 

wykorzystania unijnych środków pomocowych w 2011 roku.  

6/ Informacja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa na temat funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli 

w powiecie złotowskim oraz o dopłatach dla rolników ze środków unijnych w 2011 

roku.  

7/ Informacja o realizacji zadań biblioteki powiatowej, przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną im. C. Norwida w Złotowie w 2011 roku. 

8/ Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jastrowiu wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Technicznych im. Leona Kruczkowskiego w Jastrowiu. 

9/ Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Złotowie wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie. 

10/ Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej                     

w Krajence wchodzącej w skład Zespołu Szkół Spożywczych im. Stanisława Staszica 

w Krajence. 

11/ Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1             

w Jastrowiu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Leona 

Kruczkowskiego w Jastrowiu. 

12/ Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2             

w Złotowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie. 

13/ Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1             

w Złotowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie. 

14/ Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Specjalnej w Jastrowiu wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu. 

15/  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Krajence 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Spożywczych im. Stanisława Staszica                      

w Krajence. 

16/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Jastrowiu 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Leona Kruczkowskiego               

w Jastrowiu. 

17/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Złotowie 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie. 

18/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego im. Jana Pawła II             

w Złotowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II    

w Złotowie. 

19/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Złotowie 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie. 

20/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum  Ogólnokształcącego 

w Krajence wchodzącego w skład Zespołu Szkół Spożywczych im. Stanisława 

Staszica w Krajence. 

21/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Krajence 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Spożywczych im. Stanisława Staszica                     

w Krajence. 

22/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Jastrowiu 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Leona Kruczkowskiego               

w Jastrowiu. 

23/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Złotowie 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie. 
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24/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego im. Jana Pawła II 

w Złotowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II          

w Złotowie. 

25/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Złotowie 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie. 

26/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Planu sieci publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie złotowskim”. 

27/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2012 – 2015. 

28/ Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego              

za 2011 rok. 

29/ Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. 

30/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości 

położonej w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego nr 20. 

31/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu 

Złotowskiego na lata 2012-2030. 

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

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

34/  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

35/ Interpelacje i zapytania radnych. 

36/ Wnioski i oświadczenia radnych. 

37/ Zamknięcie sesji. 

 

 

Pkt. 2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Karol Pufal oznajmił, 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 17 głosów. 

  

Pkt. 3/ Informacja z działalności oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego                   

w Złotowie za 2011 rok oraz informacja z działalności Rady Społecznej przy Szpitalu 

Powiatowym. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące informacji z działalności Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego                   

w Złotowie za 2011 rok (stanowiska komisji stałych stanowią załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu).  

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie, w którym 

radni przyjęli: 

 informację z działalności Szpitala Powiatowego – stosunkiem głosów: 15 za, przy 2 

wstrzymujących (zał. nr 2 do niniejszego protokołu); 

 uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala 

Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie za 2011 rok – stosunkiem 

głosów: 14 za, przy 3 wstrzymujących (Uchwała nr XIX/121/2012 stanowi zał. nr 3 do 

niniejszego protokołu); 

 informację z działalności Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym – stosunkiem 

głosów: 16 za, przy 1 wstrzymującym (zał. nr 4 do niniejszego protokołu). 
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Pkt. 4/ Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie w 2011 roku. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie w 2011 roku. 

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli informację. 

Informacja, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 5/ Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu z uwzględnieniem 

wykorzystania unijnych środków pomocowych w 2011 roku. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące informacji o sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu z uwzględnieniem wykorzystania 

unijnych środków pomocowych w 2011 roku. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 

głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli informację.  

Informacja, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 6/ Informacja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji                            

i Modernizacji Rolnictwa na temat funkcjonowania Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania i Kontroli w powiecie złotowskim oraz o dopłatach dla rolników ze 

środków unijnych w 2011 roku.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące informacji na temat funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania                      

i Kontroli w powiecie złotowskim oraz o dopłatach dla rolników ze środków unijnych w 2011 

roku.  

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli informację.  

Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 7/ Informacja o realizacji zadań biblioteki powiatowej, przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną im. C. Norwida w Złotowie w 2011 roku. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące informacji o realizacji zadań biblioteki powiatowej, przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną im. C. Norwida w Złotowie w 2011 roku. 

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

w którym radni stosunkiem głosów: 14 za, przy 3 wstrzymujących przyjęli informację.  

Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 8/ Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jastrowiu wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Technicznych im. Leona Kruczkowskiego w Jastrowiu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli uchwałę.  

Uchwała nr XIX/122/2012 stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu. 
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Pkt. 9/ Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Złotowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę.  

Uchwała nr XIX/123/2012 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 10/ Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej                     

w Krajence wchodzącej w skład Zespołu Szkół Spożywczych im. Stanisława Staszica              

w Krajence. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę.  

Uchwała nr XIX/124/2012 stanowi załącznik nr 11do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 11/ Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej           

nr 1 w Jastrowiu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Leona 

Kruczkowskiego w Jastrowiu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę.  

Uchwała nr XIX/125/2012 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 12/ Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej             

nr 2 w Złotowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały.  

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę.  

Uchwała nr XIX/126/2012 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 13/ Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej           

nr 1 w Złotowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektro – Mechanicznych                         

w Złotowie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę.  

Uchwała nr XIX/127/2012 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 14/ Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej w Jastrowiu wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę.  

Uchwała nr XIX/128/2012 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 15/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Krajence 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Spożywczych im. Stanisława Staszica w Krajence. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę.  

Uchwała nr XIX/129/2012 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 16/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Jastrowiu 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Leona Kruczkowskiego               

w Jastrowiu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę.  

Uchwała nr XIX/130/2012 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 17/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Złotowie 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę.  

Uchwała nr XIX/131/2012 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 18/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego im. Jana Pawła 

II w Złotowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II    

w Złotowie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 
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Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę.  

Uchwała nr XIX/132/2012 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 19/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Złotowie 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę.  

Uchwała nr XIX/133/2012 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 20/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum  

Ogólnokształcącego w Krajence wchodzącego w skład Zespołu Szkół Spożywczych             

im. Stanisława Staszica w Krajence. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę.  

Uchwała nr XIX/134/2012 stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 21/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Krajence 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Spożywczych im. Stanisława Staszica w Krajence. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę.  

Uchwała nr XIX/135/2012 stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 22/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego                         

w Jastrowiu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Leona 

Kruczkowskiego w Jastrowiu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę.  

Uchwała nr XIX/136/2012 stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 23/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Złotowie 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 
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Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę.  

Uchwała nr XIX/137/2012 stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 24/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego im. Jana 

Pawła II w Złotowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana 

Pawła II w Złotowie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę.  

Uchwała nr XIX/138/2012 stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 25/ Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Złotowie 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę.  

Uchwała nr XIX/139/2012 stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 26/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Planu sieci publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie złotowskim”. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę.  

Uchwała nr XIX/140/2012 stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 27/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2015. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę.  

Uchwała nr XIX/141/2012 stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 28/ Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2011 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Grzegorz Piękoś przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą 

sprawozdania z wykonania budżetu powiatu oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok.  
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Poinformował, że: 

 w 2011 roku dochody zrealizowano na poziomie 57.121.814,78 zł, co stanowiło 99,68% 

zakładanego planu, wydatki na poziomie 57.711.919,90 zł, co stanowiło 97,88% 

zakładanego planu, przychody zrealizowano na poziomie 4.558.550,87 zł, co stanowiło 

102,27% planu oraz rozchody na poziomie 2.802.000 zł, co stanowiło 100% zakładanego 

planu, 

 zakładany deficyt wynosił 1.655.472 zł, jednak faktycznie wykonany wyniósł 590.105,12 

zł, 

 zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody i wydatki przedstawione są  w dwóch 

ujęciach tzn. dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe; dochody 

bieżące wykonano na poziomie 99,68% zakładanego planu, dochody majątkowe na 

poziomie 99,95%, wydatki bieżące na poziomie 97,88% oraz wydatki majątkowe na 

poziomie 99,95%, 

 wzrost planowanych i wykonanych przychodów wynikał z faktu, iż w trakcie roku 

budżetowego zaszła konieczność zmiany budżetu i wprowadzenia dodatkowego deficytu, 

który został sfinansowany po stronie przychodowej z wolnych środków pochodzących              

z rozliczeń z lat ubiegłych, 

 subwencje zrealizowano na poziomie 100%, 

 dotacje celowe z budżetu państwa dotyczyły głównie zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych oraz projektów ministerialnych, np. na wyposażenie 

MOW nr 2 w Jastrowiu, 

 na poziomie poniżej 5% udało się zrealizować wydatki związane z obsługą zadłużenia,  

 w 2011 roku po raz pierwszy udzielone zostały dotacje celowe na ochronę zabytków na 

terenie powiatu złotowskiego (łącznie 100.000 zł dla parafii, które posiadają zabytkowe 

obiekty sakralne), 

 w ubiegłym roku udzielono także dotacji dla spółek wodnych na odbudowę i renowację 

urządzeń melioracyjnych oraz na zadania modernizacyjne z zakresu gospodarki wodnej, 

 na koniec ubiegłego roku zadłużenie powiatu wyniosło 19.742.315 zł i nie zmieniło się                

w stosunku do wartości planowanej, 

 sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe uzyskało pozytywną 

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Pile (załącznik nr 29 do 

niniejszego protokołu),  

 również Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Złotowskiego zgłosiła wniosek o udzielenie 

Zarządowi Powiatu absolutorium. 

 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal poinformował, że rok 2011 był trudnym rokiem i należy 

zaznaczyć, że deficyt zmniejszono o ponad 1 mln zł  i wykonano większość zaplanowanych 

zadań, co należy uznać za sukces. Następnie wiceprzewodniczący K. Pufal odczytał projekt 

uchwały. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal zarządził 

głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. 

Uchwała nr XIX/142/2012 stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 29/ Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 

2011. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Podmokły, poinformował, że: 

 Komisja Rewizyjna jednogłośnie podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi 

Powiatu Złotowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok (zał. nr 31 do niniejszego 

protokołu); 
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 Komisja dokonała wszechstronnej kontroli w aspekcie legalności, celowości, 

gospodarności i rzetelności; 

 w ramach kontroli bieżących dokonała analizy inwestycji realizowanych w 2011 roku, 

przetargów oraz umów zawartych z wykonawcami na realizację poszczególnych 

inwestycji. Szczególną uwagę zwrócono na zapisy dotyczące gwarancji oraz sposób 

sprawowania nadzoru nad inwestycjami; 

 Komisja bardzo szczegółowo sprawdziła protokoły końcowego odbioru robót wraz                

z wykazami usterek i niedoróbek budowlanych, realizowanych w ramach inwestycji 

powiatowych,  

 Komisja przeanalizowała również wydatki na telefony stacjonarne i komórkowe,                        

(w dwóch pozycjach stwierdzono przekroczenia, jednak były one związane z wyjazdem 

służbowym delegacji powiatu złotowskiego na Ukrainę); 

 Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła także poczynione oszczędności z tytułu 

wydatków na zakup energii cieplnej i elektrycznej w budynku starostwa, 

 po przeanalizowaniu dokumentacji i zapoznaniu się z uchwałą budżetową oraz 

uchwałami zmieniającymi budżet Komisja stwierdziła, że realizacja dochodów                  

i wydatków budżetowych była dokonywana w sposób umożliwiający terminową 

realizację zadań w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań. 

 następnie Przewodniczący Komisji przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 32 do niniejszego 

protokołu). 

Wiceprzewodniczący Rady K. Trela przedstawił stanowiska komisji stałych dotyczące 

projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. 

Radny M. Jaskólski poinformował, że w roku 2011 kończono realizację najważniejszych 

inwestycji, w tym rozbudowę i termomodernizację szpitala powiatowego i internatu ZSS               

w Krajence oraz przebudowę drogi powiatowej Węgierce do drogi wojewódzkiej nr 189. 

Radny dodał, że klub radnych SLD zagłosuje za udzieleniem absolutorium Zarządowi 

Powiatu. 

Starosta R. Goławski w swoim wystąpieniu podziękował Komisji Rewizyjnej za rzetelne  

przeprowadzanie kontroli. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal zarządził 

głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów podjęli uchwałę w sprawie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. 

Uchwała nr XIX/ 143 /2012 stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 

Przerwa od godz. 16
20

 do godz. 16
25

. 

 

Pkt. 30/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości 

położonej w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego nr 20. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę.  

Uchwała nr XIX/144/2012 stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 31/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 

Powiatu Złotowskiego na lata 2012-2030. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 
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Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały oraz poinformował, że w tytule 

uchwały należy poprawić zwrot: „2011-2030” na „2012-2030”. 

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę.  

Uchwała nr XIX/145/2012 stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 32/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu złotowskiego na 2012 rok. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

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

w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę.  

Uchwała nr XIX/146/2012 stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 33/ Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie 

międzysesyjnym. 

 

Radny J. Podmokły:  

 zapytał, jaką kwotę planuje się przeznaczyć na organizację XII Międzynarodowych 

Targów Agroturystycznych w 2012 roku? 

 oznajmił, że Zarząd Powiatu odmówił dofinansowania kosztów organizacji                              

I Międzyszkolnego Konkursu Przemówień w języku angielskim dla Gimnazjum                

im. Zjednoczonej Europy w Zakrzewie, kosztów przejazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej 

w Górznej na III Międzynarodową Konferencję Naukową w Gdańsku zgodnie                       

z wnioskiem Stowarzyszenia Miłośników Przyrody Winniczek oraz kosztów organizacji                           

IX Powiatowego Konkursu Informatycznego dla Gimnazjum w Krajence; 

 stwierdził, że wszystkie wnioski dotyczyły wsparcia działań z udziałem dzieci                          

i młodzieży, w związku z czym zaapelował o ponowne rozpatrzenie wniosków                            

i udzielenie wsparcia finansowego; 

 oznajmił, że Katolicka Szkoła Podstawowa w Złotowie zwróciła się o wyrażenie zgody 

na objecie, przez Starostę Złotowskiego, patronatu nad Powiatowym Konkursem 

Historycznym i nie rozumie decyzji o odmowie objęcia patronatu. 

Radny R. Duszara dodał, że wniosek złożony przez mieszkańca Borucina na organizację dnia 

dziecka również spotkał się z odmową. 

Wicestarosta T. Fidler poinformował, że: 

 analizując sprawozdanie z pracy Zarządu można odnieść wrażenie, że Zarząd nie wspiera 

żadnych inicjatyw kulturalno – sportowych, gdyż większość składanych wniosków 

rozpatrywanych jest negatywnie,  

 jest to mylne stwierdzenie, ponieważ znaczące środki wydatkowane są na różnego 

rodzaju konkursy, zawody sportowe, przedsięwzięcia kulturalne, patriotyczne; 

finansowane są także wyjazdy dzieci i młodzieży na różnego rodzaju imprezy; 

 odmowa dotyczy wniosków złożonych bez uzasadnienia lub przez osoby fizyczne oraz 

sytuacji, gdy Starostwo Powiatowe organizuje imprezę o podobnym charakterze; 

 wnioski: o wyrażenie zgody na objecie patronatu nad Powiatowym Konkursem 

Historycznym oraz o wsparcie organizacji dnia dziecka w Borucinie zostały złożone 

przez osoby fizyczne; 

 większość wniosków dofinansowywana jest w ramach ogłaszanego konkursu dla 

organizacji pożytku publicznego i w przypadku odmowy dofinansowania wnioskodawca 

jest informowany, że może złożyć wniosek w ramach corocznie ogłaszanego konkursu; 

 na organizację tegorocznych targów agroturystycznych planowana jest kwota 100 tys. zł. 
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R. Duszara zaapelował, aby te najcenniejsze inicjatywy były wspierane; dodał, że pracownicy 

Starostwa Powiatowego w Złotowie powinni udzielać pomocy wnioskodawcom                             

w prawidłowym wypełnieniu wniosków oraz każdorazowo informować, że możliwe jest 

otrzymanie dofinansowanie w ramach ogłaszanego konkursu dla organizacji pożytku 

publicznego. 

Radny R. Sikora stwierdził, że wniosków o wsparcie finansowe jest bardzo dużo i Zarząd 

Powiatu powinien dofinansowywać przedsięwzięcia o zasięgu powiatowym lub regionalnym, 

gdyż nie jest możliwe odniesienie się do wszystkich wniosków, składanych przez organizacje 

działające na terenie poszczególnych gmin, ponieważ  to jest rolą wójtów i burmistrzów. 

Radny A. Pietrzak oznajmił, że złożenie wniosku o dofinansowanie organizacji Powiatowego 

Konkursu Informatycznego w Gimnazjum w Krajence powinno być poprzedzone 

zgłoszeniem konkursu do kalendarza imprez organizowanych lub współorganizowanych 

przez Starostwo Powiatowe w Złotowie; oznajmił, że w przyszłym roku właśnie taka 

procedura zostanie zastosowana. 

Radny J. Podmokły oznajmił, że zgadza się z zasadą wspierania przedsięwzięć o zasięgu co 

najmniej powiatowym, jednak należało wyrazić zgodę na dofinansowanie IX Powiatowego 

Konkursu Informatycznego w Gimnazjum w Krajence oraz na objęcie patronatu nad 

Powiatowym Konkursem Historycznym. 

Starosta R. Goławski poinformował, że na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu może 

udzielać dofinansowania na drobne inicjatywy społeczne do kwoty 500 zł, jednak woli 

stosować zasadę, aby wszystkie wnioski opiniował Zarząd Powiatu. Oznajmił, że wniosków   

o dofinansowania jest coraz więcej, jednak powiat nie posiada wystarczających środków 

finansowych, tym bardziej, że w większości przypadków są to zadania własne gmin. 

Poinformował, że udało się pozyskać kilku sponsorów na organizację targów 

agroturystycznych, m.in. z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wysokości 20 tys. zł. 

 

Pkt. 34/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Pisemna informacja z realizacji wniosków i interpelacji zgłoszonych na XVIII sesji w dniu     

25 kwietnia 2012 roku stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 35/ Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny K. Bieluszko zapytał, czy Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie zakończył już prace 

remontowe po okresie zimowym, czy rozpoczęto odkrzaczanie i wykaszanie poboczy                    

na łukach dróg oraz kiedy rozpocznie się frezowanie pni w miejscowości Winiarnia                          

i w Bługowie? 

 

Radny R. Duszara oznajmił, że: 

 na lutowej sesji Rady Powiatu zgłosił interpelację w sprawie składowania materiałów 

niebezpiecznych w Okonku przy ul. Wodnej 29, 

 na podstawie pisma Wspólnoty Mieszkaniowej „Zgoda” w Okonku, przesłanego przez   

Wojewodę Wielkopolskiego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wszczęte 

zostało postępowanie w tej sprawie, 

 z rozmowy z pracownikiem RDOŚ wie, że były podstawy do odmowy wydania decyzji - 

art. 29 ustawy o odpadach, 

 z odpowiedzi wnioskuje, że pozwolenie zostało wydane bez żadnej rozprawy 

administracyjnej i nikt z urzędników, przed wydaniem decyzji, nie był na wizji lokalnej, 

 przez 4 miesiące, począwszy od 12 stycznia 2012 r. firma, która uzyskała zezwolenie na 

odzysk, tylko składowała odpady, a zatem postępowała niezgodnie z postanowieniami 

decyzji, 
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 złożona interpelacja powinna być sygnałem dla wydziału do przeprowadzenia kontroli 

poprawności wykonywania decyzji i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

należało wezwać do niezwłocznego zaniechania naruszenia jej postanowień lub cofnąć 

wydane pozwolenie, 

 w jego ocenie mamy do czynienia z zaniechaniem ze strony pracowników starostwa,  

 podobna sytuacja miała miejsce w Lędyczku i wówczas wojewoda cofnął wydane 

zezwolenie, 

 decyzja mogła być pozytywna, jednak powinna dotyczyć innej lokalizacji, a nie jak                     

w tym przypadku – w sąsiedztwie osiedla, szkoły i hali sportowej. 

 

R. Goławski poinformował, że: 

 decyzja na odzysk została wydana zgodnie z prawem, jednak procedura wyjaśniająca               

w tej sprawie jest w toku i na pewno będzie przedmiotem analizy komisji rewizyjnej, 

gdyż w tej sprawie została złożona skarga,  

 do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej złożony został wniosek na pozyskanie dla 

powiatu złotowskiego środków na utworzenie, w ramach programu „Drożnik”, miejsc 

pracy dla 30 osób i jeśli wniosek uzyska akceptację większość prac związanych z 

odkrzaczaniem poboczy udałoby się rozwiązać, 

 Zarząd Powiatu odwołał dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie.  

 

Radny J. Podlewski zgłosił wniosek, aby Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie z należytą 

starannością nadzorował wszelkie remonty wykonywane przy drogach powiatowych i zwracał 

uwagę na poprawność ich wykonywania, aby w przyszłości uniknąć sytuacji ponoszenia 

dodatkowych kosztów z tytułu źle wykonanych prac remontowych. 

Radny Mirosław Jaskólski zapytał czy jest możliwość, aby „Obchody rocznicy powrotu 

Ziemi Złotowskiej do Polski” organizowane w Podgajach, przez Starostwo Powiatowe                   

w Złotowie i Urząd Miejski w Okonku, przybrały taką formę, jak w latach poprzednich, tzn.              

z udziałem trzech społeczności z powiatów: złotowskiego, pilskiego i wałeckiego. 

Wypowiedź przedmówcy poparł radny R. Duszara. 

 

Pkt. 36/ Wnioski i oświadczenia radnych. 

Radny Jerzy Podmokły, z uwagi na negatywne rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosków 

w sprawie dofinansowania złożonych przez:  

o Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Zakrzewie na I Międzyszkolny Konkurs 

Przemówień w Języku Angielskim, 

o Stowarzyszenie Miłośników Przyrody WINNICZEK na przejazd dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Górznej na III Międzynarodową Konferencję Naukową w Gdańsku, 

o Gimnazjum w Krajence na IX Powiatowy Konkurs Informatyczny 

zwrócił się o ponowne ich rozpatrzenie przez Starostę Złotowskiego i udzielenie wsparcia 

finansowego. Dodatkowo radny zaapelował, aby w sytuacjach, gdy wnioski zawierają braki 

formalne, zwracać się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku lub wskazać sposób jego 

poprawnego sporządzenia. 

 

Pkt. 37/ Zamknięcie sesji. 

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący 

Rady K. Pufal zamknął obrady XIX sesji o godz. 17
50

. 
 
Sporządził: 

Beata Piechowska 

Tomasz Michalski 

 


