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 BR.0002. 5. 4 .2012 

 

 

PROTOKÓŁ NR XVIII/12 

Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 25 KWIETNIA 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 otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu Złotowskiego Jadwiga 

Harbuzińska - Turek. Na podstawie listy obecności stwierdziła, 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. 

 

Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska - Turek poinformowała, że w ustawowo określonym 

terminie – na 7 dni przed dniem rozpoczęciem sesji - Zarząd Powiatu, zgłosił wniosek                   

o uzupełnienie porządku obrad sesji o następujące punkty: 

 projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu jednostki powiatowej pod nazwą 

PROMYK Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Zakrzewie; 

 projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu jednostki powiatowej pod nazwą 

SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu 

Rodzinnego w Okonku; 

 ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu złotowskiego; 

 projekt uchwały w sprawie delegowania radnego do składu Komisji Bezpieczeństwa                

i Porządku; 

 projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu  Powiatu 

Złotowskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji                       

i sposobu jej rozliczenia; 

 projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok 

i zgodnie z regulaminem Rady Powiatu porządek został o te punkty uzupełniony. Ponadto              

w dniu sesji Zarząd Powiatu przedstawił autopoprawkę projektów uchwał: w sprawie 

uchwalenia statutu jednostki powiatowej pod nazwą PROMYK Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza Typu Rodzinnego w Zakrzewie oraz w sprawie uchwalenia statutu jednostki 

powiatowej pod nazwą SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza Typu Rodzinnego w Okonku. 

Następnie Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska - Turek oznajmiła, że dodatkowo w dniu 

sesji Zarząd Powiatu zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie określenia zadań finansowania PFRON – informując, że w tym przypadku 

do uzupełnienia porządku obrad sesji wymagana jest zgoda rady, wyrażona w formie 

głosowania. 

W wyniku głosowania radni jednogłośnie wyrazili zgodę na uzupełnienia porządku obrad.  

 

Porządek obrad po uzupełnieniu: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie za 2011 rok. 
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4. Informacja o pracy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2011 rok. 

5. Informacja z działalności instytucji pozarządowych na terenie powiatu złotowskiego   za 

2011 rok oraz z realizacji „Programu współpracy powiatu złotowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

za 2011 roku”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu jednostki powiatowej pod nazwą 

PROMYK Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Zakrzewie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu jednostki powiatowej pod nazwą 

SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu 

Rodzinnego w Okonku. 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu złotowskiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnego do składu Komisji Bezpieczeństwa              

i Porządku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu  Powiatu 

Złotowskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji                   

i sposobu jej rozliczenia. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku. 

13. Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym.  

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wnioski i oświadczenia radnych. 

17. Zamknięcie sesji. 

Następnie Przewodnicząca Rady wraz ze Starostą Złotowskim wręczyli medale „Za Zasługi 

dla Obronności Kraju” przyznane przez Ministra Obrony Narodowej następującym osobom: 

Krystynie Kamińskiej (złoty medal) oraz Małgorzacie Teusz – Chmieleckiej (brązowy medal) 

oraz stypendia sportowe przyznane przez Zarząd Powiatu Złotowskiego wyróżniającym się 

sportowcom z naszego powiatu: Angelice Smolarz, Justynie Świerczyńskiej oraz Martynie 

Skrzypczyńskiej. 

 

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 17 głosów. 

  

Pkt. 3/ Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie za 2011 rok. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie za 2011 rok. 

Stanowiska komisji stałych stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

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

głosowanie, w którym przyjęli sprawozdanie stosunkiem głosów 15 za, 1 przeciw oraz 1 

wstrzymujący.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Pkt. 4/ Informacja o pracy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2011 rok. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące informacji o pracy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2011 rok. 

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 3 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 5/ Informacja z działalności instytucji pozarządowych na terenie powiatu 

złotowskiego za 2011 rok oraz z realizacji „Programu współpracy powiatu złotowskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za 2011 roku”. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące sprawozdania z działalności instytucji pozarządowych na terenie powiatu 

złotowskiego za 2011 rok oraz z realizacji „Programu współpracy powiatu złotowskiego              

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za 2011 roku”. 

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

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

Sprawozdania stanowią załączniki nr 4 - 5 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 6/ Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia statutu jednostki powiatowej pod nazwą 

PROMYK Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Zakrzewie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu jednostki powiatowej pod nazwą 

PROMYK Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Zakrzewie. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

Radny J. Podmokły zaproponował, aby w § 5 punkt 2 Statutu Placówki po słowach „w tym 

emocjonalnych, społecznych, religijnych” dopisać zwrot „w miarę możliwości”. 

Radny R. Duszara zaproponował, aby nie wyszczególniać wszystkich potrzeb tylko 

pozostawić zapis „zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych i rozwojowych”; dodał, że  

„wychowanie” jest szerokim pojęciem, w którym zawiera się również zapewnienie potrzeb 

religijnych. 

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

głosowanie nad poprawką dotyczącą wykreślenia w § 5 punkt 2 Statutu Placówki zwrotu             

„w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych”, którą radni przyjęli jednogłośnie, liczbą 17 

głosów oraz nad projektem uchwały, który również przyjęto jednogłośnie, liczbą 17 głosów. 

Uchwała nr  XVIII/115/2012 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 7/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu jednostki powiatowej pod nazwą 

SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu 

Rodzinnego w Okonku. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu jednostki powiatowej pod nazwą 

SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego                    

w Okonku. 

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

głosowanie nad projektem uchwały wraz z poprawką zgłoszoną w poprzednim punkcie, który 

radni przyjęli jednogłośnie, liczbą 17 głosów.  

Uchwała nr XVIII/116/2012 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

 

Pkt. 8/ Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu złotowskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu złotowskiego. 

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

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

(załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

 

 

Pkt. 9/ Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnego do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały w sprawie delegowania radnego do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. 

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 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę. 

Uchwała nr XVIII/118/2012 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

 

Pkt. 10/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu  

Powiatu Złotowskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia 

dotacji i sposobu jej rozliczenia 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu  Powiatu 

Złotowskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu 

jej rozliczenia.  

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 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę. 

Uchwała nr XVIII/119/2012 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

 

Pkt. 11/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące  projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego 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 jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę. 

Uchwała nr XVIII/120/2012 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 



5 
 

Pkt. 12/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 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 jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę. 

Uchwała nr XVIII/121/2012 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 13/ Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie 

międzysesyjnym. 

 

Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym stanowi 

załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Radny J. Podmokły zapytał, dlaczego Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek                     

o wsparcie finansowe próbnej drużyny harcerskiej z Zakrzewa, podczas gdy dofinansował  

zakup sztandaru dla Aresztu Śledczego w Złotowie, przeznaczając na ten cel kwotę 1.600 zł. 

Radny dodał, że Rada Powiatu powinna przede wszystkim wspierać inicjatywy młodzieży,             

a Areszt Śledczy w Złotowie nie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego. 

Oznajmił, że ma nadzieję, iż na następnej sesji usłyszy informację, że choć w niewielkiej 

kwocie, ale drużyna harcerska z Zakrzewa otrzymała wsparcie. 

Następnie radny J. Podmokły zapytał:  

 czego dotyczył wniosek złożony przez firmę Lafrentz Sp. z o.o. w sprawie wydania 

opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188 na 

odcinku Debrzno Wieś – Lipka oraz w miejscowości Krajenka.   

 czego dotyczył wniosek złożony przez Wójta Gminy Tarnówka w sprawie uzgodnienia 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnówka oraz czy ta zmiana nie wpłynie 

negatywnie na środowisko naturalne. 

 

Radny M. Jaskólski wyraził zadowolenie z faktu, że komisja rewizyjna zajęła się stanem 

technicznym wieży strażackiej przy I LO w Złotowie, ponieważ mogłoby tam dojść do 

katastrofy budowlanej; oznajmił, że tą sprawą należy się jak najszybciej zająć.  

Radny zapytał dlaczego Międzynarodowe Targi Agroturystyczne i Turystyczne nie odbędą 

się w tym roku razem z Biegiem Zawilca oraz dlaczego zmieniono termin odbywania się 

targów, który od lat był wszystkim znany? 

 

Radny R. Duszara zapytał, czy w kwocie przeznaczonej na zakup materiałów reklamowych 

uwzględniono wymianę tzw. witaczy? 

 

Starosta R. Goławski w odpowiedzi na zapytania radnych poinformował, że: 

 Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski na realizację zadań publicznych w ramach „Programu 

współpracy powiatu złotowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. Komisja postanowiła 

m.in. przydzielić kwotę 15 tys. zł na zadania realizowane przez Związek Harcerstwa 

Polskiego i w ramach tych środków ZHP może wspomóc finansowo powstający zastęp 

harcerski w Zakrzewie; taką też informację przekazano wnioskodawcy; 

 w sprawie sfinansowania sztandaru dla aresztu śledczego w Złotowie, zarząd nie był 

wspierającym tą ideę, jednak w związku z tym, że firmy, które miały pomóc finansowo                 
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w zakupie sztandaru wycofały się, Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek 

dyrektora Aresztu, 

 na materiały promocyjne zabezpieczono kwotę 8 tys. zł z przeznaczeniem na zakup 

materiałów reklamowych i ta kwota nie uwzględnia wymiany witaczy.  

 uroczystości 1 i 3 maja będą wspólnymi obchodami miasta i powiatu, natomiast               

7 maja będziemy obchodzić uroczyste obchody wyzwolenia Złotowa. 

 Międzynarodowe Targi Agroturystyczne i Turystyczne w tym roku odbędą się 2 i 3 

czerwca; taki termin wynika z faktu, że Starostwo złożyło wniosek do Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi oraz do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie 

imprezy; 

 Zarząd Powiatu dofinansował Bieg Zawilca i Starostwo Powiatowe jest 

współorganizatorem imprezy; 

 Zarząd wystąpił do Burmistrza Złotowa o zmianę w planie przestrzennego 

zagospodarowania w celu rozwiązania problemu z wieżą strażacką; 

 w spr. wniosków złożonych przez firmę Lafrentz sp. z o.o. i przez Wójta Gminy 

Tarnówka radny J. Podmokły otrzyma odpowiedź na piśmie. 

 

Pkt. 14/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji. 

 

Starosta przedstawił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (pisemna informacja 

stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). 

 

Pkt. 15/ Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny K. Bieluszko poinformował, że na podstawie odpowiedzi na wniosek Komisji Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa w sprawie analizy wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego                 

w powiecie złotowskim wynika, że najwięcej interwencji przypada na zespół wyjazdowy              

ze Złotowa. Radny zasugerował, że należałoby zastanowić się nad innym rozmieszczeniem 

zespołów, aby odciążyć zespół w Złotowie. 

 

Dyrektor Szpitala Powiatowego J. Teusz poinformował, że: 

 za system ratownictwa w województwie wielkopolskim  odpowiedzialny jest wojewoda; 

 corocznie cały system ratownictwa poddawany jest konsultacjom społecznym; oddziały 

muszą spełniać odpowiednie wymagania i kryteria; 

 oddział ratunkowy w Złotowie spełnia wszystkie kryteria, szpital posiada całodobowe 

lądowisko dla helikopterów, które otrzymało również certyfikat lądowiska cywilnego. 

 pozyskanie trzeciego zespołu ratunkowego było bardzo trudne, gdyż z uwagi na 

kryterium liczby mieszkańców, na terenie powiatu złotowskiego powinny być tylko 2 

zespoły (powiat złotowski liczy 68.600 tys. mieszkańców, natomiast w Wielkopolsce 

jeden zespół ratunkowy przypada na ok. 30 tys. mieszkańców), jednak ze względu na  

rozległość powiatu i przebiegające przez niego dwie drogi krajowe (11 i 22), udało się 

pozyskać trzeci zespół; 

 ilości wyjazdów są zróżnicowane, gdyż jeden z zespołów, to tzw. karetka specjalistyczna; 

o tym który zespół ma wyjechać decyduje dyspozytor w CPR. 

 

Radny K. Bieluszko poinformował o sytuacji, gdzie karetka na wezwanie mieszkańca  

przyjechała dopiero na następny dzień.  

Dyrektor J. Teusz oznajmił, że nie wierzy, że taka sytuacja mogła mieć miejsce; takie 

przypadki można zgłaszać Wojewodzie Wielkopolskiemu. Poinformował, że przeniesienie 

zespołu ratownictwa medycznego, np. do Lędyczka spowoduje wydłużenie czasu dojazdu na 

zgłoszenia do Lotynia; przeniesienie zespołu w inne miejsce również może wydłużyć czas 
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dojazdu do pozostałych miejscowości, co będzie oznaczało niespełnienie wymaganych 

kryteriów.  

Radny R. Duszara oznajmił, że przeniesienie zespołu ratunkowego do Lędyczka nie jest 

dobrym pomysłem również z uwagi na brak odpowiedniego pomieszczenia, ponadto może to 

spowodować, że wojewoda analizując propozycję zmiany, może stwierdzić, że trzeci zespół 

w powiecie złotowskim jest zbędny i szpital może stracić na niego kontrakt z NFZ.  

Wypowiedź przedmówcy potwierdził radny M. Jaskólski.  

Radny K. Bieluszko oznajmił, że dobrym rozwiązaniem byłoby umieszczenie dwóch 

zespołów w Złotowie i jednego w Okonku. 

Starosta R. Goławski poinformował, że na wniosek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

sporządzono analizę wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego, z której wynika,                    

że zespół złotowski interweniował najczęściej. Pojawiła się sugestia, aby przenieść zespół               

z Okonka do Lędyczka, wówczas do Lipki i Lotynia byłoby po 22 km i do Okonka 6 km; 

byłaby wtedy możliwość odciążenia zespołu ze Złotowa. Oznajmił, że jest to dyskusja nad 

analizą i na pewno nikt nie podejmie decyzji, która pogorszy funkcjonowanie CPR.  

Starosta R. Goławski zaproponował zakończenie dyskusji w tej sprawie i w razie 

konieczności powołanie komisji (po jednym przedstawicielu z każdej stałej komisji rady 

powiatu), która dokona analizy wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego i wypracuje 

stanowisko w tej sprawie.  

Radny K. Bieluszko zgłosił wniosek o przedstawienie informacji dotyczącej ilości pacjentów 

hospitalizowanych przez Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z terenu 

powiatu złotowskiego oraz spoza powiatu za okres dwóch ostatnich lat. 

 

Pkt. 16/ Wnioski i oświadczenia radnych 

 

Radny J. Podmokły poinformował, że: 

 w sprawie interpelacji dotyczącej osoby bezrobotnej, która decyzją Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie została pozbawiona finansowania studiów 

podyplomowych na II semestrze, okazało się, że pozytywne rozwiązanie tej sprawy nie 

nastąpiło w wyniku interwencji Starosty, gdyż 23. marca br. Wojewoda Wielkopolski 

przysłał decyzję, uchylającą decyzję dyrektora PUP w Złotowie, natomiast sesja rady 

powiatu była 28 marca br.  

 w uzasadnieniu decyzji wskazano, że prawo do stypendium powinno nadal przysługiwać; 

zwrócono uwagę, że stypendium nie przysługuje jedynie w rzeczywistym okresie 

odbywania studiów wskazanym w umowie, ale za okres uczestnictwa w zajęciach 

przewidzianych programem studiów, stąd też mając na względzie racjonalność 

wydatkowanych środków publicznych, należy uznać, iż kontynuacja w/w świadczenia 

jest celowa.  

Starosta R. Goławski poinformował radnego, że Wojewoda przysłał decyzję w tej sprawie             

23 marca, natomiast interpelacja została złożona przez radnego na sesji w dniu 29 lutego br.               

i zaraz po sesji podjęte zostały w tej sprawie działania. 

 

Dyrektor PUP w Złotowie Ł. Greczyło poinformowała, że:  

 umowa na finansowanie studiów podyplomowych została zawarta na I semestr, ponieważ 

na tyle pozwalały środki, jakimi dysponował PUP w minionym roku;  

 zainteresowana osoba zgłosiła się do urzędu, informując, że ze względu na trudną 

sytuację materialną, nie ma możliwości opłacenia II semestru studiów; 

 uzgodniono, że po przedłożeniu dokumentu poświadczającego ukończenie I semestru 

studiów, mając na względzie trudną sytuację materialną, zostanie rozważona możliwość 

dalszego finansowania studiów.  
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Radny J. Podmokły poinformował, że w takim przypadku należało uchylić wydaną wcześniej 

decyzję, a nie wszczynać postępowanie odwoławcze. 

Dyrektor Ł. Greczyło poinformowała, że decyzja musiała być wydana w ciągu 7 dni,                        

a z uwagi na fakt, że zainteresowały nie zdążył dostarczyć wymaganych dokumentów, 

wydano decyzję odmowną. Następnie do wojewody przesłano stosowne dokumenty wraz                 

z odwołaniem. Dyrektor poinformowała, że w przypadkach, gdy jest to możliwe stosowana 

jest zasada uchylania wcześniej wydanej decyzji.  

 

Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska – Turek poinformowała radnych, że termin 

składnia oświadczeń majątkowych upływa z dniem 30 kwietnia. 

 

Pkt. 17/ Zamknięcie sesji. 

 

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

J. Harbuzińska – Turek zamknęła obrady XVIII sesji o godz. 1750. 

 
Sporządził: 

Beata Piechowska 

Tomasz Michalski 

 

 

 

 

 

 

       PRZEWODNICZĄCA RADY 

 

 

   Jadwiga Harbuzińska – Turek  


