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PROTKÓŁ NR XXI/08 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 25 CZERWCA 2008 ROKU 

 

 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1630. Posiedzenie sesji odbyło 
się w sali narad Starostwa Powiatowego w Złotowie, przy al. Piasta 32. 

Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego Andrzej Jasiłek. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 17 radnych, a zatem Rada 
zdolna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.  

W momencie otwarcia sesji nieobecni byli radni: Piotr Tomasz i Jerzy Podmokły. 

Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję stanowią załączniki do 
protokołu z sesji. 

 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek poinformował, Ŝe wpłynął wniosek Zarządu Powiatu                  
o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

− najniŜszego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych                           
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Złotowie – pkt 10 porządku obrad, 

− najniŜszego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych                            
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie –              
pkt 11, 

− najniŜszego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach, 
placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez 
Powiat Złotowski – pkt 12, 

− najniŜszego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych                           
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie – pkt 13, 

− wynagrodzenia Starosty Złotowskiego – pkt 14, 
− zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budŜetowego – pkt 15, 
− zmiany budŜetu powiatu na 2008 rok – pkt 16, 
− wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości połoŜonych w Złotowie – 

pkt 17. 
Radny Tomasz Fidler oznajmił, Ŝe wszyscy radni zapoznali się ze skargą na dyrektora 
Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie; Przewodniczący Rady nie wprowadził tego punktu do 
porządku obrad z uwagi na wniosek zainteresowanej, iŜ w przypadku, gdy nie będzie moŜliwe 
utajnienie obrad w części dotyczącej jej skargi, wnosi o jej nie rozpatrywanie. Stwierdził,             
Ŝe Komisja Rewizyjna miała obowiązek rozpatrzenia skargi, w wyniku czego wypracowała 
wnioski: o rozpatrzenie skargi w trybie niejawnym, aby Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, zgodnie z prośbą zainteresowanej, udzieliło pomocy w zakresie problemów 
wychowawczych oraz ostatni – alternatywny, o przełoŜenie rozpatrywania skargi na 



wrześniową sesję, mając na uwadze pojawienie się nowych okoliczności - który w związku               
z powyŜszym staje się bezzasadny.    
Przewodniczący Rady A. Jasiłek wyjaśnił, Ŝe zgodnie z Regulaminem Rady Powiatu, nie było 
przesłanek, aby skargę rozpatrzyć w trybie nie jawnym, gdyŜ nie jest to tajemnica państwowa, 
ani słuŜbowa. 
 
Radni nie zgłosili uwag i innych propozycji do porządku obrad. 

 

Porządek obrad obejmuje: 

1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3/ Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym.  
4/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
5/ Interpelacje i zapytania radnych. 
6/ Informacja z działalności organizacji pozarządowych na terenie powiatu złotowskiego. 
7/ Informacja o stanie agroturystyki na terenie powiatu złotowskiego. 
8/ Informacja z realizacji uchwały nr XXXIII/164/2005 z dnia 28 września 2005 roku             

w sprawie zatwierdzenia „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz 
aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005-2007” za 2007 rok. 

9/ Informacja z realizacji uchwały nr XL/189/2006 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie 
„Strategii rozwiązywania problemów społecznych w latach 2006-2016” za 2007 rok. 

10/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najniŜszego wynagrodzenia pracowników 
samorządowych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny                          
w Złotowie. 

11/  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najniŜszego wynagrodzenia pracowników 
samorządowych zatrudnionych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania                        
o Niepełnosprawności w Złotowie . 

12/  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najniŜszego wynagrodzenia pracowników 
samorządowych zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo – 
wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotowski. 

13/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najniŜszego wynagrodzenia pracowników 
samorządowych zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie. 

14/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Złotowskiego.  
15/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego                       

na sfinansowanie deficytu budŜetowego. 
16/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2008 rok. 
17/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości połoŜonych w Złotowie. 
18/ Wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
19/ Zamknięcie sesji. 
 
 

 

Pkt 2/ porządku obrad  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek poinformował, Ŝe protokół został sporządzony                    
w terminie określonym w Statucie Powiatu i wyłoŜony radnym do wglądu. Do chwili 
otwarcia obrad sesji nikt nie zgłosił uwag. 



Następnie zarządził głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli 
protokół z poprzedniej sesji. 

 

Pkt 3/ porządku obrad 

 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek oznajmił, Ŝe radni otrzymali na piśmie ,,Sprawozdanie 
Starosty o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym” (załącznik nr 1 do protokołu)                           
oraz zapytał czy są pytania. 

Pytań nie zgłoszono. 
    
 
Pkt 4/ porządku obrad 

 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji udzielił Starosta                      
M. Jaskólski. Pisemna informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Godz. 1510 na posiedzenie przybył radny J. Podmokły. 
 
Radny J. Podmokły zapytał jaki byłby koszt zakupu sprzętu nagrywającego, który 
umoŜliwiłby zamieszczanie nagrań z sesji na stronie internetowej Starostwa.  
Starosta M. Jaskólski odpowiedział, Ŝe w budŜecie powiatu nie ma przewidzianych środków 
na ten cel i w pierwszej kolejności naleŜy przeprowadzić analizę i sporządzić kosztorys; 
oznajmił, Ŝe do października zostanie udzielona odpowiedź. 
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe umieszczanie nagrań sesji na stronie internetowej nie jest 
konieczne, ani potrzebne; nagranie słuŜy do precyzyjnego sporządzenia protokołu. Ponadto            
w Regulaminie Rady Powiatu nie ma zapisu o udostępnianiu nagrań, w związku z czym,                
nie będzie to stosowane. 
Radny Ryszard Goławski oznajmił, Ŝe nadal nie uzyskał odpowiedzi na interpelacje                        
z kwietniowej sesji i w punkcie wolnie wnioski ponowi ją.  
 
  
Pkt 5/ porządku obrad 

 
Radny Kazimierz Grochowski zapytał o stanowisko Zarządu Powiatu Złotowskiego                       
w sprawie klęski suszy. Oznajmił, iŜ ten temat był poruszany na ostatnim konwencie 
starostów powiatów Północnej Wielkopolski i zapytał czy w tej sprawie podjęto jakieś 
stanowisko? 
Radny Tomasz Fidler  poinformował o działalności gospodarczej prowadzonej na posesji, 
przy ulicy Piaskowej 6, w Lędyczku, polegającej na odzyskiwaniu kopaliny wokół 
zbiorników z benzyna i ropą, a następnie oczyszczaniu ich za pomocą specjalnych substancji. 
Oznajmił, iŜ działalność ta negatywnie wpływa na środowisko naturalne i jest niebezpieczna 
dla ekosystemu rzeki Gwdy, zlokalizowanej kilkadziesiąt m od w/w posesji, poniewaŜ brak 
kanalizacji deszczowej, powoduje spływanie do niej niebezpiecznych substancji. 
Poinformował, Ŝe działalność prowadzona jest na podstawie decyzji Starosty Złotowskiego, 
wydanej w dniu 26 marca 2008 roku oraz zapytał, czy jej wydanie poprzedzone zostało 
sprawdzeniem bezpiecznej odległości miejsca prowadzenia działalności od płynącej                        
w pobliŜu rzeki oraz czy działalność moŜe być prowadzona na nieruchomości pozbawionej 
kanalizacji deszczowej.    



 
 
Pkt 6/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
(załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) dotyczące informacji z działalności organizacji 
pozarządowych na terenie powiatu złotowskiego. 
Radny Jerzy Massel poinformował, Ŝe Komisja Samorządowa i Polityki Społecznej na 
ostatnim posiedzeniu zgłosiła wniosek o umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji 
Powiatowej wykazu organizacji pozarządowych oraz informacji przypominającej                          
o obowiązku i terminie składania sprawozdań z ich działalności.  
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                 
w którym informacja została przyjęta jednogłośnie, liczba 18 głosów. 
Informacja stanowi załączniki nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 7/ porządku obrad 
 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji o stanie agroturystyki na terenie powiatu złotowskiego. 

Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym informacja została przyjęta jednogłośnie, liczbą 18 głosów. 

Informacja stanowi załączniki nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 8/ porządku obrad 
 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji z realizacji uchwały nr XXXIII/164/2005 z dnia 28 września 2005 roku             
w sprawie zatwierdzenia „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz 
aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005-2007” za 2007 rok. 

Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                       
w którym informacja została przyjęta jednogłośnie, liczbą 18 głosów. 

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Pkt 9/ porządku obrad 
 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji z realizacji uchwały nr XL/189/2006 z dnia 29 marca 2006 roku w 
sprawie „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w latach 2006-2016” za 2007 rok. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                     
w którym informacja została przyjęta jednogłośnie, liczbą 18 głosów. 

Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

 



Pkt 10/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie najniŜszego wynagrodzenia pracowników 
samorządowych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Złotowie. 
 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                       
w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczba 18 głosów. 

Uchwała nr XXI/90/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
Pkt 11/ porządku obrad 

   
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie najniŜszego wynagrodzenia pracowników 
samorządowych zatrudnionych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania                                    
o Niepełnosprawności w Złotowie. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                       
w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczba 18 głosów. 

Uchwała nr XXI/91/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
Pkt 12/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie najniŜszego wynagrodzenia pracowników 
samorządowych zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo – 
wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotowski. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                       
w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczba 18 głosów. 

Uchwała nr XXI/92/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
Pkt 13/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie najniŜszego wynagrodzenia pracowników 
samorządowych zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                       
w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczba 18 głosów. 

Uchwała nr XXI/93/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pkt 14/ porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Złotowskiego. 



Wiceprzewodniczący Rady Jan Zając odczytał projekt uchwały. 

Radny Jerzy Podmokły oznajmił, Ŝe uzasadnienie zawiera te same ogólniki, które przytaczano 
w poprzednich uchwałach w sprawie wynagrodzenia Starosty, a naleŜało konkretnie podać, 
np. ile środków dla powiatu pozyskał Pan Starosta i jak przedstawia się to w stosunku do 
innych powiatów. Stwierdził, iŜ w skali roku podwyŜka stanowi duŜą kwotę, bo prawie 20 tys. 
zł, natomiast w momencie, gdy zwracał się o zwiększenie o kilka tysięcy złotych środków               
na rekreacje i wypoczynek młodzieŜy - odpowiedziano, Ŝe nie ma środków, w związku                                       
z czym nie rozumie z jakiego źródła zostanie sfinansowana podwyŜka, skoro równieŜ nie była 
planowana. Dodał, Ŝe jest wiele wniosków, na które Zarząd odpowiada negatywnie, podając 
za przyczynę brak środków finansowych, jednak widocznie nie ma to zastosowania                       
w kaŜdych przypadkach.   

Radny T. Fidler zapytał, czy pracownicy Starostwa Powiatowego otrzymali podwyŜki oraz               
w jakiej wysokości? 

Radny K. Grochowski oznajmił, Ŝe podwyŜka jest przedwczesna i uzaleŜnia ją od poprawy 
finansowania remontów dróg oraz od osiągnięcia porozumienia między samorządem 
powiatowym i samorządem Gminy i Miasta Krajenka oraz zawnioskował o wprowadzenie 
rocznego moratorium na podwyŜkę Starosty. 

Przewodniczący Rady A. Jasiłek oznajmił, Ŝe  

− obarczanie winą, za konflikt między samorządami, Rady oraz Pan Starosty nie dotyczy 
tego punktu i jest nie stosowne 

− niezasadne jest równieŜ porównywanie działań Starosty Złotowskiego i wysokości 
pozyskiwanych przez niego środków, do innych starostów 

− od 2 lat Pan Starosta nie miał Ŝadnej regulacji płacowej, nie otrzymuje równieŜ 
nagród, ani 13. pensji 

− źródłem sfinansowania podwyŜki będą wolne środki 

− decyzja o podwyŜszeniu wynagrodzenia Pana Starosty jest decyzją polityczną                       
i decyduje o niej koalicja rządząca, która ocenia pracę Zarządu Powiatu i Starosty 

− uzasadnienie nigdy nie będzie zawierało szczegółów, a ogólniki. 

Radny Kazimierz Bieluszko oznajmił, Ŝe pracownicy powinni otrzymać porównywalną, 
procentową podwyŜkę. 

Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe nie powinno być sytuacji, gdzie wszyscy pracownicy 
otrzymują takie same podwyŜki oraz Ŝe wynagradzanie pracowników Starostwa nie ma 
związku z płacą Pana Starosty. 

Radny J. Podmokły zapewnił, Ŝe w momencie, gdy w koalicji rządzącej będzie jego 
ugrupowanie polityczne, uzasadnienie do uchwały na pewno będzie miało inną treść. 

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                       
w którym uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 11 za, przy 7 przeciw. 

Uchwała nr XXI/94/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 Pkt 15/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 



dotyczące projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie 
deficytu budŜetowego. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                       
w którym uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 3 przeciw, przy 3 
wstrzymujących. 

Uchwała nr XXI/95/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 

Pkt 16/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2008 rok. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                       
w którym uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 11 za, przy 7 wstrzymujących. 

Uchwała nr XXI/96/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pkt 17/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości połoŜonych w Złotowie. 
Radny T. Fidler, w imieniu mieszkańców Miasta Złotowa, podziękował za tą uchwałę i za 
przekazanie tych 2 nieruchomości, poniewaŜ zgodnie z ich przeznaczeniem w planie 
zagospodarowania przestrzennego, są one dla powiatu bezwartościowe. Oznajmił, Ŝe w 
najbliŜszym czasie konieczne będzie równieŜ przekazanie nieruchomości będącej w zarządzie 
Zespołu Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie. 
Starosta M. Jaskólski oznajmił, Ŝe jest to obopólna korzyść, poniewaŜ powiat przekazuje 
tereny wymagające duŜych inwestycji i konieczności ich utrzymywania. 
Radny Zbigniew Pietrzak oznajmił, Ŝe radny T. Fidler zachowuje się, jak radny Miasta 
Złotów, poniewaŜ powiat przekazuje za darmo atrakcyjne działki, z których kiedyś mógłby 
osiągnąć korzyści, bo inny burmistrz mógłby zmienić plan zagospodarowania przestrzennego                 
i ich przeznaczenie. 
Radny Ryszard Goławski stwierdził, Ŝe przekazywane tereny są terenami zielonymi, które 
trzeba utrzymywać, a w zamian za przekazanie nieruchomości, Burmistrz Złotowa przekazał 
na inwestycję powiatową – modernizacja ulicy Norwida, 1.800.000 zł. 

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                       
w którym uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 13 za, 2 przeciw, przy 3 
wstrzymujących. 

Uchwała nr XXI/97/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pkt 18/ porządku obrad 

 
Radny Ryszard Goławski ponowił wniosek, zgłoszony na sesji w dniu 30 kwietnia, dotyczący 
wstrzymywania prac przygotowawczych zmierzających do poszerzenia jezdni i do zmiany 
nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 188 łączącej Krajenkę ze Złotowem, poprzez brak 



wyraŜenia zgody na konieczna wycinkę drzew. Radny zwrócił o podjęcie działań na temat 
opieszałości Urzędu Miejskiego w Krajence. Radny odnosząc się równieŜ do dyskusji, która 
miała miejsce na poprzedniej sesji, o nagrywaniu i odsłuchiwaniu taśm, przeprosił za swoją 
emocjonalną wypowiedź, którą uraŜony poczuł się radny J. Podmokły. 

Radny J. Podmokły zapytał, czy Starosta M. Jaskólski za swoją wypowiedź w prasie musiał 
przeprosić Burmistrza Krajenki i wpłacić 8 tys. zł na określony cel. 

Starosta M. Jaskólski potwierdził. 

Radny Jerzy Massel wyraził wątpliwość, czy ciągłe ponawianie interpelacji jest słuszną 
metodą, poniewaŜ nie słuŜy ona zakończeniu konfliktu, a w ręcz jego zaostrzeniu. 

Radny R. Goławski oznajmił, Ŝe zgłasza interpelację, poniewaŜ jest zaniepokojony stanem 
bezpieczeństwa na drodze nr 188 i czeka na odpowiedź Pana Burmistrza.  

Radny T. Fidler zaapelował do Pana Starosty o jak najszybsze dowartościowanie finansowe 
pracowników Starostwa Powiatowego. 

Radny Włodzimierz Choroszewski, jako Przewodniczący Klubu Radnych SLD, poparł 
wypowiedź przedmówcy i oznajmił, Ŝe przy konstruowaniu budŜetu na kolejny rok będzie 
wnioskował o podwyŜszenie płac dla pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek 
podległych. 

Starosta M. Jaskólski oznajmił, Ŝe pracownicy tak niskie płace mieli w momencie przejścia                  
z Urzędu Rejonowego i w chwili obecnej są one systematycznie zwiększane; oznajmił,                   
Ŝe dbamy o swoich pracowników, którzy nie dostają 3-4. procentowych podwyŜek, ale 25-30. 
procentowe. Stwierdził, Ŝe pracownicy nie odchodzą ze Starostwa, a średnia płaca juŜ przy 
poprzednich podwyŜkach wynosiła 1.800 zł oraz poinformował, Ŝe w najbliŜszym czasie 
odbędzie się narada z dyrektorami wydziałów Starostwa nt. tegorocznych podwyŜek.  

Radny J. Podmokły uczulił, aby nie udostępniano dokumentów objętych tajemnicą np.                              
o stanie zdrowia, co miało miejsce w ostatnim czasie. 

 

Pkt 19/ porządku obrad 

   
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek zamknął obrady XXI sesji o godz. 1630.    
 

Sporządziła: 

Beata Piechowska 

 


