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PROTOKÓŁ NR XLI/10 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2010 ROKU 

W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE 
 
Pkt 1/porządku obrad 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły się o godz. 1615. 
Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek. Na podstawie listy obecności 
stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 19 radnych, a więc obrady są prawomocne. W chwili otwarcia 
obrad obecni byli wszyscy.  
Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję stanowią załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe na 7 dni przed rozpoczęciem sesji wpłynął 
wniosek Zarządu Powiatu o rozszerzenie porządku obrad o rozpatrzenie projektów uchwał w 
sprawie: 
- zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2010 rok - pkt. 9 porządku obrad, 
- zmiany uchwały o powołaniu doraźnej Komisji Rady Powiatu ds. Konkursu o Nagrodę Powiatu 
Złotowskiego - pkt. 10 
 
Radni nie zgłosili uwag i propozycji zmian 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/ Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok. 
7/ Informacja z realizacji uchwały nr X/43/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku Rady Powiatu 

Złotowskiego w sprawie „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu 
złotowskiego na lata 2007 – 2013” za 2009 rok oraz z realizacji uchwały nr XLIV/219/2006 
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie przyjęcia „Planu 
rozwoju lokalnego powiatu złotowskiego na lata 2007 – 2013” za 2009 rok. 

8/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu 
administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 
w 2010 roku. 

9/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2010 rok. 
10/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o powołaniu doraźnej Komisji Rady Powiatu 

ds. Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego. 
11/ Wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
12/ Zamknięcie sesji. 
 



 
Następnie Przewodniczący Rady podziękował Pani Lucynie Grunau za dotychczasową współpracę 
w biurze rady oraz pogratulował jej objęcia stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsument na 
pełnym etacie. 
 
Pkt 2/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek oznajmił, Ŝe protokół został sporządzony w terminie 
określonym w statucie powiatu i wyłoŜony radnym do wglądu. Do chwili otwarcia obrad nikt nie 
zgłosił uwag.  
W głosowaniu protokół został przyjęty jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
 
 

Pkt 3/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek oznajmił, Ŝe radni otrzymali na piśmie "Sprawozdanie               
o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym" ( załącznik nr 1do protokołu) 
oraz zapytał czy są pytania. 
Radny Jerzy Podmokły zwrócił się z zapytaniem o przeznaczenie 3 działek znajdujących się                   
w Złotowie przy ul. Szkolnej: czy są to działki mieszkalno - usługowe, usługowe czy działki 
mieszkalne? 
Odpowiedzi na zadane pytanie udzielił Starosta M. Jaskólski informując, Ŝe wymienione działki 
znajdują się za szkołą muzyczną i są to działki mieszkalne. 
 
Pkt 4/ porządku obrad 
 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji udzielił Starosta M. Jaskólski. 
Pisemną informację stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt 5/ porządku obrad 
 
Radny Kazimierz Bieluszko poruszył kwestię niedostatecznego odśnieŜania dróg i ulic w Lipce i jej 
okolicach, w związku z czym zwrócił się do Starosty Złotowskiego o przedstawienie rozwiązania 
tego problemu.  

 
Radny Jerzy Podmokły:  

− zaproponował, aby w związku z tak duŜymi opadami śniegu i problemem niedostatecznego 
odśnieŜania parkingów, rozwaŜyć moŜliwość oddelegowania bezrobotnych 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie na sezon zimowy do 
odśnieŜania parkingów; w głównej mierze zaakcentował kwestię odśnieŜania parkingu przy 
sądzie w Złotowie. 

− zwrócił się z zapytaniem: o koszty, jakie zostały juŜ poniesione w związku z tak 
niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, czy zostały jeszcze jakieś rezerwy przeznaczone 
na zimowe utrzymanie dróg oraz jaką kwotę planuje się jeszcze przeznaczyć na dalsze 
odśnieŜanie dróg powiatowych? 

− W nawiązaniu do ostatniej debaty telewizyjnej z udziałem Starosty Złotowskiego, zwrócił 
się z zapytaniem, jakie ograniczenia przyznania podwyŜek pracownikom Starostwa 
Powiatowego i jednostek podległych, Starosta Złotowski miał na myśli, przytaczając 
między innymi wytyczne otrzymane w tej sprawie z Ministerstwa Finansów. W przypadku 
istnienia takich ograniczeń radny zwrócił się dodatkowo o przestawienie na forum 
dokumentów potwierdzających takie ograniczenia czy zakazy. 



 

− zwrócił się o rozwaŜenie moŜliwości zmodyfikowania programu obchodów uroczystości 
Wyzwolenia Ziem Złotowskich i w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, 
szczególnie odczuwalnych dla osób starszych, zrezygnowanie z przemarszu na cmentarz 
wojenny lub zorganizowanie jakiegoś środka transportu. Radny zaproponował równieŜ 
włączenie do programu uroczystości - złoŜenia wieńca pod Pomnikiem Piasta w Złotowie. 

 
Radny Z. Wojtuń poruszył temat 60 rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Nawiązując do tematu 
odniósł się do Dnia Wyzwolenia Ziem Powiatu Złotowskiego, stwierdził, iŜ nie powinno się 
zmieniać porządku dotychczasowych obchodów i przemarsz powinien jak najbardziej się odbyć - 
zgodnie z tradycją. Oznajmił, Ŝe decyzję uczestnictwa w przemarszu ulicami miasta naleŜy 
pozostawić samym zainteresowanym.  
 
 
Pkt 6/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych ( załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu) dotyczące sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa                   
i Porządku za 2009 rok.  
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym 
radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli sprawozdanie. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 

Pkt /7 porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowisko Komisji stałych  dotyczące 
informacji z realizacji uchwały nr X/43/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku Rady Powiatu 
Złotowskiego w sprawie „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu złotowskiego na 
lata 2007 – 2013” za 2009 rok oraz z realizacji uchwały nr XLIV/219/2006 Rady Powiatu 
Złotowskiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju lokalnego powiatu 
złotowskiego na lata 2007 – 2013” za 2009 rok wraz z wnioskiem o dokonanie zmian w informacji, 
poprzez ujednolicenie tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem pisowni, czasów oraz odpowiednie 
zatytułowanie samej informacji. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek, poinformował radnych, Ŝe zgodnie z wnioskiem Komisji 
Samorządowej i Polityki Społecznej, dokument został poprawiony i wszyscy radni otrzymali go w 
dniu dzisiejszym. 
Radny Jerzy Massel: 

− oznajmił, Ŝe informacja jest zbyt lakoniczna i zbyt ogólnikowo opisuje fakty dotyczące 
bardzo waŜnych kwestii np: w planie rozwoju lokalnego - jest cyt. "nie umniejszanie 
przestrzeni rolniczej o gleby dobre, a wyłączać z produkcji gleby najsłabsze"; oznajmił, Ŝe 
moŜna podać wiele podobnych przykładów; 

− stwierdził, Ŝe nie odniesiono się do kwestii, które juŜ zostały wykonane oraz tych których 
realizacja jest w trakcie lub z jakiś powodów utrudniona lub niemoŜliwa.  

− stwierdził, iŜ bardzo waŜną sprawą dla rozwoju powiatu, jest fakt mówiący o zapewnieniu 
terenów pod inwestycję, który równieŜ został pominięty w sprawozdaniu,  

− poruszył temat dotyczący Planu Rozwoju Lokalnego, który zobowiązuje zarząd do 
opracowania na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin 
mapy powiatu z zaznaczeniem poszczególnych terenów i ich funkcji oraz stworzenia na tej 
podstawie banku danych o terenach do inwestowania – o tym temacie równieŜ nie 
wspomniano w informacji. 

− oznajmił, Ŝe powiat jest zobowiązany do pomocy, firmom działającym na terenie powiatu, w 



poszukiwaniu i pozyskiwaniu funduszy unijnych na ich dalszy rozwój. Zapytał o podjete 
działania w tym kierunku oraz ich efekty? 

− stwierdził, Ŝe nie ma równieŜ wzmianki o wdroŜeniu w powiecie jednolitego systemu 
segregacji i utylizacji odpadów. 

Radny T. Fidler stwierdził, iŜ dokument nie został całkowicie poprawiony i sama informacja jest 
zbyt ogólnikowa; oznajmił, Ŝe zgodnie z zapisem programu, zarząd i rada powinny dokonać oceny, 
która ma na celu zwiększenie efektywności i skuteczności planu, przewidzianych w nim kierunków 
działań i projektów. 
Starosta M. Jaskólski stwierdził, iŜ jest to dokument "Ŝywy", nie będzie obejmował wszystkiego. 
Natomiast jeśli wniosków będzie więcej na pewno zostaną wzięte pod uwagę. Starosta oznajmił 
równieŜ zauwaŜył, iŜ wszystko co do tej pory zostało zrealizowane i jest "namacalne", zostało ujęte 
w raporcie. 
Wicestarosta  Ryszard Goławski zauwaŜył, iŜ z treści sprawozdania wynika co się wydarzyło w 
2009 roku, a w treści dokumentu poprawione zostały tylko błędy interpunkcyjne i gramatyczne, 
merytorycznie, nic się nie zmieniło. Nawiązując do tego co powiedział Pan Starosta, zauwaŜył, Ŝe 
ten plan się zmienia i będzie się zmieniał, szczególnie jeśli chodził o inwestycje. 
Radny Kazimierz Grochowski: 

− zwrócił się z zapytaniem o wykorzystywanie funduszy z Powiatowego Urzędu Pracy na 
tworzenie nowych miejsc pracy, a takŜe czy firmy które skorzystały z tego dofinansowania 
nadal funkcjonują, czy stan liczebny tychŜe firm zwiększa się lub zmniejsza.  

− oznajmił, iŜ w przypadku zmiany np. kolejności wykonywania inwestycji ze środków 
unijnych, odpowiednie zmiany naleŜy równieŜ wprowadzać do strategii rozwoju i planu 
rozwoju lokalnego.  

Radny J. Podmokły poruszył sprawę liczby podmiotów gospodarczych w powiecie; zwrócił się z 
zapytaniem o sprecyzowanie tej liczby i podanie jaka była ich ilość w kaŜdym półroczach. 
Oznajmił równieŜ, aby kaŜdego roku podawać informację: ilu podmiotom została udzielona pomoc 
w rozpoczęciu działalności, a takŜe czy nadal jest ona prowadzona.  
Wicestarosta Ryszard Goławski: 

− zaznaczył, iŜ w kolejnych latach informacja będzie przygotowywana z większą precyzją, 
zgodnie z Ŝyczeniem radnych; 

− wyjaśnił, w jaki sposób odbywa się zbieranie informacji dotyczących działalności 
gospodarczej. 

Radny J. Podmokły zwrócił się do wicestarosty i wyjaśnił, Ŝe chodzi mu konkretnie o to, w jaki 
sposób środki unijne wykorzystywane sa do tworzenia nowych miejsc pracy oraz czy są to trwałe 
miejsca pracy, aby w przyszłości wiedzieć, jaki to będzie miało  wpływ  na zmniejszanie 
bezrobocia. 
Przewodniczący A. Jasiłek zaznaczył, iŜ radni w dyskusji odbiegają od tematu, w związku               
z czym zarządził zamknięcie dyskusji i i przejście do procedury głosowania. 
W głosowaniu informacja  została  przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 2 przeciw, przy 5 
wstrzymujących. 
 
Pkt 8/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska komisji stałych dotyczące 
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu 
administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 
roku. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym 
radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli uchwałę. 
 
 
 



Pkt 9/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska komisji stałych dotyczące 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2010 rok. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym 
uchwała została  przyjęta stosunkiem głosów: 11 za, przy 8 wstrzymujących. 
 
Pkt 10/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska komisji stałych dotyczące 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o powołaniu doraźnej Komisji Rady Powiatu ds. 
Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego. 
Radny Tomasz Fidler stwierdził, iŜ nie rozumie, dlaczego ma odbyć się głosowanie nad uchwałą, 
która została juŜ umieszczona na stronie starostwa powiatowego z informacją mówiąca o 
przedłuŜeniu terminu zgłaszania kandydatów do konkursu o Nagrodę Powiatu do dnia 30 stycznia 
2010 r. 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek w odpowiedzi na pytanie radnego T. Fidlera, poinformował, 
iŜ do zainteresowanych zostały wysłane pisma, z informacją, Ŝe na sesji Rada podejmie decyzję o 
przedłuŜeniu termin zgłaszania kandydatur. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym 
uchwała została  przyjęta stosunkiem głosów: 17 za, przy 2 wstrzymujących. 
 
 
Pkt 11/ porządku obrad 
 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, iŜ Zarząd Powiatu zwrócił się o wytypowanie z pośród 
członków Rady 2 kandydatów do składu komisji konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań 
publicznych. Poinformował, iŜ w ubiegłym roku członkami tej komisji byli radny J. Podmokły                   
i R. Goławski i zaproponował zgłoszenie tych samych osób.  
Wspomniani radni wyrazili zgodę na ponowne zgłoszenie ich do komisji konkursowej. 
Radny Kazimierz Grochowski poruszył problem dotyczący podniesienia poziomu edukacji w 
powiecie. Oznajmił, iŜ do planu rozwoju moŜna wnieść akapit, mówiący o tym, Ŝe starostwo 
powiatowe zobowiązuje się podjąć inicjatywę podnoszenia poziomu edukacji w naszym powiecie, 
rozpoczynając od szkół podstawowych, po szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, poprzez np. 
róŜnego rodzaju konkursy. 
Starosta M. Jaskólski nawiązując do dnia obchodów wyzwolenia ziem złotowskich poinformował, 
iŜ zawsze przy tego rodzaju obchodach zapewniony jest udział policjantów, ratowników 
medycznych oraz Ŝe zawsze w rezerwie jest autobus i nie ma Ŝadnego problemu, by przewieść 
chętnych na cmentarz. 
 
Pkt 12/ porządku obrad 
 
 W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek zamknął obrady XLI sesji o godz. 1615. 


