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ORO-0041/22/2008 
 
 
 

 
PROTOKÓŁ NR XXII/08 

Z SESJI 
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 24 WRZE ŚNIA  2008 ROKU. 
 
 
 
 
Pkt 1/ porządku obrad 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1502, a zakończyły o godz. 1705. 
Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek. 
Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 17 radnych. W chwili otwarcia 
obrad sesji nieobecni byli radni: K. Bieluszko i P. Tomasz 
 
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe przed rozpoczęciem realizacji porządku obrad Rada 
poŜegna odchodzącego na emeryturę płk E. Królika dowódcę 21. Centralnego Poligonu 
Lotniczego w Nadarzycach. Przewodniczący przypomniał, Ŝe płk E. Królik jest laureatem 
Konkursu Nagrody Powiatu Złotowskiego, wymienił zasługi i podziękował za bardzo dobrą 
współpracę z samorządem powiatowym, za pomoc udzielaną samorządom oraz wszystkim, 
którzy zwracali się o nią w róŜnych sprawach. Powiedział, Ŝe pułkownik zasługuje na słowa 
uznania. Składając Ŝyczenia w imieniu Rady Powiatu dodał, iŜ płk E. Królik moŜe zawsze 
liczyć na pomoc powiatu złotowskiego.  
Następnie Przewodniczący Rady a. Jasiłek, Starosta Złotowski M. Jaskólski i Wicestarosta 
Złotowski R. Goławski wręczyli płk E. Królikowi pamiątkowy grawerton, kwiaty i upominek. 
Przewodniczący odczytał treść okolicznościowego listu. 
Do Ŝyczeń przyłączył się takŜe Starosta M. Jaskólski i Wicestarosta R. Goławski. 
Wicestarosta dodał, iŜ przed wyborami samorządowymi zaproponuje pułkownikowi 
współpracę. 
 
Godz. 1510 na obrady przybył radny K. Bieluszko. 
 
Płk E. Królik powiedział, Ŝe jest zaszczycony iŜ w takim gronie odchodzi na emeryturę. 
Powiedział kilka słów o swojej satysfakcjonującej go pracy dla innych. Stwierdził, Ŝe 
dowódcą jest się chwilę a człowiekiem zawsze. Cieszy się, Ŝe został zauwaŜony i doceniony,      
i za to podziękował samorządowcom.  
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek stwierdził, Ŝe w chwili obecnej, w obradach uczestniczy 18 
radnych, obrady są więc prawomocne. 
Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję stanowią załączniki                        
do protokołu. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe  7 dni przed sesją, Zarząd Powiatu zwrócił 
się z wnioskami o uzupełnienie porządku obrad o projekty uchwał w sprawie: 
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- pozbawienia kategorii dróg powiatowych – pkt 13 porządku obrad; 
- przekazania części rzeczowych składników majątku II Rodzinnego Domu Dziecka                     
w Złotowie pozostałym placówkom rodzinnym funkcjonującym na terenie powiatu 
złotowskiego – pkt 14 porządku obrad; 
- zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Złotowie – pkt 15 
porządku obrad; 
- zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
emisji papierów wartościowych – pkt 16 porządku obrad; 
- zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2008 rok – punkt 17 porządku obrad; 
- utworzenia oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych – 
punkt 18 porządku obrad. 
W dniu 24 września 2008 roku Zarząd zwrócił się z wnioskiem o uzupełnienie porządku 
obrad o autopoprawkę do zmiany budŜetu powiatu na 2008 rok. Przewodniczący 
poinformował, Ŝe przed sesją odbyło się posiedzenie Komisji BudŜetu, która przyjęła 
autopoprawkę a radni w dniu dzisiejszym otrzymali projekt autopoprawki. 
Przewodniczący zarządził głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów 
przyjęli wniosek o uzupełnienie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe pozostałe tematy otrzymają kolejne punkty porządku 
obrad. 
 
Porządek obrad obejmuje: 
1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3/ Sprawozdanie Starosty o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
4/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
5/ Interpelacje i zapytania radnych. 
6/ Informacja z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                       

w Jastrowiu za rok szkolny 2007/2008. 
7/ Informacja z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie                           

i w Jastrowiu za rok szkolny 2007/2008. 
8/ Informacja o sytuacji w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych 

Powiatu Złotowskiego oraz o wynikach egzaminu dojrzałości w roku szkolnym 
2007/2008. 

9/ Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2008 roku. 
10/ Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady 

Powiatu za I półrocze 2008 roku. 
11/ Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Złotowskiego i Starosty Złotowskiego             

w sprawie oświadczeń majątkowych złoŜonych przez radnych i inne osoby w trybie 
art. 25 c ustawy o samorządzie powiatowym. 

12/ Podjecie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych. 
13/ Podjecie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych. 
14/ Podjecie uchwały w sprawie przekazania części rzeczowych składników majątku II 

Rodzinnego Domu Dziecka w Złotowie pozostałym placówkom rodzinnym 
funkcjonującym na terenie powiatu złotowskiego. 

15/ Podjecie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Złotowie. 

16/ Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.  

17/ Podjecie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2008 rok.   
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18/ Podjecie uchwały w sprawie utworzenia oraz szczegółowych zasad odpłatności za 
pobyt w mieszkaniach chronionych. 

19/ Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
20/ Zamknięcie sesji. 
 
 
Pkt 2/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. 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 Przewodniczący zarządził głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 
głosów przyjęli protokół z poprzedniej sesji.  
 
 
Pkt 3/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek oznajmił, Ŝe radni otrzymali na piśmie ,,Sprawozdanie 
Starosty o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym” (załącznik nr 1 do protokołu). 
Starosta M. Jaskólski uzupełnił sprawozdanie, informując radnych, Ŝe wpłynęło oficjalne 
pismo z Ministerstwa o przyznaniu subwencji na MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii, kwota 
przekazana jest zgodna z kwotą wyliczoną przez Starostwo. Na 24 wychowanków przekazano 
843.399 zł., jest to o 7,5 raz więcej niŜ na ucznia w szkole publicznej. Środki te pozwoliły 
Dyrektorowi MOS zatrudnić wicedyrektora, psychologa i socjologa. Rok szkolny rozpoczął 
się z nowym naborem – 12 wychowanków. W związku z czym, Zarząd wystąpi o przyznanie 
dodatkowych środków i powinno ich być o 1/3 więcej. 
Starosta poinformował teŜ o uniewaŜnieniu przez NajwyŜszy Sąd Administracyjny uchwały  
o powołaniu T. Łukasika na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Jastrowiu. Dyrektor Łukasik złoŜył rezygnację, Zarząd ją przyjął i na 
okres 6. miesięcy powołał na stanowisko dyrektora dotychczasowego zastępcę a na początku 
lutego 2009 roku zostanie ogłoszony konkurs. 
Radny K. Bieluszko zwrócił się z zapytaniem o wysokość przyznanej nagrody dyrektorowi 
Szpitala Powiatowego w Złotowie. 
Starosta M. Jaskólski wyjaśnił, Ŝe dyrektor Szpitala Powiatowego nie otrzymuje 13.                   
a w regulaminie ujęte są w trzech punktach zadania, które musi wykonać. Zadania zostały 
wykonane w pełnym zakresie więc nagroda wyniosła trzykrotne pobory. 
Przewodniczący Rady dodał, Ŝe dyrektor nie otrzymuje teŜ regulaminowej premii. 
 
                                   
Pkt 4/ porządku obrad 
 
W tym punkcie porządku obrad Starosta M. Jaskólski udzielił odpowiedzi na interpelacje               
i zapytania radnych z poprzedniej sesji. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Radny T. Fidler stwierdził, Ŝe odpowiedź, którą otrzymał jest długa ale nie satysfakcjonująca. 
Próbował dotrzeć do dokumentów źródłowych, poniewaŜ w odpowiedzi brakuje tego, co 
zawarte jest w decyzji. Radny odczytał pkt z decyzji dotyczący warunków składowania 
odpadów, których nie udało się unieszkodliwić. Zwrócił się z pytaniem czy z tą interpelacją, 
podejrzeniem, Ŝe decyzja nie do końca jest zgodna z prawem, nie powinien wiązać z faktem, 
Ŝe pracownik, który ją przygotowywał nie pracuje w Wydziale Ochrony Środowiska i został 
zdegradowany do składnicy akt? 
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Starosta M. Jaskólski stwierdził, Ŝe radny sam udzielił sobie odpowiedzi cytując fragmenty 
odpowiedzi na interpelację. Powiedział, Ŝe wszystkie decyzje i słuŜby je przygotowujące są 
kontrolowane i nadzorowane przez NIK, WIOŚ. Nie naleŜy wiązać tych spraw                             
z pracownikiem.                     
Radny R. Goławski powiedział, Ŝe od 4 kwietnia nie otrzymał odpowiedzi na interpelację od 
burmistrza Krajenki, więc ma na ten temat swoje zdanie i rezygnuje z dalszego oczekiwania 
na odpowiedź, nie będzie jej więcej wznawiał. 
 
 
Pkt 5/ porządku obrad 
 
Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania. 
Radny J. Podmokły zwrócił się z zapytaniem, czy Starosta analizował skutki jakie niesie 
uchylenie przez NSA uchwały Zarządu o powołaniu T. Łukasika na stanowisko dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jastrowiu. Jeśli nie to radny, w punkcie 
wnioski i oświadczenia radnych, zgłosi wniosek w tej sprawie. 
Radny T. Fidler zwrócił się z zapytaniem dlaczego na drodze Złotów – Łąkie oraz Złotów – 
Lędyczek nie wykoszono przez cały rok poboczy oraz nie wycięto odrostów drzew, gałęzie          
w dolnych partiach drzew stanowią zagroŜenie bezpieczeństwa ruchu, zmniejszają 
widoczność. 
Radny A. Pulit w nawiązaniu do wcześniejszej interpelacji w sprawie utworzenia planu 
poprawy bezpieczeństwa pieszych uŜytkowników dróg zwrócił się z zapytaniem, na jakim 
etapie realizacji jest wykonanie ścieŜki rowerowej przy drodze Złotów – Święta. 
Radny A. Pulit zwrócił się o podjęcie rozmów z zainteresowanymi stronami, tj. z władzami 
miasta Złotów, Nadleśnictwa i Starostwa o wykonanie chodnika pieszo -  rowerowego na 
odcinku parku „Zwierzyniec” przy okazji remontu drogi Złotów – Zalesie. 
Radny K. Bieluszko zwrócił się o wystosowanie pisma do burmistrza m. Złotowa w sprawie 
braku w mieście publicznych ubikacji.  
 
 
Pkt 6/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
informacji z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Jastrowiu za 
rok szkolny 2007/2008. Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni przyjęli sprawozdanie stosunkiem głosów: 17 za, przy 1 wstrzymującym. 
Informacja stanowi załączniki nr 4 do protokołu. 
 
  
Pkt 7/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
informacji z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie                           
i w Jastrowiu za rok szkolny 2007/2008. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli informację. Informacja stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 
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Pkt 8/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
informacji o sytuacji w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu 
Złotowskiego oraz o wynikach egzaminu dojrzałości w roku szkolnym 2007/2008. 
Wiceprzewodniczący odczytał wniosek Komisji Samorządowej i Polityki Społecznej                    
o uzupełnienie i przełoŜenie rozpatrzenia informacji na listopadową sesję. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek stwierdził, Ŝe wcześniej były wnioski, aby informacja była 
rozpatrywana w późniejszym terminie, poniewaŜ nie zawsze we wrześniu są juŜ wyniki matur 
poprawkowych. Zaproponował, aby na tej sesji przyjąć informację przedstawioną przez 
Zarząd a na listopadową sesję będzie wprowadzony punkt, jako odrębny temat, o wynikach 
matur z uwzględnieniem egzaminu poprawkowego. 
Radny Z. Wojtuń podzielił się swoimi spostrzeŜeniami i przemyśleniami na temat obecnej 
sytuacji w szkołach. Powiedział, Ŝe na złą sytuację w szkołach mają wpływ czynniki, takie 
jak: 
- nieuregulowany system naboru do szkół, 
- złe wyniki matur a wystarczyło zdobyć 30 punktów, 
- fatalne wyniki egzaminów zawodowych – wymaganych było 75 punktów, 
- zmiana podręczników na gorsze, 
- powołanie gimnazjów, 
- bezstresowe wychowanie. 
Radny powiedział, Ŝe aby poprawić sytuację w szkołach naleŜy wymagać od nauczycieli 
poprawienia wyników nauczania, punktualnego rozpoczynania lekcji. Nauczyciel musi 
wykazywać się duŜą wiedzą i polepszać dyscyplinę. Radny zwrócił się z apelem o uczulenie 
nauczycieli na większe zwracanie uwagi na sytuację dzieci, na objawy agresji. Ponad to 
nauczyciel nie powinien prowokować uczniów swoim wyglądem. NaleŜy teŜ opracować, przy 
współudziale rodziców, regulamin, w którym będą zawarte wymagania dotyczące ubioru 
uczniów. 
Radny J. Massel podtrzymał wniosek Komisji Samorządowej i Polityki Społecznej                    
o przełoŜenie rozpatrzenia informacji w późniejszym terminie, który zostawił do dyspozycji 
Przewodniczącego Rady. 
Przewodniczący Rady zauwaŜył, Ŝe zgłoszony wniosek nie dotyczył nie przyjmowania 
informacji na dzisiejszej sesji lecz uzupełnienia. Dodał, Ŝe wszystkie Komisje na 
posiedzeniach przyjęły informację. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przełoŜeniu głosowania nad 
informacją na następnej sesji. 
Radni odrzucili wniosek stosunkiem głosów: 7 za, przy 11 przeciw. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,  
w którym radni stosunkiem głosów: 11 za, przy 7 wstrzymujących przyjęli informację. 
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Pkt 9/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2008 roku. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni stosunkiem głosów: 15 za, przy 3 wstrzymujących przyjęli sprawozdanie. 
Sprawozdanie wraz z uchwałą RIO stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Pkt 10/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady 
Powiatu za I półrocze 2008 roku. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli sprawozdanie, które stanowi załącznik 
nr 8 do protokołu. 
 
 
Pkt 11/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
informacji Przewodniczącego Rady Powiatu Złotowskiego i Starosty Złotowskiego w sprawie 
oświadczeń majątkowych złoŜonych przez radnych i inne osoby w trybie art. 25 c ustawy                   
o samorządzie powiatowym.  
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli informację, która stanowi załącznik nr 
9 do protokołu. 
 
 
Pkt 12/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych. 
Radny J. Massel poinformował, Ŝe Komisja Samorządowa i Polityki Społecznej zgłosiła 
wniosek do obu uchwał. Celem było upewnienie się, Ŝe drogi będą dostępne dla 
społeczeństwa. ZauwaŜył, Ŝe dokonano zmian w uzasadnieniach i wykreślono słowa: „na 
ogólnych zasadach przyjętych w lasach państwowych” – nie jest to zapis satysfakcjonujący. 
Radny dodał, Ŝe wie, iŜ dopóki Nadleśniczym będzie R. Standio to drogi nie będą zamknięte   
i będą jako wewnętrzne drogi ale sytuacja moŜe się zmienić za kilka lat. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek udzielił głosu Nadleśniczemu R. Standio z Nadleśnictwa 
Złotów. 
Nadleśniczy R. Standio przedstawił mapkę z zaznaczonymi odcinkami dróg powiatowych, 
które mają być przekazane Nadleśnictwu. Wyjaśnił, Ŝe drogi te w chwili obecnej nie są 
przejezdne  a Nadleśnictwo chce je wyremontować i udostępnić. Dodał, iŜ nie moŜe obiecać, 
Ŝe nie będą wprowadzone ograniczenia ale będą one dotyczyły ograniczenia prędkości, 
zakazu parkowania czy wstępu do lasu podczas suszy. Nadleśniczy powiedział, Ŝe rocznie do 
samorządów odprowadzają 600.000 zł. podatków i mogliby zwrócić się o wyremontowanie 
tych dróg. Zamierzają je jednak wyremontować sami i będą to drogi przejezdne tak jak np. 
droga Tarnówka – Plecemin o czym świadczą znaki drogowe w obu miejscowościach. 
Następnie Nadleśniczy R. Standio przekazał radnym ulotkę o stawianych uŜytkownikom 
wymaganiach dotyczących zachowań w lasach. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów podjęli uchwałę. Uchwała nr XXII/98/2008 
stanowi załącznik do protokołu. 
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Pkt 13/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów podjęli uchwałę. Uchwała nr XXII/99/2008 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 14/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące  
podjęcia uchwały w sprawie przekazania części rzeczowych składników majątku II 
Rodzinnego Domu Dziecka w Złotowie pozostałym placówkom rodzinnym funkcjonującym 
na terenie powiatu złotowskiego. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli uchwałę. Uchwała nr XXII/100/2008 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 15/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego    
w Złotowie. 
Radny K. Bieluszko stwierdził, iŜ nie rozumie dlaczego w Złotowie w Wydziale Komunikacji 
pracuje 8 osób a w Okonku aŜ dwie – zdaniem radnego jest to duŜo. Zaproponował, aby 
zamiast powoływania w Okonku kierownika zwiększyć etat w Złotowie i dać pracownikom 
10% podwyŜki. Dodał, Ŝe jeden dyrektor wystarczy.  
Starosta M. Jaskólski wyjaśnił, Ŝe płace były podnoszone na bieŜąco i zmiana Regulaminu nie 
spowoduje zwiększenia kosztów. Starosta stwierdził, iŜ chce, aby była osoba odpowiedzialna 
za całą Delegaturę. Dodał, Ŝe pracując w systemie pracownicy Delegatury mogą obsługiwać 
klientów takŜe z innych miejscowości a nie tylko mieszkańców Okonka. Poza tym Delegatura 
działa w strukturach Starostwa od lat a nie była ujęta w Regulaminie Organizacyjnym. 
Powtórzył raz jeszcze, Ŝe nie będzie Ŝadnych dodatkowych kosztów na dodatkowe 
stanowisko a tylko jedna z zatrudnionych obecnie osób będzie odpowiedzialna za pracę 
Delegatury. 
Radny J. Podmokły stwierdził, ze jest wrogiem wszelkich delegatur poniewaŜ dziś wszystko 
moŜna załatwić elektronicznie. Dodał, Ŝe dopiero dziś dowiedział się, Ŝe Delegatura                     
w Okonku działa poza Regulaminem. UwaŜa, Ŝe zwiększenie obsady o jeden etat w Złotowie 
będzie tańszym rozwiązaniem. Delegatury naleŜy likwidować i dlatego będzie głosował 
przeciw. 
Starosta odpowiedział, Ŝe nie zgadza się ze zdaniem radnego J. Podmokłego poniewaŜ 
likwidacja wydziału paszportów w powiatach była złą decyzją – obecnie ludzie wyczekują            
w długich kolejkach w Poznaniu i w Pile. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek dodał, Ŝe burmistrz Okonka dopłaca do Delegatury 50% 
kosztów a Jastrowie samo zrezygnowało z Delegatury. Dodał, Ŝe urzędy mają być bliŜej 
petenta a z niektórych miejscowości do Złotowa jest 50 km a do Okonka 15. 
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Radny R. Goławski powiedział, Ŝe nie moŜna z komputera wejść do ewidencji pojazdów. Jest 
przeciw likwidacji Delegatury. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni stosunkiem głosów: 16 za, 1 przeciw, przy 1 wstrzymującym podjęli uchwałę 
Uchwała nr XXII/101/2008 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 16/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.  
Radny T. Fidler wyraził zaniepokojenie wzrostem zadłuŜenia w związku ze spłatą obligacji 
wyemitowanych na inwestycje w Jastrowiu i Krajence. Powiedział o stanie zadłuŜenia na 
koniec 2007 roku, o wzroście w I półroczu i planach zadłuŜenia na 2009 rok. Radny 
stwierdził, Ŝe  wzrost zadłuŜenia o 2.000.000 zł. to duŜo i moŜe stanowić zagroŜenie dla 
budŜetu powiatu. 
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe umiejętność zaciągania kredytu pozwala na rozwój 
powiatu, kredyty zaciągane są rozsądnie i dokładnie wiadomo na co będą przeznaczone. 
Starosta powiedział, Ŝe spłaty kredytu są ustalone, inwestycje są takŜe realizowane przy 
współudziale gmin i środków unijnych. Wysokość zaciąganych kredytów jest kontrolowana 
przez Zarząd a takŜe przez RIO. Dodał, Ŝe zadłuŜenie wynosi obecnie ok. 5.000.000 zł., czyli 
tyle ile powiat odziedziczył po poprzednim staroście. 
Radny T. Fidler powiedział, Ŝe Skarbnik informował, Ŝe na koniec 2007 roku zadłuŜenie 
wynosiło 3.000.000 zł. a na koniec 2008 roku będzie 5.000.000 zł. 
Radny R. Goławski nie zgodził się z opinią poprzednika i powtórzył, Ŝe i kredyt, jak                      
i inwestycje są pod kontrolą Zarządu. 
Radny Z. Wojtuń stwierdził, Ŝe szybkie inwestycje są tańszymi inwestycjami. 
Radny W. Choroszewski dodał, Ŝe płynność finansowa powiatu nie jest i nie była zagroŜona. 
O zagroŜeniu moŜnaby mówić gdyby stanowiło ono 50% budŜetu. 
Radny J. Podmokły powiedział, Ŝe obecne 7.000.000 zł. zadłuŜenia jest porównywalne                  
z 5.000.000 zł. kiedyś, biorąc pod uwagę inflację. Powiat jest mocną jednostką a 2.000.000 zł. 
to nie jest duŜy kredyt biorąc pod uwagę jednostkę samorządową. Dla osoby fizycznej to 
byłaby znacząca kwota. Dodał, Ŝe chcąc współfinansować inwestycje, rozwijać powiat trzeba 
mieć własne środki, aby pozyskać te z Unii. Radny uwaŜa, Ŝe na rozwój powiatu moŜna 
zaciągać i wyŜsze kredyty. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni stosunkiem głosów: 15 za, przy 3 wstrzymujących podjęli uchwałę. Uchwała 
nr XXII/102/2008 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 17/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2008 rok. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe przed sesją odbyło się posiedzenie 
Komisji BudŜetu, na którym radni jednogłośnie przyjęli autopoprawkę do budŜetu. 
Skarbnik G. Piękoś powiedział o wprowadzonych zmianach. Wyjaśnił, Ŝe skoro                          
w październiku nie ma sesji, naleŜało nanieść poprawki. Zmiany dotyczą przesunięć środków 
w paragrafach: na utworzenie mieszkań chronionych, na inwestycje oświatowe przepisano 
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środki na konkretną jednostkę. Zmniejszono tez rezerwę o 30.000 zł. z przeznaczeniem na 
niepubliczną szkołę z internatem. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni stosunkiem głosów: 12 za, przy 6 wstrzymujących podjęli uchwałę. Uchwała 
nr XXII/103/2008 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 18/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie utworzenia oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt              
w mieszkaniach chronionych.  
Radny K. Bieluszko zapytał o pokoje w skrzydle szkoły, na których adaptację Starostwo 
przeznaczyło 100.000 zł. i miały być 4 mieszkania dla usamodzielniających się 
wychowanków. 
Starosta M. Jaskólski odpowiedział, Ŝe było to 10 pokoi w systemie hotelowym – 3 pokoje i       
1 łazienka a ta inwestycja będzie w innej części internatu – z osobnym wejściem. Koszt 
utworzenia mieszkań wyniesie 100.000 zł. i są to środki z funduszy Unii Europejskiej a nie 
powiatu. Starosta dodał, Ŝe tamte pokoje nadal funkcjonują, mieszkają w nich studenci 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów podjęli uchwałę. Uchwała nr XXII/104/2008 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 19/ porządku obrad 
 
W tym punkcie porządku obrad głos zabrał radny Z. Wojtuń, który powrócił do sprawy 
pobicia przez wychowanka MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence. Przeczytał 
fragment artykułu z wystąpieniem burmistrza Krajenki, pt. „Czy mieszkańcom Krajenki grozi 
śmierć”. Radny powiedział, Ŝe boli go ta sytuacja, Ŝe dwukrotnie był w Ośrodku i rozmawiał 
z wychowankami. Z rozmów dowiedział się, Ŝe chłopiec wystąpił w obronie swojej matki, 
którą obraził pobity chłopak. Nie podoba mu się nastawianie mieszkańców przeciw 
wychowankom. 
Radny Z. Wojtuń zwrócił teŜ uwagę na brak masowego uczestnictwa młodzieŜy na 
uroczystościach związanych z 69. rocznicą wybuchu II wojny. Dodał, Ŝe młodzieŜ rzadko 
uczestniczy w takich uroczystościach. Przypomniał, Ŝe radni chcieli wprowadzać nowe święta 
do kalendarza imprez kulturalnych i patriotycznych  a nie uczestniczą w tych obecnych. 
Radny K. Grochowski zgłosił wniosek, aby w budŜecie na 2009 rok zwiększyć środki na 
inwestycje drogowe poniewaŜ jest to związane z pozyskaniem funduszy z Unii Europejskiej. 
Powiedział, Ŝe naleŜy wyznaczyć jeden priorytet i wskazał, Ŝeby były to drogi. 
Radny K. Grochowski ponowił tez wniosek z początku kadencji o dopuszczenie do komisji 
konkursowych takŜe opozycji. Stwierdził, Ŝe jest to demokratyczne. 
Radny J. Podmokły zauwaŜył, Ŝe bezpieczniej jest kiedy powiat ma cztery priorytety i je 
realizuje. 
Następnie radny zgłosił wniosek dotyczący uniewaŜnienia uchwały powołującej T. Łukasika 
na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jastrowiu. 
Radny zwrócił się o wydanie opinii prawnej przez niezaleŜnego prawnika, np. WOK i SS,          
z zapytaniem o skutki dla stwierdzenia niewaŜności uchwały oraz od kiedy dotyczą: czy od 
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momentu podjęcia uchwały, czy od momentu uchylenia uchwały przez sąd, czy od momentu 
wypowiedzenia się przez sąd I instancji. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek stwierdził, Ŝe Zarząd dba o bezpieczeństwo zarówno jeśli 
chodzi o opiekę zdrowotną i oświatę a o bezpieczeństwo, które nie naleŜy go kompetencji 
dbają inne jednostki, z którymi współpracuje. 
Radny R. Goławski odpowiedział radnemu Grochowskiemu, Ŝe na jednym priorytecie nie da 
się zarządzać powiatem. Zarząd dba o wszystkie priorytety: oświatę, zdrowie i drogi. Zwrócił 
się do radnego, aby zagłosował za budŜetem na 2009 rok, w którym będą inwestycje 
drogowe. 
 
 
Pkt 20/ porządku obrad 
 

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady 
A. Jasiłek zamknął obrady XXII sesji o godz. 1705.    
 
 
 
 
Sporządziła: 
Lucyna Grunau 
 


