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ORO-0041/1/2006 
 
 

 
PROTOKÓŁ NR I/06 

Z SESJI 
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 22 LISTOPADA 2006 ROKU. 
 
 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1505, a zakończyły o godz. 1815. 
Obrady otworzył i prowadził radny - senior Zbigniew Pietrzak. 
Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 18 radnych.  
W chwili otwarcia sesji nieobecny był radny J. Szczerbiak.  
Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję stanowią załączniki                        
do protokołu. 
 
 
Pkt 2/ porządku obrad 
 
Radny – senior Z. Pietrzak odczytał porządek obrad, który obejmuje: 
1/ Otwarcie sesji. 
2/ Ślubowanie radnych. 
3/ Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Złotowskiego. 
4/ Sprawy organizacyjne. 
5/  Zamknięcie sesji. 
 
Radny P. Tomasz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad o interpelacje i zapytania 
radnych. 
Radny – senior prowadzący obrady poinformował, Ŝe taki punkt moŜna zgłosić po wyborze 
Przewodniczącego Rady, który obejmie prowadzenie sesji. 
Następnie radny – senior Z. Pietrzak odczytał treść art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie 
powiatowym dotyczący procedury ślubowania radnych. 
Radny K. Bieluszko powiedział, Ŝe na ostatniej sesji Rady Powiatu, poprzedniej kadencji, 
radny M. Kitowski przyniósł krzyŜ. Radny wyraził Ŝyczenie, aby niektórzy radni mogli 
składać ślubowanie przy krzyŜu. 
Prowadzący obrady odpowiadając radnemu K. Bieluszko poinformował, Ŝe wniosek radnego 
zapewne będzie dziś rozpatrzony i dodał, Ŝe musi prowadzić obrady zgodnie z ustalonym 
porządkiem. 
Wniosek radnego K. Bieluszko poparli radni: K. Grochowski, J. Podmokły. 
Głos przeciwny zgłosił radny A. Jasiłek który powiedział, Ŝe dyskusja ta nie powinna mieć 
miejsca, poniewaŜ radni nie są jeszcze radnymi bo nie złoŜyli ślubowania. Stwierdził, Ŝe 
Starostwo jest budynkiem uŜyteczności publicznej i naleŜy uszanować Konstytucję RP                     
i prawa wszystkich. Dodał, Ŝe radni są w miejscu gdzie spotykają się róŜne światopoglądy. 
Radny J. Podmokły sprostował wypowiedź przedmówcy stwierdzając, Ŝe radni mają juŜ pełne 
prawa – otrzymali zaświadczenia. 
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Do dyskusji włączył się radny T. Fidler, który stwierdził, Ŝe ściana wyglądałaby estetyczniej, 
gdyby obok godła wisiał krzyŜ. 
 
Radny – senior Z. Pietrzak ogłosił przerwę. Przerwa od godz. 1520 do 1530. 
 
Po przerwie radny – senior Z. Pietrzak oświadczył, Ŝe na auli w Zespole Szkół 
Ekonomicznych, gdzie odbywały się sesje wisiał krzyŜ  nie widzi więc przeszkody, aby krzyŜ 
wisiał i na tej sali. W związku z trudnościami natury technicznej krzyŜ połoŜono na stole 
prezydialnym. 
Następnie prowadzący obrady radny – senior Z. Pietrzak przystąpił do procedury ślubowania. 
Odczytał treść ślubowania a wyczytani kolejno z listy radni wypowiadali słowo: „ślubuję”, 
niektórzy radni dodawali słowa: „tak mi dopomóŜ Bóg”. 
Prowadzący obrady Z. Pietrzak stwierdził, Ŝe wszyscy obecni radni złoŜyli ślubowanie. 
 
 
Pkt 3/ porządku obrad 
 
Radny – senior Z. Pietrzak odczytał podstawę prawną projektu uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Powiatu. Następnie prowadzący obrady zwrócił się o zgłaszanie 
kandydatur do Komisji Skrutacyjnej zaproponował, aby  w skład Komisji wchodziły trzy 
osoby. 
W związku z brakiem sprzeciwu radny – senior zarządził głosowanie nad wnioskiem                      
o powołanie trzy osobowego, który radni przyjęli jednogłośnie, liczbą 18 głosów. 
Radny W. Choroszewski zgłosił kandydaturę radnego R. Kęcińskiego. 
Radny R. Grochowski zaproponował kandydaturę radnego K. Bieluszko. 
Radny Z. Wojtuń zaproponował kandydaturę radnego Z. Kwaśnego. 
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej. 
Z kolei radny – senior zwrócił się o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady 
Powiatu. 
Radny W. Choroszewski zgłosił kandydaturę radnego A. Jasiłka informując radnych, Ŝe 
kandydat znany jest radnym i zaproszonym gościom – juŜ trzecią kadencję wybrano go do 
Rady Powiatu. W tych wyborach uzyskał największą liczbę głosów w całym powiecie – 
1.014. Radny jest mieszkańcem gminy Okonek, ma 52 lata, jest Ŝonaty, pracuje jako 
nauczyciel. Dodał, Ŝe radny juŜ wcześniej był samorządowcem w gminie, jest działaczem 
ZNP i OSP. Ponadto jest osobą charyzmatyczną i stanowczą ale potrafi słuchać innych. 
Radny R. Goławski zgłosił wniosek, Ŝe nie przegłosowano składu Komisji Skrutacyjnej 
Prowadzący obrady Z. Pietrzak przeprosił radnych i zarządził głosowanie nad składem 
Komisji Skrutacyjnej, który radni przyjęli jednogłośnie, liczbą 18 głosów. 
Następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie dalszych kandydatur na Przewodniczącego 
Rady. Stwierdził brak dalszych zgłoszeń. 
Radny A. Jasiłek wyraził zgodę na kandydowanie. 
Prowadzący obrady zwrócił się do członków Komisji Skrutacyjnej o dokonanie wyboru 
przewodniczącego spośród siebie i przystąpienie do pracy. Ogłosił przerwę. 
 
Godz. 1545 przerwa do godz. 1550. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Kęciński przedstawił zasady głosowania 
informując, Ŝe głosowanie jest tajne, na karcie do głosowanie jest jeden kandydat. Głos 
waŜny będzie w kaŜdym przypadku – po skreśleniu kandydata lub nie.  
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Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty do głosowania i po chwili zebrali głosy do 
urny. 
Radny J. Podmokły zgłosił, aby w protokole zapisać, iŜ została naruszona zasada tajności 
głosowania. Uzasadnił to stwierdzając, Ŝe w sytuacji gdy dokonuje się głosowania                        
w obecności wszystkich to nie dochowuje się tajności poniewaŜ kaŜdy mógł zobaczyć kto 
dokonuje skreśleń a kto nie. NaleŜało ogłosić 5. minutową przerwę na dokonanie głosowania. 
Radny Z. Wojtuń odczytał § 47, 48 i 49 Regulaminu Rady Powiatu będącego załącznikiem do 
Statutu Powiatu – określające zasady głosowania, które komisja skrutacyjna przeprowadza 
wyczytując kolejno radnych z listy obecności. 
 
Prowadzący obrady Z. Pietrzak zarządził przerwę do chwili ukończenia pracy Komisji 
Skrutacyjnej. 
Godz. 1600 przerwa na liczenie głosów do godz. 1605. 
 
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Kęciński odczytał protokół Komisji 
informując, Ŝe kandydat uzyskał 11 głosów. W wyniku głosowania Przewodniczącym Rady 
Powiatu został wybrany radny Andrzej Jasiłek.  
Przewodniczący Komisji dodał, Ŝe kandydat uzyskał 7 głosów przeciw, które odnotowano               
w uwagach protokołu. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowanie stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu. 
Radny – senior zarządził głosowanie, w którym radni stosunkiem głosów: 11 za,1 przeciw, 
przy 6 wstrzymujących przyjęli uchwałę. Uchwała nr I/1/2006 stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
Następnie radny – senior Z. Pietrzak złoŜył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu 
Rady Powiatu A. Jasiłkowi i przekazał mu dalsze prowadzenie obrad. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek podziękował tym, którzy oddali na niego głos a tych, którzy 
byli przeciw zapewnił, Ŝe przekonają się, Ŝe warto było na niego głoso3wać. Będzie 
prowadził obrady i wywiązywał się z obowiązków przewodniczącego z uszanowaniem 
Statutu. 
Następnie powiedział, Ŝe przed rozpoczęciem dalszych obrad pragnie w imieniu swoim                 
a takŜe  wszystkich podziękować poprzedniemu Przewodniczącemu Rady Powiatu                          
S. Godlewskiemu. Zwracając się do S. Godlewskiego powiedział, Ŝe naleŜą się jemu 
podziękowania za to, co przez 8 lat zrobił dobrego dla powiatu, za to, Ŝe był człowiekiem 
kompromisu i tak dobrze czuł rolę Przewodniczącego Rady Powiatu Złotowskiego. Dodał, Ŝe 
Ŝałuje, iŜ nie dostał się do Rady ale wierzy, Ŝe niedługo będzie w niej znowu pracował. 
Stwierdził teŜ, Ŝe będzie korzystał z doświadczeń ale zapewne trudno będzie go zastąpić. 
Następnie Przewodniczący Rady A. Jasiłek odczytał list z podziękowaniem i wręczył                     
S. Godlewskiemu wraz ze Starostą M. Jaskólskim, kwiaty i prezent. 
 
Wznawiając obrady Przewodniczący Rady A. Jasiłek zgłosił wniosek o uzupełnienie 
porządku obrad o projekty uchwał w sprawie: 
-    wygaśnięcia mandatu radnego,  
-    wyboru Starosty Złotowskiego, 
- wyboru Wicestarosty Złotowskiego oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu 
Złotowskiego. 
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub inne propozycje do 
porządku obrad. 
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Radny P. Tomasz zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad  zapytania i interpelacje 
radnych. 
Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 
głosów przyjęli poszerzenie porządku obrad o zgłoszone wnioski. 
Poszerzony porządek obrad obejmuje: 
Pkt 4/     Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 
Pkt 5/     Projekt uchwały w sprawie wyboru Starosty Złotowskiego. 
Pkt 6/   Projekt uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Złotowskiego oraz pozostałych 
członków Zarządu Powiatu Złotowskiego. 
Pkt 7/      Interpelacje i zapytania radnych. 
Pkt 8/    Sprawy organizacyjne. 
Pkt 9/    Zamknięcie sesji. 
 
 
Pkt 4/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe w związku z wyborem J. Szczerbiaka na 
burmistrza Miasta i Gminy Krajenka Rada Powiatu musi podjąć uchwałę o wygaśnięciu 
mandatu radnego. Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
Radny J. Podmokły powiedział, Ŝe w podstawie prawnej projektu uchwały zastosowany art. 
12 pkt 11 ustawy nie daje delegacji, z której wynika szczegółowa podstawa wygaśnięcia 
mandatu. 
Odpowiedzi udzieliła radca prawny D. Wojciechowska informując, Ŝe w dalszej kolejności 
podstawy prawnej wymieniona jest ustawa o wyborze burmistrza i w  związku z tym, art. 12 
pkt 11 nie dyskwalifikuje projektu uchwały. Radca dodała, Ŝe ponadto uchwała jest 
zaakceptowana przez radcę i to ona ponosi odpowiedzialność. 
Odpowiadając na pytanie radnego Z. Pietrzaka Przewodniczący Rady A. Jasiłek wyjaśnił, Ŝe 
Powiatowa Komisja Wyborcza orzekła, Ŝe J. Szczerbiak został wybrany na burmistrza więc 
utracił mandat radnego. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni stosunkiem głosów: 17 za, przy 1 przeciw przyjęli uchwałę. Uchwała nr 
I/2/2006 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 5/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował o procedurach głosowania w sprawie wyboru 
Starosty Złotowskiego – głosowanie jest tajne, wyboru dokonuje się bezwzględną 
większością głosów, co w tym przypadku stanowi 10.  
Przewodniczący zwrócił się  z zapytaniem, czy wybrana juŜ Komisja Skrutacyjna moŜe 
działać nadal. 
Radny J. Podmokły zaproponował, aby ta Komisja działała juŜ do końca wyborów. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 
18 głosów przyjęli dotychczasowy skład Komisji Skrutacyjnej: 
- Przewodniczący - R. Kęciński; 
- członkowie – K. Bieluszko i Z. Kwaśny. 
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na Starostę 
Złotowskiego. 
Radny W. Choroszewski zgłosił kandydaturę M. Jaskólskiego informując, Ŝe radny ma 48 lat, 
jest Ŝonaty, ma dwoje dzieci, jest członkiem SLD. Dodał, Ŝe kandydat jest doktorem nauk 
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matematycznych, jest nauczycielem, pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych 
nr 1 w Złotowie, w pierwszej kadencji był członkiem Zarządu Powiatu a od 2002 roku do 
2006 Starostą Złotowskim. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek zwrócił się do kandydata z zapytaniem, czy wyraŜa zgodę na 
kandydowanie. 
Kandydat M. Jaskólski wyraził zgodę na kandydowanie. 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń kandydatów Przewodniczący Rady zaproponował 
zamknięcie listy z zarządził głosowanie, w którym radni stosunkiem głosów: 16 za, przy 2 
wstrzymujących przyjęli wniosek. 
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do wypełniania obowiązków. 
 
Przerwa od godz.  1630 do godz. 1635. 
    
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, Ŝe głosowanie nad wyborem Starosty 
będzie tajne, Ŝe procedura oddawania głosów odbędzie się jak przy wyborze 
Przewodniczącego Rady. Komisja po dokonaniu, przez radnych skreśleń lub nie, zbierze 
karty do głosowania do urny. 
Przewodniczący Rady zaproponował, aby kaŜdy radny podszedł do mównicy, dokonał 
wyboru i wrzucił kartę do głosowania do urny, która będzie stała na stole prezydialnym                    
i w ten sposób tajność głosowania zostanie zachowana. 
Radny J. Podmokły stwierdził, Ŝe jest to krok w dobrym kierunku ale opowiada się nadal za 
ogłoszeniem 1. minutowej przerwy na dokonanie wyboru.. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek odpowiedział, Ŝe to głosowanie teŜ nie będzie tajne, 
poniewaŜ w czasie przerwy kaŜdy będzie widział jak radny głosuje. 
Radny T. Fidler stwierdził, Ŝe § 49 Regulaminu Rady Powiatu jasno określa tryb głosowania 
– Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej z listy obecności wyczytuje nazwiska a radny 
podchodzi do urny i wrzuca kartę do głosowania. 
Przystąpiono do głosowania zgodnie z § 49 Regulaminu Rady. 
 
Godz. 1650 przerwa na liczenie głosów.  
 
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Kęciński odczytał protokół Komisji, 
informując, Ŝe kandydat uzyskał 10 głosów. Starostą Złotowskim został radny M. Jaskólski. 
Przewodniczący dodał, Ŝe w uwagach zapisano 8 głosów przeciw. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek pogratulował radnemu M. Jaskólskiemu ponownego 
wyboru. Dodał, Ŝe radny jest dobrze przygotowany do pełnienia funkcji i wraz z Zarządem, 
który za chwilę zostanie wybrany, będzie dobrze współpracował z Radą. 
Radny M. Jaskólski podziękował tym, którzy oddali na niego głos. Dodał, Ŝe przeŜywał 
trudny okres ale rozstrzygnięcie jest dobre, juŜ cztery poprzednie lata pracował razem                   
z kolegami dla dobra powiatu. 
Radny T. Fidler zauwaŜył, Ŝe uchwała w sprawie wyboru Starosty nie była głosowana, a z 
wyboru Przewodniczącego Rady - tak. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek odpowiedział, Ŝe jest to uchwała stwierdzająca wybór i nie 
trzeba przyjmować jej przez głosowanie. Dodał, Ŝe uprzednia była głosowana z braku 
doświadczenia radnego – seniora. 
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Pkt 6/ porządku obrad 
 
W związku ze zgodą radnych na niedokonywanie zmiany w składzie Komisji Skrutacyjnej 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe zgodnie z zapisem Statutu Powiatu, 
Zarząd Powiatu moŜe liczyć od 3. do 5. członków wybieranych w tajnym głosowaniu                     
i zgłoszonych na wniosek Starosty. 
Starosta M. Jaskólski zgłosił kandydaturę radnego R. Goławskiego na Wicestarostę 
Złotowskiego. Powiedział, Ŝe od 1998 roku do 2002 był on radnym w Radzie Gminy Lipka           
a  od 2002 do 2006 roku pełnił funkcję Wicestarosty Złotowskiego,  posiada wyŜsze 
wykształcenie. 
Na członków Zarządu Powiatu Starosta zgłosił kandydatury: 
- radnego Z. Pietrzaka – juŜ trzecią kadencję jest radnym powiatu i członkiem Zarządu, jest 
lekarzem; 
- radnego W. Choroszewskiego – dyrektor szkoły, od 1984 roku w samorządach a od 1998 
roku radnym powiatu, w pierwszej kadencji był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej              
a w poprzedniej Przewodniczącym Komisji Oświaty i Zdrowia; 
- radnego R. Króla – od 2002 do 2006 radny Rady Gminy Jastrowie. 
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącego rady kandydaci wyrazili zgodę na 
kandydowanie. 
 
Przerwa na przygotowanie kart do głosowania od godz. 1700 do 1710. 
 
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przypomniał procedury tajnego 
glosowania. Wicestarosta i członkowie Zarządu Powiatu wybierani są w glosowaniu tajnym, 
zwykłą większością głosów. Radni podchodzą do urny, zgodnie z wyczytywanym 
nazwiskiem z listy obecności i będą wrzucać kartę do głosowania. 
 
Przerwa na obliczenie wyników głosowania od godz. 1715 do godz. 1730. 
 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Kęciński odczytał protokół Komisji, informując, Ŝe 
kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: 
- R. Goławski – 12;    6 przeciw – odnotowanych w uwagach 
- W. Choroszewski – 11;  7 przeciw – odnotowanych w uwagach 
- R. Król – 13;    5 przeciw – odnotowanych w uwagach 
- Z. Pietrzak – 10;   8 przeciw – odnotowanych w uwagach. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 3 do 
protokołu. 
Uchwała nr I/4/2006 stanowi załącznik do protokołu. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek pogratulował wyboru do Zarządu Powiatu na 4. letnią 
kadencję. Wyraził zadowolenie, Ŝe radny R. Goławski będzie Wicestarostą następną 
kadencję. Pogratulował teŜ pozostałym członkom Zarządu i powiedział, iŜ wierzy, Ŝe dobrze 
będą zawiadywać tym powiatem. 
W imieniu nowo wybranego Zarządu głos zabrał Wicestarosta R. Goławski, który 
podziękował za wybór radnym  z koalicji a takŜe 2. radnym z pozycji, którzy oddali na niego 
głos. Powiedział, Ŝe funkcja Wicestarosty obliguje do wykonywania zadań wynikających                
z regulaminu ale takŜe podczas nieobecności Starosty musi reprezentować powiat. Stwierdził, 
Ŝe poradzi sobie w pracy zarówno z koalicją i opozycją. Dodał, Ŝe PiS po raz pierwszy jest           
w Radzie Powiatu i zaprosił radnych do konstruktywnej krytyki, jeśli taka będzie. 
Wicestarosta powiedział, Ŝe programy wszystkich komitetów wyborczych były nastawione na 
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rozwój powiatu i sądzi, Ŝe tak będzie. Dodał, Ŝe wierzy, iŜ wszyscy radni wykaŜą współpracę 
w pozyskiwaniu funduszy europejskich, bez względu na opcję polityczną. 
 
 
Pkt 7/ porządku obrad 
 
W tym punkcie porządku obrad radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: 
Radny P. Tomasz zwrócił się o wyjaśnienie: 
- czy w dniach od 14 do 16 listopada 2006 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Jastrowiu doszło do fizycznego i psychicznego znęcania się nad jedną              
z osób niepełnosprawnych; 
- czy czynu tego dokonywali dyrektorzy oraz z ich polecenia niektórzy nauczyciele; 
-  na czym polega metoda wychowawcza „odwoływania się do niskich instynktów”; 
- jakie były przyczyny karania dziewczynki; 
- z czego wynikały obraŜenia na ciele dziewczynki, czy wcześniej była autoagresywna; 
- jakie kroki w celu wyjaśnienia tej sprawy podjął Starosta; 
- dlaczego do czasu wyjaśnienia sprawy nie została zawieszona dyrekcja Ośrodka; 
- według jakiego klucza dobierani byli nauczyciele na spotkanie, które odbyło się w dniu 17 
listopada 2006 rok, poniewaŜ nie wszyscy w nim uczestniczyli; 
- dlaczego podczas piątkowego posiedzenia Rady Pedagogicznej, która odbyła się                         
w godzinach lekcyjnych, dzieci pozostawiono same, bez opieki nauczycieli a opiekowały się 
nimi osoby postronne, nieprzygotowane do tego: sprzątaczki, rodzice; 
- roli psychologa zatrudnionego w Ośrodku wobec tego rodzaju szykan; 
- dlaczego wobec rzekomo agresywnego zachowania dziecka nie powiadomiono o tym jego 
rodziców, lekarza; 
- czy w tym Ośrodku stosowany był mobing, przejawiający się w podnoszeniu głosu przez 
dyrekcję na niewygodnych pracowników - w obecności uczniów; 
- czy wcześniej były przypadki bicia i wyzywania uczniów.  
Radny J. Podmokły zwrócił się o przedstawienie informacji o przygotowaniu Powiatowego 
Zarządu Dróg do okresu zimowego, ze szczególnym uwzględnieniem danych o 
zgromadzonych zapasach piasku i soli, jaki jest plan odśnieŜania oraz czy jest plan skąd będą 
wyjeŜdŜały pługi i jakie środki są na to przeznaczone. 
Radny J. Podmokły zwrócił się o poinformowanie, jakie kwoty w roku wyborczym zostały 
wydatkowane na róŜnego rodzaju podsumowania, sprawozdania z działalności Rady, 
Zarządu. O środki wydane na róŜnego rodzaju foldery, wkładki do gazet, artykuły 
sponsorowane, czyli kwoty w roku wyborczym od stycznia do końca kampanii wyborczej. 
Radny zwrócił się o podanie  w odpowiedzi – jakie media, jakie kwoty i za co konkretnie oraz  
w jakim trybie były zlecane te ogłoszenia, foldery itd. 
Radny Z. Wojtuń zwrócił się z zapytaniem, czy dla osób, które będą relegowane ze stanowisk                            
w Starostwie Powiatowym, będą zapewnione inne stanowiska. 
 
 
Pkt 8/ porządku obrad 

 
W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady A. Jasiłek przekazał następujące 
informacje: 
- o zwołaniu II sesji Rady Powiatu na dzień 1 grudnia 2006 roku, materiały radni otrzymali 
podczas sesji; 
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- do dnia 12 grudnia 2006 roku naleŜy złoŜyć w Biurze Rady wypełnione druki oświadczeń 
majątkowych, kwestionariusz osobowy oraz druki, które otrzymali niektórzy radni,                       
o stosunku do słuŜby wojskowej; 
- jest przygotowany wykaz komisji stałych Rady Powiatu, do których moŜna się zapisywać, 
do następnej sesji naleŜy zgłosić wolę uczestnictwa; 
- w Komisji Rewizyjnej nie moŜe być mniej członków niŜ klubów radnych, a radny moŜe 
uczestniczyć w trzech Komisjach. Przewodniczący Rady moŜe uczestniczyć w jednej Komisji 
a członkowie Zarządu muszą uczestniczyć w jednej Komisji. Radny, aby otrzymywał całą 
dietę musi uczestniczyć w dwóch Komisjach. 
Radny T. Fidler na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu A. Jasiłka przekazał pismo                       
o utworzeniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i dodał, Ŝe Regulamin dostarczy                 
w późniejszym terminie. Załącznik nr 4 do protokołu. 
Radny J. Podmokły zwrócił się z zapytaniem, kiedy radni otrzymają uchwałę budŜetu powiatu 
na 2007 rok i czy będzie ona rozpatrywana na sesji w dniu 1 grudnia 2006 rok. 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe projekt radni otrzymają na sesji w dniu 1 grudnia             
a uchwała będzie rozpatrywana na kolejnej sesji. 
 
 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek zamknął obrady I sesji o godz. 1815.    
 
   
 
 
  Przewodnicz ący 
                                 Rady Powiatu Złoto wskiego 
 
 
  Andrzej Jasiłek 
 
 
 
Sporządziła: 
Lucyna Grunau 
 
 
 
    
 
 
 
 
 


