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PROTKÓŁ NR XII/07 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 26 WRZE ŚNIA 2007 ROKU 

 

 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1505, a zakończyły o godz. 1645. Posiedzenie sesji odbyło się                        
w sali sesyjnej 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 15 radnych, a zatem Rada zdolna 
jest do podejmowania prawomocnych uchwał.  

W momencie otwarcia sesji nieobecni byli radni: Zbigniew Pietrzak, Jerzy Podmokły, Piotr Tomasz 
i Jan Zając. 

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

 

Godz. 1507 na posiedzenie przybył radny Jerzy Podmokły. 

 

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 15 głosów przyjęli protokół             
z poprzedniej sesji (w głosowaniu nie wziął udziału radny Jerzy Podmokły). 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek poinformował, Ŝe na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji 
Zarząd Powiatu zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie projektów 
uchwał w sprawie: 

-     zmiany procedury uchwalania budŜetu Powiatu Złotowskiego (pkt 9 porządku obrad), 
− zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2007 rok (pkt 10 porządku obrad), 
− ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie na parkingu 

strzeŜonym (pkt 11 porządku obrad), 
− określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2007 roku (pkt 12 porządku obrad),  
a więc, zgodnie z § 18 ust. 7 Statutu Powiatu Złotowskiego, porządek obrad zostaje o te punkty 
uzupełniony i będzie rozpatrzony jako pkt 6 porządku obrad.  
 
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/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o składzie stałych Komisji Rady Powiatu. 
5/ Informacja z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jastrowiu                

za rok szkolny 2006/2007. 
6/  Informacja z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie                              

i w Jastrowiu za rok szkolny 2006/2007. 
7/ Informacja o sytuacji w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych powiatu 

złotowskiego oraz o wynikach egzaminu dojrzałości w roku szkolnym 2006/2007. 
8/ Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2007 roku. 
9/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany procedury uchwalania budŜetu Powiatu Złotowskiego. 
10/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2007 rok. 
11/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi                  

oraz ich parkowanie na parkingu strzeŜonym. 
12/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku. 
13/ Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady 

Powiatu za I półrocze 2007 roku. 
14/ 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. 

15/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
16/ Interpelacje i zapytania radnych. 
17/ Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 
18/ Zamknięcie sesji. 
 

Godz. 1509 na posiedzenie przybył radny Zbigniew Pietrzak. 

 

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. 

Radny Jerzy Podmokły zapytał o powody rezygnacji przez Wiesława Pachockiego z funkcji 
dyrektora Zespołu Szkół Technicznych oraz czego dotyczyło pismo dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego w sprawie odwołania od decyzji Zarządu Powiatu? 

Radny Zygmunt Wojtuń oznajmił, Ŝe równieŜ prosi o wyjaśnienie nieporozumień w kwestii 
konkursów na dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i jednostek oświatowych oraz Ŝe nie rozumie 
zapisu zawartego na stronie 6 sprawozdania w brzmieniu: ,,Zarząd podjął decyzję                                     
o wypowiedzeniu umowy najmu 31 gruntu i garaŜy przy Zespole Szkół Elektro – Mechanicznych      
w Złotowie” 

Starosta Mirosław Jaskólski oznajmił, Ŝe: 

− to Wiesław Pachocki podjął decyzję o rezygnacji z funkcji dyrektora, a Zarząd Powiatu                       
ją przyjął oraz Ŝe na prośbę radnego moŜe udostępnić do wglądu pismo z powodami rezygnacji, 

− pismo dyrektora Zbigniewa Bamberskiego było skierowane do Kuratorium Oświaty, natomiast 



Zarząd otrzymał je do wiadomości i równieŜ moŜe udostępnić do wglądu jego kserokopie, 

− zapis w sprawozdaniu dotyczył wypowiedzenia 31 umów najmu garaŜy, wystąpił błąd 
stylistyczny, 

− Zarząd Powiatu poinformował Kuratorium Oświaty w Poznaniu o swoich zastrzeŜeniach                  
w stosunku do Wiesława Pachockiego oraz Zbigniewa Bamberskiego i uzyskano zgodę                    
na powierzenie stanowiska dyrektora szkoły na rok; stosowanie takiej zasady jest zgodne                   
z prawem. 

Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe dyrektorzy powinni być powoływani na okres 5 lat, a powierzanie 
stanowisk na krótszy okres tylko niektórym osobom powoduje, Ŝe są oni dyskryminowani. Radny 
poprosi o kopie pism do wglądu. 

Przewodniczący Rady A. Jasiłek oznajmił, Ŝe prawo dopuszcza sytuacje, w której dyrektorzy mogą 
zostać powołani na okres nie krótszy niŜ 1 rok i nie dłuŜszy niŜ 5 lat i z takiej moŜliwości 
skorzystał Zarząd Powiatu. 

Radny Tomasz Fidler zapytał, czy Zarząd stracił zaufanie do dyrektora przez konkursem, czy po? 

Starosta M. Jaskólski oznajmił, Ŝe radni poprzedniej kadencji dobrze wiedzą, jakie były problemy    
w szkole, a oceniana była praca dyrektorów w ciągu kilku ostatnich lat, a nie tylko roku.  

 

Pkt 4/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych (załącznik 
nr 2 do niniejszego protokołu) dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o składzie 
stałych Komisji Rady Powiatu oraz przedstawił treść projektu. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym 
projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, liczbą 17 głosów. 
Uchwała nr XII/56/2007 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
  
Pkt 5/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
informacji z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jastrowiu                
za rok szkolny 2006/2007. 
Radny Z. Wojtuń oznajmił, iŜ cieszy go fakt, Ŝe wyjaśniła sie sprawa konkursu na dyrektora i Ŝe 
nadal jest nim Tadeusz Łukasik, jednak z nieoficjalnych informacji wiem, Ŝe w Ośrodku niestety 
znowu zostały wznowione działania Prokuratury. Stwierdził, Ŝe całemu personelowi Ośrodka Ŝyczy 
wytrwałości w działaniu i nie poddania sie negatywnym opinią. Radny zapytał równieŜ, czy istnieje 
moŜliwość zorganizowania dla wychowanków Ośrodka wyjazdu wypoczynkowego w okresie 
letnich wakacji?  
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie nad 
informacja, którą radni przyjęli stosunkiem głosów: 14 za, przy 3 wstrzymujących. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 

Pkt 6/ porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
informacja z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie i w Jastrowiu za rok 



szkolny 2006/2007. 
Radny Z. Wojtuń oznajmił, Ŝe na Komisji BudŜetu informacja z działalności Poradni rozpatrywana 
była bardzo szczegółowo i mówiono miedzy innymi o problemie braków kadrowych w PPP                   
w Jastrowiu. 
Radny J. Massel poruszył kwestię konieczności zwiększenia etatów w PPP w Złotowie                             
i zatrudnienia lokopedy, który będzie mógł zapewnić pomoc dzieciom z największymi problemami.    
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                 
w którym informacja została przyjęta jednogłośnie, liczbą 17 głosów. 
Informacje stanowią załączniki nr 4 i 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 7/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
informacji o sytuacji w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych powiatu 
złotowskiego oraz o wynikach egzaminu dojrzałości w roku szkolnym 2006/2007. 

Radny Z. Wojtuń oznajmił, Ŝe opracowanie jest bardzo obszerne; wyraził zadowolenie                              
z przeprowadzony w szkołach remontów, m.in. termoizolacja i odnowienie elewacji zewnętrznej               
w Zespole Szkół Elektro - Mechanicznych w Złotowie. Następnie radny zaapelował do dyrektorów 
szkół o zatrudnianie w pierwszej kolejności czynnej kadry nauczycielskiej, a dopiero  potem 
emerytowanych nauczycieli. 

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym informacja została przyjęta jednogłośnie, liczba 17 głosów. 

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 
 
Pkt 8/ porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2007 roku . 

Radny Z. Wojtuń oznajmił, Ŝe Regionalna Izba Obrachunkowa wydała orzeczenie z pozytywną 
opinią, a jedyne zastrzeŜenie dotyczyło sprawozdania z wykonania budŜetu Szpitala Powiatowego. 
Dodał, Ŝe cieszy fakt, iŜ dochody powiatu w I półroczu zostały osiągnięte na poziomie 50%, 
niepokojący jest natomiast poziom wydatków w Starostwie Powiatowym, które juz zastały 
wykorzystane w 65%.  

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, w 
którym sprawozdanie zostało przyjęte stosunkiem głosów: 16 za, przy 1 wstrzymującym. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Pkt 9/ porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
projektu uchwały w sprawie zmiany procedury uchwalania budŜetu Powiatu Złotowskiego. 

Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym 
uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 16 za, przy 1 wstrzymującym. 

Uchwała nr XII/57/2007 stanowi załącznik do protokołu. 



 

Pkt 10/ porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2007 rok. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym 
uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 14 za,  przy 3 wstrzymujących. 

Uchwała nr XII/58/2007 stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

Pkt 11/ porządku obrad 

   
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz ich 
parkowanie na parkingu strzeŜonym. 

Radny Tomasz Fidler oznajmił, Ŝe przyjecie uchwały spowoduje zwiększenie stawek o ok. 30%               
w stosunku do aktualnie obowiązujących. Stwierdził, Ŝe skoro wykonawcy nie wypowiedzieli 
umów, nie widzi potrzeby zmieniania stawek, natomiast na podstawie proponowanej uchwały 
Zarząd Powiatu będzie mógł zawrzeć umowy z wykonawcami na okres od 1 do 3 lat. 

Starosta M. Jaskólski oznajmił, Ŝe jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa na 
drogach powiatowych; proponowane stawki są porównywalne do stawek obowiązujących w innych 
powiatach. Dodał, Ŝe w poprzednich latach do przetargów zgłaszało sie kilka firm, a w br. zgłosiły 
się tylko dwie. Firmy, aby spełnić określone wymogi muszą dysponować specjalistycznym 
sprzętem.  

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe Komisja Oświaty i Zdrowia zgłosiła wniosek, aby w § 1 
ust. 1  w projekcie uchwały, po słowach „usługi dodatkowe – obejmują opłaty za rzeczywisty czas 
przeznaczony na wyciąganie pojazdu z rowu, skarpy, lasu” dodać słowa „i są naliczane                            
w sytuacjach, gdy ten czas będzie przekraczał 1 godzinę”. W głosowaniu wniosek został odrzucony 
stosunkiem głosów: 10 przeciw, 6 za, przy 1 wstrzymujących. 

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                 
w którym projekt uchwały został przyjęty stosunkiem głosów: 10 za, przy 7 przeciw.. 

Uchwała nr XII/59/2007 stanowi załącznik do protokołu. 
 

 
Pkt 12/ porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
projektu uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym 
uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczbą 17 głosów. 

Uchwała nr XII/59/2007 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 



Pkt 13/ porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu                  
za I półrocze 2007 roku 

Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym 
sprawozdanie zostało przyjęte stosunkiem głosów: 15 za, przy 2 wstrzymującym. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

 
Pkt 14/ porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 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. 

Informacje stanowią załączniki nr 9 i 10 do niniejszego protokołu. 

 
Pkt 15/ porządku obrad 

   
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji udzielił Starosta M. Jaskólski. 
Pisemna informacja stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe w udzielonej odpowiedzi na zgłoszoną przez niego interpelację 
Pan Starosta, informując na jaki cel mogą zostać przeznaczone środki funduszu, zastosował metodę 
manipulacji, poniewaŜ radny te cele zna. 
Starosta M. Jaskólski oznajmił, Ŝe Zarząd rozpatruje wszystkie wnioski o dofinansowanie                   
i rozwaŜa moŜliwość przyznania środków; stwierdził, Ŝe wniosek wpłynął pod koniec roku,                        
a poniewaŜ pozostała jeszcze pewna kwota do dyspozycji, dofinansowanie zostało przyznane.  
 

 

Pkt 16/ porządku obrad 

 

Radny Jerzy Podmokły oznajmił, Ŝe Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie uŜyczenia części 
nieruchomości na rzecz Sądu, na której znajdują się garaŜe mieszkańców Złotowa. Radny zapytał, 
czy Zarząd Powiatu w momencie podejmowania decyzji o uŜyczeniu części nieruchomości na rzecz 
Sądu Okręgowego w Poznaniu brał pod uwagę, Ŝe na terenie, gdzie  ma sie znajdować parking Sądu 
znajdują sie garaŜe mieszkańców Złotowa oraz zgłosił wniosek, aby w zaistniałej sytuacji ich 
właścicielom wskazać inną lokalizację. 

Radny Z. Wojtuń: 

− zgłosił wniosek, aby znak nakazu ograniczenia prędkości do 40 km, znajdujący się                                
w miejscowości Święta (od strony Złotowa), umieścić w takiej odległości, aby kierujący 
pojazdami mogli w odpowiednim momencie zareagować, poniewaŜ przy obecnym ustawieniu 
jest on zbyt późno zauwaŜalny. 

− zapytał, czy istnieje moŜliwość sprzedaŜy pasu zieleni, znajdującego się na byłym boisku 
Zespołu Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie, celem utworzenia w tym miejscu 



skateparku. 

Radny K. Grochowski zgłosił wniosek, aby w Kalendarzu imprez patriotycznych i kulturalnych 
organizowanych przez Starostwo Powiatowe umieścić trzy daty: 17 września – agresja ZSRR na 
Polskę, 31 sierpnia – podpisanie porozumień sierpniowych oraz 13 grudnia – wprowadzenie stanu 
wojennego. 

Starosta M. Jaskólski poinformował, Ŝe z najemcami garaŜy ma się odbyć spotkanie, natomiast 
powiat nie dysponuje terenem, który moŜna przeznaczyć na nowe garaŜe. 

Radny A. Pulit: 

− zwrócił sie z prośbą o zwiększenie ilości patroli policyjnych przy parku „Zwierzyniec” w 
Nadleśnictwie Złotów. 

− zaznaczył konieczność oznakowania dojścia do budynku Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Złotowie i zwrócił sie o rozwaŜenie moŜliwości przekazania przez powiat 
dofinansowania na ten cel. 

Wicestarosta R. Goławski oznajmił, Ŝe Zarząd Powiatu uŜyczył grunty znajdujące sie przed 
przyszłym budynkiem sądu, a nie teren, na których znajdują sie garaŜe, o którym mówił radny J. 
Podmokły.  

 

Pkt 17/ porządku obrad 

 

Następnie Przewodniczący Rady wręczył nominacje dyrektorom szkół i placówek oświatowych 
powiatu złotowskiego. 

 
 

Pkt 18/ porządku obrad 

 

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek zamknął obrady XII sesji o godz. 1645.    

 

Sporządziła: 

Beata Piechowska 

 
 
 
 
 
 
 


