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ORO-0041/3/2006 
 
 

 
PROTOKÓŁ NR III/06 

Z SESJI 
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 28 GRUDNIA 2006 ROKU. 
 
 
 
Przed rozpoczęciem obrad sesji Rady Powiatu, które odbyło się w Zakrzewskim Domu 
Kultury „Dom Polski” w Zakrzewie wystąpił MłodzieŜowy Zespół Pieśni i Tańca 
„RODLANIE”. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek podziękował za występ zespołowi i oddał głos wójtowi 
gminy Zakrzewo Jerzemu Podlewskiemu. 
Wójt J. Podlewski powitał wszystkich obecnych, wyraził zadowolenie z faktu odbycia sesji 
Rady Powiatu w Zakrzewie. Dodał, Ŝe obrady odbywają się w historycznej sali, ozdobionej 
freskami, w której odbywały się posiedzenia „Rodła” prowadzone przez ks. B. Domańskiego. 
Następnie Wójt zaprezentował swoją gminę. Powiedział, Ŝe pod względem wielkości jest 
przedostatnia w powiecie, liczy 16 tys. hektarów i 4.800 mieszkańców, jest gminą rolniczą 
chcącą przekształcić się w gminę turystyczną. Na terenie gminy działają 4 szkoły podstawowe 
i 1. gimnazjum. Najczęściej występujący na terenie gminy przemysł, to przemysł drzewny                
i rzemieślniczy. Dodał, Ŝe budŜet gminy na 2007 rok wynosi ok. 12 mln Raz jeszcze 
podziękował za zorganizowanie sesji powiatu oraz złoŜył noworoczne Ŝyczenia. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek podziękował wójtowi za przedstawienie gminy oraz za 
ciepłe słowa. 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1535, a zakończyły o godz. 1945. 
Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek. 
Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 19 radnych.  
Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję stanowią załączniki                        
do protokołu. 
 
 
Pkt 2/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek  poinformował, Ŝe Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskami              
o uzupełnienie porządku obrad o projekty uchwał w sprawie: 
1. z dnia 7 grudnia 2006 roku: 
-  przyjęcia „Programu współpracy powiatu złotowskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2007; 
2. z dnia 13 grudnia 2006 roku: 
-   udzielenia pełnomocnictwa procesowego; 
- trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu powiatu dla niepublicznych szkół 
ponadgimnazjalnych posiadających uprawnienia szkół publicznych; 
- wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda 
Sokołowskiego w Złotowie; 
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-   zmiany budŜetu powiatu na 2006 rok. 
3.  z dnia  20 grudnia 2006 roku: 
- upowaŜnienia Przewodniczącego Rady do wykonywania czynności ze stosunku pracy 
wobec Starosty Złotowskiego; 
- ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Złotowskiego. 
PoniewaŜ uchwały te były zgłoszone w terminie 7. dni przed sesją zostały one włączone do 
porządku obrad – pkt 15 – 21 porządku obrad. 
Zarząd wystąpił równieŜ z wnioskiem z dnia 21 grudnia o odwołanie Sekretarza Powiatu               
D. Boguniewicz – Kwaśniewskiej, Skarbnika Powiatu W. Góry oraz o powołanie Sekretarza 
Powiatu A. Ławniczaka i Skarbnika Powiatu G. Piękosia. 
Zarząd wystąpił z wnioskiem z dnia 27 grudnia 2006 roku o uzupełnienie porządku obrad                
o projekty uchwał w sprawie: 
- odwołania Skarbnika Powiatu, 
- odwołania Sekretarza Powiatu, 
- powołania Skarbnika Powiatu, 
- powołania Sekretarza Powiatu. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe projekty te mogą być wprowadzone do porządku obrad              
w drodze glosowania. 
Radny J. Podmokły zwrócił się z  zapytaniem dlaczego te uchwały muszą być podejmowane 
na tej sesji, czy nie mogłyby być podjęte na sesji styczniowej. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek wyjaśnił, Ŝe z takim wnioskiem zwrócił się Zarząd Powiatu    
i przystąpił do procedury głosowania. 
Radni przyjęli zmiany do porządku obrad stosunkiem głosów; 12 za, 6 przeciw, przy 1 
wstrzymującym. Wprowadzone projekty uchwał otrzymały kolejne punkty porządku obrad: 
22, 23, 24 i 25.  
Pozostałe punkty otrzymują kolejny numer w porządku obrad. 
Radni nie zgłosili innych uwag i propozycji do porządku obrad. 
 
Porządek obrad obejmuje: 
1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2/  Przyjęcie porządku obrad. 
3/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4/ Sprawozdanie Starosty o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
5/ Zatwierdzenie Kalendarza imprez patriotycznych i kulturalnych organizowanych przez 

Starostwo Powiatowe na 2007 rok. 

6/ Rozpatrzenie informacji Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie o przygotowaniu do 
zimowego utrzymania dróg. 

7/ Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu o zakresie współpracy samorządu 
powiatowego z samorządami gminnymi z terenu powiatu złotowskiego za rok 2006. 

8/ Rozpatrzenie informacji z realizacji uchwał Rady Powiatu Złotowskiego za okres      
od 1 kwietnia 2006 do 31 października 2006 roku 

9/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2007 rok. 
10/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 

Złotowskiego na 2007 rok. 
11/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji stałych 

oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Złotowskiego na 2007 rok.  
12/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu 

ds. Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za 2006 rok. 
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13/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. 

14/ Rozpatrzenie skargi na działalność Starosty Złotowskiego. 
15/ Podjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.  
16/ Podjęcie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu 

powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych posiadających uprawnienia 
szkół publicznych. 

17/  Podjęcie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej 
przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 

18/  Podjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu 
złotowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego w 2007 roku.” 

19/ Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2006 rok. 
20/  Podjęcie uchwały sprawie upowaŜnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do 

wykonywania czynności ze stosunku pracy wobec Starosty Złotowskiego. 
21/ Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Złotowskiego. 
22/ Podjęcie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu. 
23/ Podjęcie projektu uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu. 
24/ Podjęcie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu. 
25/  Podjęcie projektu uchwały w sprawie powołania Sekretarza Powiatu. 
26/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
27/ Interpelacje i zapytania radnych. 
28/ Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
29/ Zamknięcie sesji. 
 
 
Pkt 3/ 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 19 
głosów przyjęli protokół z poprzedniej sesji. 
 
Przed przystąpieniem do realizacji pkt  4. porządku obrad Przewodniczący Rady A. Jasiłek 
poinformował o powstaniu Klubu Radnych SLD, odczytał pismo i wymienił skład osobowy, 
powiedział, Ŝe Przewodniczącym został radny W. Choroszewski. 
 
 
Pkt 4/ 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).  
Radny J. Massel zwrócił uwagę, Ŝe w sprawozdaniu zamieszczono informację, z której 
wynika, Ŝe Zarząd podjął decyzję o zmianie w planie rozwoju lokalnego. Radny stwierdził, Ŝe 
to Rada Powiatu zatwierdziła plan a Zarząd nie posiada legitymacji do wprowadzania zmian 
bez zgody Rady. Zarząd powinien uzasadnić dokonanie zmian a Rada je zatwierdzić. Dodał, 
Ŝe  tylko w ten sposób dokument ten będzie wiarygodny. 
Starosta M. Jaskólski wyjaśnił, Ŝe Zarząd nie zmienił planu rozwoju lokalnego a jedynie 
została przyjęta do realizacji inwestycja drogowa w  zamian za przesunięcie inwestycji 
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remontu ul. Jagiełły w Krajence. Przypomniał, Ŝe inwestycja ta była zaplanowana na 2007 rok 
W związku z zamiarem poszerzenia zakresu zaplanowanych robót i znacznym wzrostem 
kosztów, Burmistrz Krajenki wystąpił z wnioskiem o zgłoszenie tej inwestycji do realizacji 
przy wsparciu środków unijnych. Na to miejsce przesunięto inną, tańszą do realizacji drogę 
Lędyczek - Okonek, która będzie wsparta równieŜ środkami gminnymi. 
W świetle wyjaśnienia sprawy przez Starostę, radny T. Fidler stwierdził, Ŝe zapis                          
w sprawozdaniu jest nieprecyzyjny. 
 
 
Pkt 5/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
przyjęcia „Kalendarza imprez kulturalnych i patriotycznych organizowanych                                 
i współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Złotowie w 2007 roku (załącznik nr 2 
do protokołu). 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli Kalendarz, który stanowi załącznik nr 
3 do protokołu. 
 
 
Pkt 6/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
informacji Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie o przygotowaniu do zimowego 
utrzymania dróg. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                    
w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli informację, która stanowi załącznik   
nr 4 do protokołu. 
 
 
Pkt 7/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
informacji Zarządu Powiatu o zakresie współpracy samorządu powiatowego z samorządami 
gminnymi z terenu powiatu złotowskiego za 2006 rok. 
Radny J. Massel stwierdził, Ŝe informacja koncentruje się na zadaniach Starostwa 
wynikających z ustawy i zadaniach Wydziałów. Komisja Samorządowa i Polityki Społecznej 
proponuje, aby problem współpracy z samorządami potraktować głębiej, aby była ona jednym 
z waŜniejszych zadań radnych. Powiedział, Ŝe moŜnaby zorganizować spotkanie z wójtami, 
burmistrzami i przewodniczącymi rad. Zaproponował, aby informację Zarządu przesłać do 
burmistrzów i wójtów. Radny dodał, Ŝe Komisja w swoim planie pracy ujęła temat spotkania   
i współpracy z samorządami gminnymi. Tematyka współpracy dotyczy oświaty 
ponadgimnazjalnej, ochrony przeciwpoŜarowej, bezpieczeństwa mieszkańców, pomocy 
społecznej i ochrony środowiska, jak równieŜ pozyskiwania funduszy unijnych na 
przedsięwzięcia ponad gminne. Radny wyraził nadzieję na pomoc Starostwa                                
w zorganizowaniu tego spotkania. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek oznajmił, Ŝe wniosek będzie skierowany do Zarządu 
Powiatu. 
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Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni stosunkiem głosów: 16, za przy 3 wstrzymujących przyjęli informację, która 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
Pkt 8/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
informacji z realizacji uchwał Rady Powiatu za okres od 1 kwietnia 2006 roku do 31 
października 2006 roku. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                    
w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli Kalendarz, który stanowi załącznik nr 
6 do protokołu. 
 
 
Pkt 9/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2007 rok.  
Radny K. Bieluszko powiedział, Ŝe kiedy omawiano projekt budŜetu po raz pierwszy to nie 
było w nim środków na drogi a w rezerwie celowej lub ogólnej zapisany był 1.000.000 zł.            
W tym budŜecie przyjmowanym przez Radę są środki na drogi. Radny stwierdził, Ŝe                        
w pierwszym rzędzie w budŜecie powinny być zabezpieczone środki na te zaplanowane 
inwestycje drogowe a do Warszawy trzeba wystąpić o unijne środki. 
Radny J. Podmokły powiedział, Ŝe będzie zadawał pytania a od udzielonych wyjaśnień będzie 
zaleŜało stanowisko w głosowaniu nad budŜetem. Radny zwrócił się z zapytaniem, jak będzie 
wykonane zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez szpital – 244.000 zł.. Dlaczego 
Starostwo nie poręczyło kredytu hipoteką szpitala. Radny zwrócił się o wyjaśnienie na co 
zaciągnięto kredyt, czy jest on spłacany terminowo, jak są blokowane środki i czy nie mogło 
być poręczenia majątkowego? 
Odpowiedzi udzielił Starosta M. Jaskólski informując, Ŝe: 
- w części opisowej do inwestycji z funduszy unijnych jest ujętych 7 dróg, są to projekty do 
regionalnego programu operacyjnego, które będą zgłoszone jako wnioski o pozyskanie 
środków unijnych. W chwili obecnej nie moŜna zaplanować i umieścić w budŜecie środków 
na te inwestycje, poniewaŜ nie wiadomo ile wniosków i na jakie kwoty będą zakwalifikowane 
do realizacji przez Marszałka Województwa. Dopiero po uzyskaniu decyzji                                  
o zakwalifikowaniu wniosku będzie moŜna do budŜetu wpisać kwotę. Do budŜetu 
wprowadzona będzie teŜ kwota udziału środków własnych i ewentualne współfinansowanie           
z gmin. Inwestycje, które nie wejdą do programu będą realizowane w innej, tańszej 
technologii; 
- szpital pozyskał na inwestycje 1.600.000 zł. z czego wyremontowano oddział 
ginekologiczno – połoŜniczy. Zarząd poręczył 700.000 zł. kredytu a rata 244.000 zł. 
zabezpieczona jest ze środków własnych Starostwa, środki te kwartalnie wracają do budŜetu. 
Starosta dodał, Ŝe jeden z kredytów zabezpieczony jest hipoteką ale forma zabezpieczenia 
kredytu poręczonego dla szpitala jest sprawdzona i dobra. 
Radny J. Podmokły odczytał z projektu uchwały na str. 12 dane dotyczące zaciągnięcia 
nowego kredytu w kwocie 838.033 przeznaczonego na wykup papierów wartościowych 
(obligacji). Stwierdził, Ŝe zaciąga się jeden kredyt Ŝeby spłacić poprzedni mając 
zabezpieczone 244.000 zł. na poręczenie spłaty kredytu przez szpital. Radny dodał, Ŝe optuje 
za kredytem hipotecznym, który jest tani. Zwrócił się  z zapytaniem o koszt kredytu szpitala 
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oraz czy nie moŜna go zamienić na poręczenie hipoteczne. Wtedy uwolni się kwotę 244.000 
zł. i o tą kwotę będzie moŜna pomniejszyć kredyt 838.033 zł.  zaproponował, aby zrobić 
nowelizację uchwały budŜetowej. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek zwrócił się do radnego o zadawanie konkretnych pytań lub 
zgłaszanie wniosków. 
Radny J. Podmokły zwrócił się o wyjaśnienie zmniejszenia funduszu płac w dziale 750                          
o kwotę ok. 170.000 zł. w porównaniu do roku 2006, zapytał z czego wynikają takie 
oszczędności. 
Radny powiedział, Ŝe w autopoprawce do budŜetu zwiększono wydatki na sport o 10.000 zł.            
i teraz kwota ta wynosi 31.500 zł. Stwierdzi, Ŝe w roku poprzednim wynosiła 30.000 zł. – 
więc wzrost kwoty na 2007 rok jest skandalicznie niski. 
W związku z powyŜszym radny J. Podmokły zgłosił wniosek, aby wydatki na sport 
zwiększyć o kwotę 20.000 zł. Źródło finansowania: dział 750 – administracja publiczna, 
rozdział 75019 Rada powiatu, zmniejszyć kwotę 263.000 do kwoty 243.000. 
Radny J. Massel powiedział, Ŝe będzie głosował przeciw uchwale, poniewaŜ w porównaniu 
do roku 2006 budŜet jest niŜszy o kwotę 3.400.000; w trym:  
- wydatki osobowe teŜ są niŜsze o 100.000 zł. 
- w dziale rolnictwo i łowiectwo zmniejszono wydatki z 61.000; do 21.000; 
- wydatki na leśnictwo zmniejszono do 10.000; 
- wydatki na transport zmniejszono o 1.000.000; 
- administracja publiczna  - budŜet zmniejszony z 5.000.000 do 3.967 zł. 
Radny stwierdził, Ŝe budŜet jest niewiarygodny. Dodał, Ŝe równieŜ budŜet dla jednostek 
organizacyjnych został zmniejszony: PUP, pomoc dla młodzieŜy, biblioteka. 
Radny K. Grochowski powiedział, Ŝe w budŜecie zmniejszono nakłady na inwestycje 
drogowe zarówno w funduszach europejskich jak i własnych, w porównaniu do lat 
poprzednich. Stwierdził, Ŝe co roku planuje się tylko 2.000.000 mln na inwestycje drogowe. 
Radny zwrócił się o ponowne rozpatrzenie przez Zarząd planu inwestycyjnego i zaapelował               
o znalezienie dodatkowych środków na drogi w kwocie od 1.000.000 do 2.000.000. Będzie 
głosować przeciw. 
Radny T. Fidler powiedział, Ŝe na posiedzeniu Komisji zwrócił się o rozwaŜenie zwiększenia 
kwoty 400zł. w rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii, poniewaŜ te środki wystarczą 
jedynie na wydrukowanie ok. 200 szt. ulotek a uczniów w szkołach jest ponad 3.000. 
Potrzeba jest większa a zwalczanie narkomanii nie jest błahą sprawa. 
Radny zwrócił się takŜe o wyjaśnienie zmniejszenia kwoty na bibliotekę, która wykonuje 
zadania powiatu. Przypomniał, Ŝe kwota ta miała być zwiększana racjonalnie do wydatków na 
te zadania a została ona zmniejszona z 30.000 w 2006 roku do 15.000 na 2007. Zapytał, czy 
jest to uzasadnione oraz, czy samorząd miejski jest o tej zmianie poinformowany, czy nie 
obawiają się wypowiedzenia umowy. 
Radny P. Tomasz zgłosił wnioski o zmiany w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza: 

1. w rozdz. 85412 – kolonie i obozy - zwiększyć wydatki z 5.000 zł. do 20.000 zł. 
2. w rozdz. 92116 – biblioteki – zwiększyć o 10.000 zł. 
3.   w dziale 926 – kultura i sport zwiększyć o 30.000 zł. 

Źródła finansowania: 
- o 20% zmniejszyć wydatki na zakup energii cieplnej i wody 
- zmniejszyć wydatki na telefony komórkowe o 10.000 zł. 
- zmniejszyć o 20% wydatki na diety dla radnych  w dziale 750  - Rada Powiatu. 
Odpowiadając na pytania radnych J. Massla, K. Grochowskiego i K. Bieluszko Wicestarosta 
R. Goławski poinformował: 
- budŜet w 2006 roku był większy o 2.000.000 zł. poniewaŜ sprzedano budynek poprzedniej 
siedziby Starostwa; 
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- inwestycje drogowe z dochodów własnych budŜetu nie zmieniły się, do Powiatowego 
Zarządu Dróg trafią 4.000.000 zł. W ubiegłym roku wykonana była inwestycja ze środków 
ZPORR na kwotę 2.000.000 zł więc budŜet był wyŜszy. W chwili obecnej nie moŜna jeszcze 
zaplanować środków na inwestycje drogowe z dopłaty środków unijnych; 
- nie ma jeszcze terminów do składania wniosków a powiat jest przygotowany. Podział 
środków unijnych naleŜy do kompetencji Marszałka Województwa i jeśli Marszałek 
uruchomi w 2007 roku środki to one będą. Dodał, Ŝe na posiedzeniach Komisji wyjaśniał, Ŝe 
w tym roku priorytetem będą inwestycje drogowe, do których dopłacą gminy. 
Radny R. Goławski stwierdził, Ŝe budŜet zabezpiecza wykonanie zadań jednostek i Starostwa 
i będzie głosował za jego przyjęciem. 
Starosta M. Jaskólski uzupełnił wypowiedź poprzednika, iŜ oszczędności w Starostwie będą 
większe, oprócz tych na płacach, bo i tak są niskie. 
Starosta zwracając się do radnego K. Bieluszko powiedział, Ŝe Zarząd dba o drogi zarówno           
w tej jak i poprzedniej kadencji. Wyraził opinię, Ŝe radny będzie głosował przeciw budŜetowi 
ale przy otwarciu drogi będzie uczestniczył. Dodał, Ŝe w tym budŜecie są przede wszystkim 
inwestycje drogowe – zaplanowano 7 inwestycji, nie ma wpisanych kwot, poniewaŜ zaleŜą 
one od przydziału środków unijnych i dopłat gmin. 
Starosta odpowiedział takŜe radnemu T. Fidlerowi, Ŝe wniosek na zwalczanie narkomani 
opiewał na kwotę 400 zł. i taką zaplanowano w budŜecie ale jeśli będzie potrzeba zwiększenia 
środków, to je otrzymają. 
Radny K. Bieluszko stwierdził, Ŝe budynek Starostwa sprzedano za 1.900.000 zł. Na 
przygotowanie wniosków wydano 300.000 zł. a nie ma zabezpieczonych środków na 
inwestycje. Dodał, Ŝe w otwarciu drogi uczestniczył poniewaŜ w inwestycji pomógł minister   
i drogę wykonano aŜ do CzyŜkowa. 
Radny J. Massel stwierdził, Ŝe mówił o braku w budŜecie 3.400.000 zł. w porównaniu do 
roku 2006 a Wicestarosta wskazał tylko 2.000.000 zł. więc radny ma prawo do dyskusji                
i przedstawiania swoich argumentów. 
Rady W. Choroszewski zabrał głos jako Przewodniczący Klubu radnych SLD i powiedział, Ŝe 
Zarząd kilkanaście godzin dyskutował nad budŜetem. Dodał, iŜ czekał aŜ wypowiedzą się 
wszyscy. Oświadczył, Ŝe jest to budŜet dobry – nie bardzo dobry. Przyznał, Ŝe radni mają 
trochę racji ale jak zaczną przewracać budŜet to nie zdąŜą do ustawowego czasu jego 
uchwalenia, tj. do 30 marca 2007 roku. BudŜet jest zabezpieczony dla zadań powiatu. Radni 
Klubu będą głosować za jego przyjęciem, bo jest to budŜet realny. Na zakończenie radny 
przytoczył przysłowie „o krawcu, który kraje, jak mu materii staje”. 
Radny J. Podmokły zgodził się z przysłowiem i stwierdził, iŜ dlatego pochyla się nad 
budŜetem z troską. Rozumie, Ŝe 2.400.000 zł. to zobowiązanie jeszcze z I kadencji i II, jak 
budowa hali w Krajence, nowego skrzydła szkoły w Jastrowiu oraz inwestycji w szpitalu. 
Zwrócił się o zrozumienie jego argumentów i rozpatrzenie wniosku, poniewaŜ 60.000 zł. na 
sport i kulturę to nie jest duŜo w porównaniu z wydatkami na telefony – 82.000 zł. 
stacjonarne i 20.000 komórkowe, moŜna takŜe oszczędzić na ogrzewaniu (127.000 zł.-  
wydatki). Powtórzył raz jeszcze, aby dodać na sport 20.000 zł. 
Porównując budŜet 2006 i 2007 radny J. Podmokły zwrócił się o wyjaśnienie, czy realne jest 
załoŜenie, Ŝe będzie wykonany plan dochodów własnych Starostwa, który jest o zwiększony     
o 1.000.000 zł. Dodał, Ŝe nie przybywa na terenie powiatu firm, młodzieŜ wyjeŜdŜa do pracy 
za granicę, czy wykonanie jest więc realne. 
Radny zauwaŜył, Ŝe w § 11 jest niekonsekwencja w zapisie. Zwrócił się z  zapytaniem, czy 
będziemy zaciągać takie kredyty, Ŝe musi być poręczenie dla Zarządu do 2.000.000 zł. 
Radny zwrócił się teŜ o wyjaśnienie oszczędności na funduszu płac, który to fundusz jest 
niŜszy niŜ w roku ubiegłym 
Odpowiedzi udzielił Starosta M. Jaskólski, który wyjaśnił, Ŝe: 
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- dochody własne pochodzą z podatku PIT i CIT a ujęta kwota stanowi wytyczną przekazaną 
z Ministerstwa Finansów, jest to kwota narzucona; 
-170.000 zł oszczędności na funduszu płac pochodzi z tytułu odejścia pracowników na 
emerytury, płace młodych pracowników są niŜsze, a średnia wieku obecnie wynosi 35 lat.             
W tym roku na emerytury odejdą tylko 2. osoby; 
- na podwyŜki nie zaplanowano Ŝadnych środków poniewaŜ z metryczki z Ministerstwa 
Finansów wynika, Ŝe wzrost płac pracowników wynosi „0”. Starosta dodał, Ŝe jeśli będą 
środki do podwyŜki będą. Przypomniał jak w latach poprzedniej kadencji wzrastały średnio 
płace pracowników: rok 2004 – 4%, rok 2005 – 8%, rok 2006 – 25%. 
Radny Z. Wojtuń stwierdził, Ŝe w 2006 roku nie było podwyŜek płac o 25%, bo gdyby tak 
było to byłoby wspaniale, chyba mowa o maksymalnej podwyŜce. 
Radny powiedział, Ŝe dochody własne stanowią 6,5% a w 2006 wynosiły 10,6%. 
Poinformował, Ŝe równieŜ zgłaszał wnioski do budŜetu na pokonywanie barier 
architektonicznych dla WTZ w Złotowie. Dodał, Ŝe na początku roku 2006 na sport i kulturę 
zaplanowano 21.000 zł. więc obecnie 31.000 zł. to jest znaczny wzrost. Radny powiedział teŜ, 
Ŝe ZHP otrzymało tyle środków o ile wnioskowała a poza tym jest współfinansowane przez 
miasto i komitet antyalkoholowy. Radny wyraził nadzieję, Ŝe w trakcie roku budŜet się 
polepszy. 
Z braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady A. Jasiłek zamknął dyskusję. Następnie 
odczytał uchwałę RIO z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie 
budŜetu powiatu złotowskiego na 2007 rok – opinia pozytywna. Uchwała RIO stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 
Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania wniosków. Stwierdził, Ŝe tylko wniosek 
w sprawie zwiększenia środków na dopłaty do obozów kwalifikuje się do głosowania, 
poniewaŜ moŜna przyjąć obniŜenie kosztów na ogrzewanie, jako źródło finansowania 
zgłoszonego wniosku.  
Przewodniczący stwierdził, Ŝe aby zmniejszyć o 20% fundusz z Rady Powiatu na diety 
radnych naleŜy w pierwszej kolejności zmienić obowiązującą uchwałę o dietach radnych.                      
W przeciwnym razie Zarząd nie wykona obowiązującej uchwały i naruszy dyscyplinę 
finansów. 
Przewodniczący przystąpił do głosowania wniosku, aby wydatki na sport zwiększyć o kwotę 
20.000 zł. z oszczędności na wydatkach na energię cieplną. 
Radni odrzucili wniosek stosunkiem głosów: 5 za, 11 przeciw, przy 3 wstrzymujących. 
Radny J. Podmokły zgłaszał wniosek formalny.  
Przewodniczący Rady A. Jasiłek nie udzielił radnemu głosu, stwierdził, Ŝe trwa procedura 
głosowania i zarządził głosowanie nad uchwałą budŜetową na 2007 rok. 
Radni przyjęli budŜet na 2007 rok stosunkiem głosów: 11 za, 8 przeciw. Uchwała                        
nr III/9/2006 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Godz. 1705 przerwa do godz. 1730. 
 
 
Pkt 10/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia  uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok. 
Wiceprzewodniczący Rady J. Zając odczytał projekt uchwały 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                    
w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów podjęli uchwałę. Uchwała nr III/10/2006 
stanowi załącznik do protokołu. 
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Pkt 11/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji oraz plany kontroli 
Komisji Rewizyjnej na 2007 rok. 
Wiceprzewodniczący Rady J. Zając odczytał projekt uchwały 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                    
w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów podjęli uchwałę. Uchwała nr III/11/2006 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 12/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu ds. Konkursu                   
o Nagrodę Powiatu Złotowskiego. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek odczytał kandydatury zgłoszone przez Komisje: 

1. J. Zając – Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
2. P. Tomasz – Komisja Porządku Publicznego 
3. J. Massel – Komisja Samorządowa i Polityki Społecznej 
4. T. Fidler – Komisja Oświaty i Zdrowia 

Radny T. Fidler Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił kandydaturę radnego                         
R. Kęcińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radny R. Goławski zgłosił kandydaturę radnego Z. Wojtuń Przewodniczącego Komisji 
BudŜetu – radny wyraził zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnego T. Wiśniewskiego na Przewodniczącego 
Komisji – radny wyraził zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Wiceprzewodniczący Rady J. Zając odczytał projekt uchwały, wraz z kandydaturami: 
- Przewodniczący Komisji – T. Wiśniewski 
- członkowie: T. Fidler 
  R. Kęciński 
  J. Massel 
  P. Tomasz 
  Z. Wojtuń 
  J. Zając 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                    
w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów podjęli uchwałę. Uchwała nr III/12/2006 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 13/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa                    
i Porządku. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek przedstawił kandydatury zgłoszone przez Zarząd i Komisję 
Porządku Publicznego: 
- T. Wiśniewski 
- R. Runge. 
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Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Radni nie zgłosili innych kandydatur. 
Wiceprzewodniczący Rady J. Zając odczytał projekt uchwały. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                    
w którym radni stosunkiem głosów: 18 za, przy 1 wstrzymującym podjęli uchwałę. Uchwała 
nr III/13/2006 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 14/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Złotowskiego. 
Wiceprzewodniczący Rady J. Zając odczytał projekt uchwały. 
Radny J. Podmokły stwierdził, Ŝe sprawa była omawiana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 
Zdaniem radnego w ogóle nie powinna się zdarzyć i uwaŜa, Ŝe ma ona podtekst personalny. 
Zarząd ma pełnomocnictwo do przesuwania środków między rozdziałami i moŜna było 
sprawę załatwić, pomimo, Ŝe formalnie dyrektor szkoły nie miał podstaw do wydania 
środków zanim wniosek nie będzie rozpatrzony przez Zarząd. Radny będzie głosował przeciw 
uchwale. 
Radny J. Massel zwrócił się z zapytaniem, czy właściwy jest tryb załatwienia tej drugiej 
skargi, w której dyrektor skarŜy działalność swojego pracodawcy Starosty. Czy taka sytuacja 
nie odbije się ujemnie na rozwoju tej placówki oświatowej. Radny dodał, Ŝe Zarząd powinien 
raz jeszcze przemyśleć sytuację i podjąć decyzję, bo z całej sprawy wynika, Ŝe jest to konflikt 
między pracownikiem a pracodawcą. Radny wstrzyma się od głosu. 
Radny R. Goławski zwrócił się do przedmówców i stwierdził, Ŝe skoro mowa jest                        
o konflikcie personalnym to kto powinien zwrócić się do Starosty? Problem miał dyrektor 
placówki od 7.10  a Starosta dowiedział się o sprawie 13.10, jeśli wiedziałby odpowiednio 
wcześnie to sprawa byłaby rozwiązana. Dodał, Ŝe ani Starosta, ani Wicestarosta nie są od 
wyprzedzania w rozwiązywaniu problemów kierowników jednostek. Klub radnych będzie 
głosował za uznaniem skargi za bezzasadną. 
Radny W. Choroszewski powiedział, Ŝe w poprzedniej kadencji Komisja Rewizyjna bardzo 
szczegółowo zajmowała się rozpatrzeniem problemu. Klub radnych SLD będzie za 
przyjęciem uchwały i odrzuceniem skargi. Dodał, Ŝe w 2002 roku powierzono dyrektorowi 
stanowisko bez konkursu a rok 2007 jest lekcją i wnosi, aby  wszystkie konkursy odbyły się 
zgodnie z ustawą o oświacie, bez powierzania stanowisk dyrektorom. 
Radny K. Bieluszko powiedział, Ŝe obie strony ponoszą winę za taką sytuację. 
Dyrektor S. Szczerbiak zwrócił się o udzielenie głosu. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek odpowiedział, Ŝe w tym punkcie porządku obrad głos mogą 
zabierać radni i nie przewiduje udzielania głosu innym osobom. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni stosunkiem głosów: 10 za, 2 przeciw, przy 7 wstrzymujących podjęli 
uchwałę. Uchwała nr III/14/2006 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 15/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego. 
Wiceprzewodniczący Rady J. Zając odczytał projekt uchwały. 
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Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                      
w którym radni stosunkiem głosów:17 za, 1 przeciw, przy 1 wstrzymującym podjęli uchwałę. 
Uchwała nr III/15/2006 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 16/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu powiatu dla 
niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych posiadających uprawnienia szkół publicznych. 
Wiceprzewodniczący Rady J. Zając odczytał projekt uchwały. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, w 
którym radni stosunkiem głosów: 17za, przy 2 wstrzymujących podjęli uchwałę. Uchwała nr 
III/16/2006 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 17/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do rady Społecznej Szpitala 
Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek przedstawił kandydaturę Zarządu - R. Goławskiego, którą 
poparła teŜ Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
Radny R. Goławski wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radny T. Fidler zgłosił kandydaturę radnego A. Pulita uzasadniając, Ŝe Starosta będzie miał 
w Radzie Społecznej swojego przedstawiciela a radni teŜ chcą widzieć pracę w  Radzie 
Społecznej i A. Pulit jest najlepszym kandydatem. 
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Rady radny wyraził zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie nad zgłoszonymi kandydatami: 
- R, Goławski – uzyskał 10 głosów; 
- A. Pulit – uzyskał 7 głosów. 
Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu. 
Przedstawicielem do Rady Społecznej został wybrany R. Goławski. 
Wiceprzewodniczący Rady J. Zając odczytał projekt uchwały. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni stosunkiem głosów: 11 za, przy 8 wstrzymujących podjęli uchwałę. Uchwała 
nr III/17/2006 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 18/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu złotowskiego                       
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego w 2007 roku”. 
Wiceprzewodniczący Rady J. Zając odczytał projekt uchwały. 
Radny J. Podmokły zgłosił dwie poprawki do projektu uchwały: 
1. W rozdziale IV – zadania programowe- z pkt  9, ppkt  2a  wykreślić wyrazy „doŜynki 
powiatowe” . 
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Radny dodał, aby nie ograniczać zakresu tego punktu, poniewaŜ moŜnaby wpisać takŜe inne 
imprezy. Wykreślenie słowa nie oznacza, Ŝe nie będą one mogły uczestniczyć w tym 
programie. 
2. W rozdziale IV – zadania programowe - do pkt 7 dopisać ppkt e – „organizowanie kursów 
dla bezrobotnych w zakresie nauczania języka angielskiego i niemieckiego w stopniu 
podstawowym”. 
Radny uzasadnił, Ŝe w związku z wyjazdem duŜej liczby młodych ludzi do pracy za granicą 
istnieje potrzeba nauki języków obcych. 
Radny J. Massel opowiedział się za przyjęciem programu ale wyraził wolę Komisji 
Samorządowej i Polityki Społecznej, aby program wraz z pismem przewodnim, w którym 
będzie wskazana osoba odpowiedzialna za przyjmowanie wniosków, do organizacji 
pozarządowych. 
Starosta M. Jaskólski wyjaśnił, Ŝe doŜynki są podane jako przykład i jest za postawieniem 
kropki, aby nie wpisywać wszystkich imprez. 
W sprawie drugiej poprawki Starosta powiedział, Ŝe kursy organizuje Urząd Pracy                         
a Starostwo nie posiada środków na organizowanie takich kursów. 
Dyrektor PUP Ł. Greczyło poinformowała, Ŝe ze środków PUP oraz funduszy unijnych są 
organizowane takie szkolenia dla bezrobotnych z uwzględnieniem tematów: gastronomii, 
hotelarstwa. W pełni realizowane jest zapotrzebowanie. W tym roku planowane są takie 
szkolenia a kursy prowadzą wolontariusze. 
Radny R. Goławski nie zgodził się z wnioskiem o wykreślenie doŜynek, poniewaŜ są to 
tradycje kulturowe, jest to nagradzanie rolników. Usunięcia tego punktu nie będzie moŜna 
wytłumaczyć rolnikom.  
Radny J. Podmokły zgodził się na dopisanie przed słowem „doŜynki” np.  
Przewodniczący Rady sprecyzował poprawki: 

1. W rozdziale IV – zadania programowe- w pkt  9, ppkt  2a  przed wyrazami „doŜynki 
powiatowe” dopisać np. 

2. W rozdziale IV – zadania programowe - do pkt 7 dopisać ppkt e – „organizowanie 
kursów dla bezrobotnych w zakresie nauczania języka angielskiego i niemieckiego             
w stopniu podstawowym. 

W związku z osiągnięciem consensusu, co do poprawek Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów podjęli uchwałę wraz                          
z poprawkami. Uchwała nr III/18/2006 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Godz. 1825 obrady opuścił radny T. Fidler 
 
 
Pkt 19/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2006 rok. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                     
w którym radni stosunkiem głosów przyjęli uchwałę. Uchwała nr III/19/2006 stanowi 
załącznik do protokołu. 
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Pkt 20/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie upowaŜnienia Przewodniczącego Rady Powiatu                                 
do wykonywania czynności ze stosunku pracy wobec Starosty Złotowskiego. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                         
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów podjęli uchwałę. Uchwała nr III/20/2006 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Godz. 1830 na obrady wrócił radny T. Fidler. 
 
 
Pkt 21/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowisko Komisji BudŜetu, która 
omawiała projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Złotowskiego.  
Wiceprzewodniczący Rady J. Zając odczytał projekt uchwały. 
Radny J. Podmokły powiedział, Ŝe rozpoczyna się kolejna kadencja Rady i Starosta powinien 
pierw sprawdzić się w pracy. KaŜdy radny w 1/19 jest pracodawcą dla Starosty  więc radny 
wnosi o zmniejszenie 40% dodatku specjalnego. Radny nie zgadza się z uzasadnieniem do 
uchwały, Ŝe to, iŜ maleje bezrobocie jest zasługą Starosty, jest to naciąganie faktów. Dodał, Ŝe 
jest to wynikiem wyjazdu młodych do pracy za granicą.  
Radny zgłosił wniosek, aby dodatek specjalny zostawić w wysokości 1.500 zł.  
Dodał, Ŝe w miarę wykazywania się w pracy będzie moŜna go podnosić. 
Radny R. Goławski nie zgodził się z przedmówcą. Powiedział, Ŝe to dzięki staraniom Starosty 
przyznano duŜe, dodatkowe środki dla Powiatowego Urzędu Pracy na aktywizację 
bezrobotnych. Tylko dwa powiaty w województwie otrzymały te unijne środki.  
Radny P. Tomasz stwierdził, Ŝe ten samorząd nie jest tani i zaproponował, aby Staroście 
obniŜyć pensję a dodatek specjalny zostawić w wysokości 500 zł. 
Sekretarz D. Boguniewicz – Kwaśniewska wyjaśniła, Ŝe dodatek specjalny obligatoryjnie 
wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego + dodatek funkcyjny, nie moŜe więc być to kwota 
500 zł. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek stwierdził, Ŝe radny P. Tomasz powinien wycofać swój 
wniosek, poniewaŜ jest niezgodny z prawem. 
Radny W. Choroszewski powiedział, Ŝe Starosta jest juŜ drugą kadencję i znany jest                      
z działania. Zaproponował, aby odwrócić sytuację i przyznać Staroście proponowane 
wynagrodzenie a za rok, jeśli się nie wywiąŜe z pełnionej funkcji to radny sam będzie 
głosował za zmniejszeniem wynagrodzenia. Radny dodał, Ŝe wynagrodzenie netto wynosi  
ok. 7.500 zł. a przecieŜ Starosta uczestniczy w posiedzeniach Komisji, w róŜnych 
spotkaniach, które odbywają się popołudniami. Dodał, Ŝe są to duŜe pieniądze ale nie chce 
aby Starosta musiał dorabiać. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek przystąpił do sprecyzowania zgłoszonych wniosków: 

1. Ustalić dodatek specjalny w kwocie 1.500 zł. 
Radny P. Tomasz wycofał swój wniosek. 
W związku z powyŜszym Przewodniczący Rady A. Jasiłek przystąpił do przegłosowania 
wniosku. 
Radni stosunkiem głosów: 8 za, przy 11 przeciw odrzucili wniosek. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni stosunkiem głosów: 11 za, przy 8 wstrzymujących podjęli uchwałę. Uchwała 
nr III/21/2006 stanowi załącznik do protokołu. 



 14 

Godz. 1850 przerwa do godz. 1900. 
 
 
Pkt 22/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski odczytał projekt uchwały w sprawie odwołania 
Skarbnika Powiatu. 
Radny K. Bieluszko powiedział, Ŝe po pierwszej kadencji wymieniono Skarbnika i. nie 
rozumie dlaczego teraz wymienia się Skarbnika, jeśli nie zmieniła się ekipa rządząca.  
Radny J. Podmokły stwierdził, Ŝe spotkał się z Panią Skarbnik na jednym posiedzeniu 
Komisji i uwaŜa ją za osobę kompetentną. Zwrócił się o wyjaśnienie prawdziwych przyczyn 
odwołania Skarbnika; czy były zastrzeŜenia do wykonywanej pracy oraz o podanie nazwiska 
kandydata wraz z uzasadnieniem.. Dodał, Ŝe „nie zmienia się zaprzęgu w trakcie jazdy”.  
Starosta odpowiedział, Ŝe wybory radnych są co cztery lata, koalicja decyduje o obsadzie 
stanowisk wybieralnych a do takich naleŜy stanowisko Skarbnika i Sekretarza. Powiedział, Ŝe 
obie Panie pozostaną w Starostwie i wiedza ich będzie nadal wykorzystywana. Starosta dodał, 
Ŝe naleŜy zatrudniać osoby młode, wykształcone, Ŝeby wykorzystywać ich wiedzę. 
Radny J. Podmokły stwierdził, Ŝe zadał jasne pytanie. Oznajmił, Ŝe młode osoby najpierw 
powinny sprawdzić się na niŜszych stanowiskach a potem moŜna im powierzać tak 
odpowiedzialne stanowiska. Raz jeszcze zwrócił się o podanie rzeczywistych przyczyn 
odwołania i zaprezentowanie nowych kandydatur. 
Starosta odpowiedział, Ŝe powołanie a więc i prezentacja nowych kandydatów odbędzie się w 
następnym punkcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek wyjaśnił, Ŝe Starosta wnioskuje o powołanie i  odwołanie 
osób na stanowiska wybieralne ale nie musi mówić o przyczynach, poniewaŜ to on ponosi 
odpowiedzialność za pracowników Starostwa. 
Radny R. Gołaski powiedział, Ŝe w Starostwie nie ma ludzi niekompetentnych, i nie naleŜą do 
nich osoby obecnie odwoływane – nadal będą pracowały w Starostwie. Nadal będą wspierać 
te same działy a zamiana na stanowiskach Skarbnika i Sekretarza nie spowoduje pogorszenia 
pracy. Zmiana ma spowodować, Ŝeby było lepiej a nie gorzej. 
Radny J. Podmokły kolejny raz zwrócił się o podanie konkretnych przyczyn decyzji zmian na 
stanowiskach. 
Przewodniczący A. Jasiłek powiedział, Ŝe radny otrzymał projekt uchwały a tam podane są 
nazwiska kandydatów. 
Radny R. Goławski dodał, Ŝe polityką kadrową Starosty jest układanie kadry w Starostwie. 
Radny K. Grochowski stwierdził, Ŝe polityką jest wprowadzanie radnych w błąd. Na 
pierwszej sesji Starosta odpowiadając na pytanie radnego Wojtunia poinformował, Ŝe nie 
będzie zmian kadrowych. Zwrócił się z zapytaniem o doświadczenie samorządowe nowych 
kandydatów, bo moŜe  odwoływane osoby pozostaną po to, aby uczyć nowych? 
Radny J. Podmokły powtórzył, Ŝe pyta o merytoryczne motywy zamiany tych osób. Dlaczego 
dobrze pracująca osoba ma być zamieniana na inną, jakie jest przygotowanie samorządowe 
kandydatów. 
Radny W. Choroszewski stwierdził, Ŝe jest mu przykro, Ŝe musi tego słuchać. Dodał, aby nie 
wymagać od Starosty, aby mówił o szczegółach w obecności Pań, które tego słuchają. 
Zwrócił się o zamknięcie dyskusji. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek stwierdził, Ŝe nie widzi sprzeciwu. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni stosunkiem głosów: 11 za, 4 przeciw, przy 4 wstrzymujących przyjęli 
uchwałę. Uchwała nr III/22/2006 stanowi załącznik do protokołu. 
 



 15 

Pkt 23/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady J. Zając odczytał projekt uchwały w sprawie odwołania 
Sekretarza Powiatu. 
Radny J. Podmokły zwrócił się z tymi samymi pytaniami, jak w wypadku odwołania 
Skarbnika.  
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni stosunkiem głosów: 11 za, 4 przeciw, przy 4 wstrzymujących przyjęli 
uchwałę. Uchwała nr III/23/2006 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Starosta M. Jaskólski stwierdził, Ŝe przykro mu słuchać tej dyskusji. Cztery lata pracował               
z Paniami i były to lata, gdzie na początku kadencji się od nich uczył. Myśli, Ŝe na nowych 
stanowiskach poświęcą się pracy jak dotychczas.  
Następnie razem z Przewodniczącym Rady podziękowali Pani D. Boguniewicz – 
Kwaśniewskiej i W. Górze za współpracę. Wręczyli im wiązanki kwiatów. 
Pani D. Boguniewicz – Kwaśniewska i W. Góra podziękowały wszystkim za współpracę. 
 
 
Pkt 24/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady J. Zając odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika 
Powiatu. 
Starosta M. Jaskólski zwrócił się do Przewodniczącego o udzielenia głosu kandydatowi na 
Skarbnika G. Piękosiowi. 
G. Piękoś poinformował, Ŝe ma 33 lata, ukończone studia z zakresu informatyki i zarządzania. 
Do tej pory pracował w Banku PKO S.A., jako kierownik działu zajmował się obsługą 
budŜetu Starostwa a teraz ma nadzieję, Ŝe szybko pozna pracę nad budŜetem od strony 
Starostwa. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                        
w którym radni stosunkiem głosów: 11 za, przy 8 wstrzymujących przyjęli uchwałę. Uchwała 
nr III/24/2006 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 25/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady J. Zając odczytał projekt uchwały w sprawie powołania 
Sekretarza Powiatu. 
Starosta M. Jaskólski zwrócił się do Przewodniczącego o udzielenia głosu kandydatowi na 
Sekretarza A. Ławniczakowi. 
A. Ławniczak powiedział, Ŝe ma 54 lata, 35 lat staŜu pracy na róŜnych stanowiskach; 4 lata 
był robotnikiem a przez 25 lat pracował na stanowiskach kierowniczych. Ostatnie 5 lat był 
audytorem w lasach państwowych. Ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu na Wydziale 
Leśnictwa. Jest Ŝonaty, syn jest absolwentem farmacji. 
Odpowiadając na pytanie radnego J. Podmokłego powiedział, Ŝe nigdy nie był radnym i nie 
był zatrudniony w samorządzie. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                     
w którym radni stosunkiem głosów: 11 za, przy 8 wstrzymujących przyjęli uchwałę. Uchwała 
nr III/25/2006 stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący Rady A. Jasiłek pogratulował nowo wybranym: Sekretarzowi Powiatu                  
i Skarbnikowi Powiatu. 
 
 
Pkt 26/ porządku obrad 
 

W tym punkcie porządku obrad głos zabrał Starosta Złotowski M. Jaskólski, który udzielił 
odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. Informacja stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Pkt 27/ porządku obrad 
 
W tym punkcie porządku obrad radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: 

  Radny Kazimierz Bieluszko zwrócił się o przygotowanie na piśmie informacji o inwestycjach 
drogowych zawartych w planie rozwoju lokalnego, dofinansowanych z funduszy unijnych,                            
z wyszczególnieniem: nazwy firmy przygotowującej dokumentację, wskazaniem spółek 
wykonujących te inwestycje i za jaką kwotę. 
Radny Jerzy Podmokły zwrócił się o wyjaśnienie, czy istnieje moŜliwość zamiany 
zabezpieczenia 244.000 zł. kredytu poręczonego przez Zarząd Powiatu dla Szpitala 
Powiatowego na zabezpieczenie rzeczowe czy inne pozwalające zwolnić te środki. 
Nr rej. 9/2006 
 Radny Jerzy Podmokły zwrócił się o wyjaśnienie, czy zobowiązania kredytowe, które 
posiada Starostwo (z obligacji) i Szpital Powiatowy moŜna negocjować lub zamienić na jakiś 
tańszy kredyt. 
Radny Piotr Tomasz zwrócił się o wyjaśnienie jakie kroki podjęto w celu usunięcia uchybień 
wskazanych przez Kuratora Oświaty w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w 
Jastrowiu. 
Radny Piotr Tomasz zwrócił się  z zapytaniem, kto zezwolił w dniu 20 grudnia 2006 roku na 
nagranie przez TVN programu na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Jastrowiu po godz. 20, z udziałem 60. osób. 
Radny Włodzimierz Choroszewski zwrócił się z zapytaniem, kiedy planowane jest 
zakończenie robót inwestycyjno – remontowych w budynku po byłym internacie i kiedy Sąd 
będzie tam funkcjonował. 

 
 
Pkt 28/ porządku obrad 
 
W tym punkcie porządku obrad radni nie zgłosili wniosków, oświadczeń i informacji. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek złoŜył wszystkim zebranym Ŝyczenia noworoczne. 
 
Pkt 29/ porządku obrad 
 

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek zamknął obrady III sesji o godz. 1945.    
 
 
Sporządziła: 
Lucyna Grunau 
 


