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      PROTKÓŁ NR II/06 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 1 GRUDNIA 2006 ROKU. 

 
 
 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1505, a zakończyły o godz. 1720. 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 17 radnych, a zatem Rada 
zdolna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.  
Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję stanowią załączniki do 
protokołu z sesji. 
 
 
Pkt 2/ porządku obrad 
 
Radni nie zgłosili uwag i innych 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 w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 25 

października 2006 roku. 
5/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład 

Rady Powiatu Złotowskiego. 
6/ Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Złotowskiego. 
7/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu. 
8/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady 

Powiatu. 
9/ Interpelacje i zapytania radnych. 
10/ Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 
11/ Zamknięcie sesji. 
 
 
Pkt 3/ 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 16 głosów przyjęli 
protokół z poprzedniej sesji (w głosowaniu nie brał udziału radny Tomasz Fidler). 
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Pkt 4/ 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 oznajmił, Ŝe radni otrzymali sprawozdanie przed sesją, więc nie mieli 
moŜliwości zapoznania się z nim, w związku z czym poprosił, aby w tym przypadku była 
moŜliwość odniesienia się do sprawozdania na kolejnej sesji, natomiast kolejne sprawozdania 
powinny być dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.  
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek oznajmił, Ŝe jeśli będzie taka potrzeba, to udzieli głosu 
zainteresowanym. 
 
 
Pkt 5/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek poinformował, Ŝe: 

- wpłynęło pismo dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Pile 
informujące, iŜ w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnego Janusza 
Szczerbiaka kandydatem, który w wyborach uzyskał z tej samej listy kolejno 
największą liczbę głosów jest Jan Zając; 

- Jan Zając wyraził pisemną zgodę na wstąpienie na radnego Rady Powiatu; 
- spełnione zostały wszystkie przesłanki do podjęcia uchwały o wstąpieniu kandydata 

na radnego. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wstąpienia kandydata 
na radnego w skład Rady Powiatu Złotowskiego, po czym z braku zgłoszeń do dyskusji 
zarządził głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczba 17 głosów, przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr II/5/2006 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący odczytał treść ślubowania, po czym wywołany radny Jana Zając 
wypowiedział słowo „ślubuję”, dodając „tak mi dopomóŜ Bóg”. 
 
 
Pkt 6/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Andrzej Jasiłek poinformował, Ŝe zgodnie ze Statutem Powiatu 
Złotowskiego, Rada Powiatu wyboru wiceprzewodniczących rady dokonuje w głosowaniu 
tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego 
składu rady, po czym poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących. 
Radny Zygmunt Wojtuń zgłosił kandydaturę radnego Jana Zająca. 
Na pytanie Przewodniczącego, czy radny zgadza się na kandydowanie, radny Jan Zając 
wyraził zgodę. 
Radny Włodzimierz Choroszewski zgłosił kandydaturę Radnego Tadeusza Wiśniewskiego. 
Radny T. Wiśniewski równieŜ wyraził zgodę na kandydowanie. 
Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej i 
zaproponował jej 3. osobowy skład. 
Radny Kazimierz Bieluszko zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza Grochowskiego. 
Radny Zygmunt Wojtuń zaproponował kandydaturę radnego Romana Kęcińskiego. 
Radny Włodzimierz Choroszewski zaproponował kandydaturę radnego Zdzisława Kwaśnego. 
Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na prace w komisji skrutacyjnej. 
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W związku z powyŜszym Przewodniczący zarządził głosowanie nad składem komisji 
skrutacyjnej, który radni przyjęli jednogłośnie, liczbą 17 głosów.  
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do członków Komisji Skrutacyjnej o dokonanie 
wyboru przewodniczącego i przystąpienie do pracy, z związku z czym ogłosił przerwę. 
 
Przerwa od godz. 1515 do godz. 1525. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Roman Kęciński przedstawił procedurę informując, Ŝe 
głosowanie jest tajne, a radni będą głosować po wyczytaniu ich kolejno z listy i wrzuceniu 
głosu do urny. 
Członkowie Komisji rozdali karty do głosowania i odbyło się głosowanie zgodnie z 
przyjętymi zasadami.   
 
Prowadzący obrady A. Jasiłek zarządził przerwę do chwili ukończenia pracy Komisji 
Skrutacyjnej. 
 
Przerwa od godz. 1535 do godz. 1540. 
 
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Kęciński odczytał protokół Komisji 
(zał. nr 2 do protokołu) informując, Ŝe kandydaci: Tadeusz Wiśniewski i Jan Zając otrzymali 
po 12 głosów. W wyniku głosowania Wiceprzewodniczącymi Rady zostali: T. Wiśniewski i             
J. Zając.  
Przewodniczący Rady A. Jasiłek odczytał projekt uchwały potwierdzającej wybór 
Wiceprzewodniczących Rady. 
Uchwała nr II/5/2006 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 7/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek oznajmił, Ŝe proponuje się, aby stałych komisji Rady było           
6 oraz zapytał czy są uwagi lub propozycje zmian. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,               
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr III/6/2006 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 8/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. Jssiłek poinformował, Ŝe zgodnie z Regulaminem Rady Powiatu           
w pierwszej kolejności następuje wybór przewodniczących Komisji. Oznajmił, Ŝe wybór 
następuje w głosowaniu jawnym i poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej informując, Ŝe akces do komisji zgłosili radni: Roman Kęciński, Tadeusz 
Wiśniewski, Zygmunt Wojtuń, Jerzy Massel i Jerzy Podmokły. 
Radny J. Massel zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Fidlera. 
Po wyraŜeniu przez radnego zgody na kandydowanie Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie, w którym za kandydaturą radnego opowiedziało się 17 radnych, przy 1 głosie 
wstrzymującym. W wyniku głosowania przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został                
T. Fidler.   
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Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe: 
- do komisji BudŜetu akces zgłosili następujący radni: Włodzimierz Choroszewski, 

Andrzej Jasiłek, Zbigniew Pietrzak, Zygmunt Wojtuń, Kazimierz Bieluszko i Jerzy 
Podmokły oraz poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji. 
Wicestarosta R. Goławski zgłosił radnego Z. Wojtunia. 
Po wyraŜeniu przez radnego zgody na kandydowanie, Przewodniczący zarządził 
głosowanie, w którym radny Z. Wojtuń uzyskał 15 głosów za, przy 3 wstrzymujących. 
W wyniku głosowania przewodniczącym Komisji BudŜetu został Z. Wojtuń.   

- do komisji Oświaty i Zdrowia akces zgłosili radni: Roman Keciński, Zdzisław 
Kwaśny, Roman Runge, Tomasz Fidler i Piotr Tomasz oraz poprosił o zgłaszanie 
kandydatów na przewodniczącego komisji. 
Radny W. Choroszewski zgłosił radnego Romana Kęcńskiego. 
Po wyraŜeniu przez radnego zgody na kandydowanie, Przewodniczący zarządził 
głosowanie, w którym radny R. Kęciński uzyskał 17 głosów za, przy                                   
1 wstrzymującym. 
W wyniku głosowania przewodniczącym Komisji Oświaty i Zdrowia został                    
R. Kęciński.   

- do komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa akces zgłosili następujący radni:        
Tadeusz Wiśniewski, Zdzisław Kwaśny, Ryszard Goławski, Kazimierz Bieluszko, 
Adam Pulit i Jan Zając oraz poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego 
komisji. 
Radny Z. Wojtuń zgłosił radnego Zdzisława Kwaśnego. 
Radny J. Massel zgłosił kandydaturę radnego Adama Pulita. 
Po wyraŜeniu zgody przez radnych na kandydowanie, Przewodniczący zarządził 
głosowanie, w którym radni: Zdzisław Kwaśny i Adam Pulit uzyskali kolejno 
następującą  liczbę głosów: 10 i 8. 
W wyniku głosowania przewodniczącym Komisji BudŜetu został Z. Kwaśny.   

- do komisji Porządku Publicznego akces zgłosili następujący radni: Jan Zając,              
Ryszard Król, Ryszard Goławski i Kazimierz Grochowski oraz poprosił o zgłaszanie 
kandydatów na przewodniczącego komisji. 
Radny J. Podmokły zgłosił radnego Piotra Tomasza. 
Radny T. Fidler zgłosił kandydaturę radnego Romana Runge. 
Po wyraŜeniu zgody przez radnych na kandydowanie, Przewodniczący zarządził 
głosowanie, w którym radny Roman Runge uzyskał 13 głosów za, 3 przeciw, przy            
2 wstrzymujących, natomiast za kandydaturą Piotra Tomasza opowiedziało się                 
3 radnych.  
W wyniku głosowania przewodniczącym Komisji BudŜetu został R. Runge.   

- do komisji Samorządowej i Polityki Społecznej akces zgłosili następujący radni: 
Roman Kęciński, Piotr Tomasz, Adam Pulit i Kazimierz Grochowski oraz poprosił           
o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji. 
Radny R. Kęciński oznajmił, Ŝe skoro jest juŜ w 2 komisjach, to z członkostwa w tej 
rezygnuje. 
Radny T. Fidler zgłosił radnego Jerzego Massla. 
Po wyraŜeniu przez radnego zgody na kandydowanie, Przewodniczący zarządził 
głosowanie, w którym radny uzyskał 15 głosów za, przy 3 wstrzymujących. 
W wyniku głosowania przewodniczącym Komisji Oświaty i Zdrowia został J. Massel. 

Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe w Regulaminie Rady Powiatu jest zapis, iŜ komisje stałe 
mogą liczyć od 5 do 7 członków, w związku z czym liczebność moŜe być róŜna, w zaleŜności 
od zgłoszeń. Następnie Przewodniczący poinformował, Ŝe ogłosi przerwę celem uzupełnienia 
składów niektórych komisji. 
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 Przerwa od godz. 1600 do godz. 1625. 
 
Po przerwie Przewodniczący poinformował, iŜ w pierwszej kolejności przegłosuje ilościowy 
skład kaŜdej z komisji. 
Stwierdził, Ŝe zgodnie ze Statutem Powiatu w skład Komisji Rewizyjnej powinno wchodzić 5 
radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych. Na pytanie Przewodniczącego 
Rady kto jest za tym, aby komisja Rewizyjna pracowała w 5. osobowym składzie 12 radnych 
opowiedziało się za, 3 przeciw, przy 3 głosach wstrzymujących. 
Przewodniczący oznajmił, Ŝe przewodniczący komisji został juŜ wybrany, a teraz naleŜy 
wybrać pozostałych 4 członków i poinformował, iŜ do pracy w komisji zapisali się radni: 
Roman Kęciński, Zdzisław Kwaśny, Zygmunt Wojtuń, Jerzy Massel i Jerzy Podmokły. 
Radny J. Podmokły zwrócił się z prośbą, aby Przewodniczący wyjaśnił, jak zgłoszenia mają 
się do przedstawicielstwa w komisji klubów radnych. 
Radny T. Fidler poprosił o ponowne przedstawienie proponowanego składu komisji oraz 
klubu radnych, jaki dany kandydat reprezentuje. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek ponownie odczytał proponowany skład i poprosił o 
przegłosowanie kandydatury: 

- radnego R. Kęcińskiego, który będzie członkiem Klubu radnych SLD – radny uzyskał 
15 głosów za, przy 3 wstrzymujących; 

- radnego Zdzisława Kwaśnego, członka Klubu radnych SPLS – radny uzyskał                  
16 głosów za, przy 2 wstrzymujących; 

- radnego Jerzego Massla, członka Klubu radnych PO – radny uzyskał 5 głosów za,          
10 przeciw, przy 3 wstrzymujących; 

- radnego Jerzego Podmokłego, członka Klubu radnych PiS – radny uzyskał 16 głosów 
za, przy 1 wstrzymującym; 

- radnego Zygmunta Wojtunia, członka Klubu radnych SPLS – radny uzyskał                  
11 głosów za, 2 przeciw, przy 5 wstrzymujących. 

Przewodniczący Rady A. Jasiłek oznajmił, Ŝe członkami Komisji Rewizyjnej zostali radni:        
R. Kęciński, Z. Kwaśny, J. Podmokły, Z. Wojtuń, a następnie zwrócił się do radnego                      
J. Massla do jakiej innej komisji zgłasza akces. 
Radny J. Massel odpowiedział, Ŝe do Komisji Oświaty i Zdrowia. 
Następnie Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe do Komisji: 

- BudŜetu akces zgłosiło 6 radnych i zwrócił się o przegłosowanie ilościowego składu 
komisji. W głosowanie radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów zatwierdzili taki skład. 
Przewodniczący oznajmił, iŜ do Komisji BudŜetu zapisali się radni:                              
W. Choroszewski, A. Jasiłek, Z. Pietrzak, Z. Wojtuń, J. Podmokły, K. Bieluszko, po 
czym zarządził głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli 
przedstawiony skład Komisji; 

- Oświaty i Zdrowia akces zgłosiło 7 radnych i zwrócił się o przegłosowanie 
ilościowego składu komisji. W głosowanie radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów 
zatwierdzili taki skład. Przewodniczący oznajmił, Ŝe do Komisji Oświaty i Zdrowia 
zapisali się radni: R. Kęciński, T. Wiśniewski, R. Runge, T. Fidler, P. Tomasz,                
J. Massel, M. Jaskólski, po czym zarządził głosowanie, w którym radni jednogłośnie, 
liczbą 18 głosów przyjęli przedstawiony skład Komisji; 

- Ochrony Środowiska i Rolnictwa akces zgłosiło 6 radnych i zwrócił się o 
przegłosowanie ilościowego składu komisji. W głosowanie radni jednogłośnie, liczbą 
18 głosów zatwierdzili taki skład. Przewodniczący oznajmił, Ŝe do Komisji zapisali się 
radni: T. Wiśniewski, Z. Kwaśny, J. Zając, R. Goławski, A. Pulit, K. Bieluszko,            
po czym zarządził głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli 
przedstawiony skład Komisji; 
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- Porządku Publicznego akces zgłosiło 6 radnych i zwrócił się o przegłosowanie 
ilościowego składu komisji. W głosowanie radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów 
zatwierdzili taki skład. Przewodniczący oznajmił, Ŝe do Komisji Porządku 
Publicznego zapisali się radni: J. Zając, R. Król, R. Goławski, R. Runge, P. Tomasz, 
K. Grochowski, po czym zarządził głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 
18 głosów przyjęli przedstawiony skład Komisji; 

- Samorządowej i Polityki Społecznej akces zgłosiło 5 radnych i zwrócił się o 
przegłosowanie ilościowego składu komisji. W głosowanie radni jednogłośnie, liczbą 
18 głosów zatwierdzili taki skład. Przewodniczący oznajmił, Ŝe do Komisji 
Samorządowej i Polityki Społecznej zapisali się radni: P. Tomasz, A. Pulit, J. Massel. 
K. Grochowski, T. Fidler, po czym zarządził głosowanie, w którym radni 
jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli przedstawiony skład Komisji; 

Uchwała nr II/8/2006 w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 9/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek zaproponował, aby w pierwszej kolejności Starosta               
M. Jaskólski odniósł się do interpelacji i zapytań radnych z poprzedniej sesji. 
Radny Jerzy Podmokły oznajmił, Ŝe otrzymał wyczerpującą odpowiedź na zapytanie 
dotyczące przygotowania do zimowego utrzymania dróg, w związku z czym nie jest 
konieczne szczegółowe przedstawienie odpowiedzi. 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Starosta M. Jaskólski, zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do protokołu; dodał, Ŝe z protokołu przesłanego przez Kuratorium Oświaty nie wynika, 
Ŝe w ośrodku doszło do maltretowania uczennicy, czy stosowania wobec niej przemocy; 
zastrzeŜenia dotyczyły natomiast dokonania zmian w Statucie Ośrodka, zweryfikowania 
systemu dostępności dokumentów dla wewnętrznego i zewnętrznego nadzoru 
pedagogicznego oraz stworzenia w trybie natychmiastowym warunków do bezpiecznego 
administrowania lekami i dostępnością do nich. 
Radny Piotr Tomasz oznajmił, iŜ z posiadanych informacji wie, Ŝe komisja Kuratorium 
Oświaty nie zajmowała się sprawą pobicia, natomiast w tej sprawie od 2. tygodni toczy się 
postępowanie w Prokuraturze. Radny oznajmił, Ŝe w imieniu nauczycieli Ośrodka, którzy 
czują się szykanowani, domaga się zawieszenia dyrekcji do czasu wyjaśnienia sprawy.  
 
 
Pkt 10/ porządku obrad 
 
Radny Zygmunt Wojtuń poinformował o utworzeniu Klubu Radnych Samorządowe 
Porozumienie Ludowo Sportowe, w składzie: Zygmunt Wojtuń – przewodniczący, Ryszard 
Goławski – wiceprzewodniczący oraz Ryszard Król, Zdzisław Kwaśny i Jan Zając. 
Radny Roman Kęciński stwierdził, Ŝe z duŜym trudem wysłuchuje uwag dotyczących 
ostatnich zdarzeń w SOS-W w Jastrowiu i rzekomego szykanowania; oznajmił, Ŝe bardzo 
łatwo jest zniszczyć kogoś autorytet i Ŝe trzeba być ostroŜnym w oskarŜeniach,                                 
a z dyrektorem Łukasikiem współpracował przez 2 kadencje będąc radny i uwaŜa Ŝe jest to 
świetny fachowiec i wspaniały człowiek.  
Radny oznajmił równieŜ, Ŝe jest zbulwersowany faktem, iŜ na stronach internetowych 
Zakrzewa pojawiła się informacja, Ŝe oddane na niego głosy przyczyniły się do sukcesu 
kolegów z PiSu. 
Radny Jerzy Podmokły: 



 7 

- poinformował, Ŝe na terenie powiatu pojawiają się ludzie, którzy zbierają dotacje na 
pomoc charytatywną, przy czym aby się uwiarygodnić zbierają potwierdzenia z 
róŜnych instytucji, w tym na liście widnieje równieŜ pieczątka Starostwa 
Powiatowego i podpis jednego z pracowników, jest to jednak firma, która w ogóle nie 
ma prawa przeprowadzania zbiórek publicznych, bowiem taką zbiórkę mogą 
przeprowadzać na terenie powiatu stowarzyszenia i fundacje, na podstawie decyzji 
Starosty. Radny oznajmił, iŜ Starosta powinien zwrócił uwagę pracownikom, Ŝe nie 
wolno potwierdzać firmą takich dokumentów, gdyŜ jest to sprzeczne z prawem oraz 
aby zwrócić na ten fakt uwagę Komendy Powiatowej Policji w Złotowie. 

- oznajmił, Ŝe ze sprawozdania z prac Zarządu Powiatu wynika, Ŝe rozpatrzona została 
skarga z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na uchwałę Rady Powiatu             
z 2003 roku w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji. Radny poprosił o odpis skargi 
i odpowiedzi Zarządu w tej sprawie oraz zapytał, czy nie ma błędu w datach, czy 
przywrócony został termin rozpatrzenia skargi oraz czy uchwała jest w nadal mocy?   

- odnośnie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny 
w części nieruchomości połoŜonej w Złotowie, połoŜonej w rejonie ulic                       
Boh. Westerplatte i S. Moniuszki zapytał, czy w związku ze zmianą sytuacji 
politycznej w Radzie Miejskiej w Złotowie, darowizna nie stanie się 
bezprzedmiotowa. W związku z powyŜszym radny poprosił o porozumienie się 
Zarządu Powiatu z samorządem miejskim w celu ustalenia, czy inwestycja budowy 
hali będzie realizowana. Zapytał, kiedy warunki dokonania darowizny zostaną 
ustalone oraz zaznaczył, Ŝe powinny one być przedmiotem ewentualnej uchwały w tej 
sprawie. 

Radny Tomasz Fidler oznajmił, Ŝe 3 lata temu powiat przegrał spór z Burmistrzem i Radą 
Miejską w Złotowie o działkę zlokalizowaną przy Zespole Szkół Elektro – Mechanicznych w 
Złotowie, tzw. stare boisko. Powiat planował przeznaczyć działkę pod zabudowę 
wielorodzinną, jednak Rada Miejska w palnie zagospodarowania przestrzennego zapisała 
nieruchomości funkcję oświatową. Radny stwierdził, Ŝe w związku ze zmianą sytuacji 
politycznej w Radzie Miejskiej naleŜałoby ponownie zająć się sprawą nieruchomości. 
Radny Zygmunt Wojtuń oznajmił, Ŝe rozmawiał z Burmistrzem Złotowa w sprawie budowy 
hali przy LO, który poinformował, Ŝe nie ma projektu uchwały w tej sprawie, gdyŜ 
poprzednia Rada wstrzymała się, a decyzja będzie naleŜała do nowej Rady.    
Starosta Złotowski M. Jaskólski oznajmił, Ŝe częściowo odpowie ustnie na pytania zadane 
przez radnego J. Podmokłego, a do pozostałych ustosunkuje się w formie pisemnej. 
Poinformował, Ŝe: 

- skarga dotyczy uchwały z 2003 roku i nie ma tu błędu w datach; poprzedni 
Przewodniczący Rady przekazał skargę do Zarząd Powiatu, celem ustosunkowania się 
i taka odpowiedź została udzielona pisemnie juŜ nowemu Przewodniczącemu i 
najprawdopodobniej na następnej sesji skarga będzie rozpatrywana, a uprzednio 
analizowana na komisjach Rady, więc materiały otrzymają wszyscy radni.    

- darowizna ½ terenu przy LO – sytuacja w Radzie Miejskiej rzeczywiście uległa 
zmianie i trudno określić jakie będą dalsze rozstrzygnięcia; nowa Rada Miejska musi 
podjąć decyzje w tej sprawie, natomiast Zarząd Powiatu nie podejmuje na razie 
działań w kierunku dokonania darowizny, gdyŜ potrzebne są nowe uzgodnienia. 

- na pytanie o instytucje zbierającą darowizny odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 
- Rada Miejska w Złotowie w uchwale o planie zagospodarowania przestrzennego 

wpisała juŜ przeznaczenie działki przy ZSE-M - na parking. Stwierdził, Ŝe powiat ma 
propozycję przeznaczenia terenu, jednak ta kwestia będzie rozpatrywana przez nowy 
Zarząd. 
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Radny J. Podmokły ponownie zabrał głos odnośnie skargi złoŜonej przez RIO; stwierdził, Ŝe 
w sprawozdaniu z prac Zarządu Powiatu podano, Ŝe będzie złoŜony wniosek o przywrócenie 
terminu, w związku z czym radny zwrócił uwagę na fakt, iŜ wg przepisów k.p.a. 
przywrócenie terminu powinno nastąpić w ciągu 7 dni od momentu ustania uchybienia,              
a więc jego zdaniem od daty ukonstytuowania się Rady Powiatu, więc skarga powinna być 
rozpatrywana juŜ na tej sesji, poniewaŜ jest to bardzo waŜna sprawa. 
Radny Piotr Tomasz oznajmił, Ŝe nie kwestionuje kompetencji dyrektora Łukasika, ale jego 
zdaniem dyrekcja SOS-W powinna zostać zawieszona do czasu wyjaśnienia sprawy. Dodał, 
Ŝe nie powiedział, iŜ nauczyciele są szykanowani tylko, Ŝe czują się szykanowani. 
Starosta M. Jaskólski oznajmił, Ŝe uczestniczył w dniu dzisiejszym w spotkaniu z Radą 
Pedagogiczną oraz z Radą Rodziców Ośrodka. Następnie odczytał oświadczenie Rady 
Pedagogicznej, podpisane przez 23 nauczycieli, czyli prawie 100% pracującej kadry,                 
w którym nauczyciele wyraŜają oburzenie wobec zarzutów kierowanych pod adresem 
dyrektora Ośrodka zapowiadając, Ŝe zrobią wszystko, aby utrzymać dobre imię placówki. 
Starosta odczytał równieŜ oświadczenie Rady Rodziców o podobnej treści, w którym 
wyraŜają poparcie dla dyrektora, który jest przykładnym kierownikiem. Po odczytaniu 
Starosta M. Jaskólski wręczył odczytane pisma radnemu Piotrowi Tomaszowi. 
Radny Z. Wojtuń poprosił członków Komisji BudŜetu o pozostanie po sesji, celem ustalania 
posiedzenia Komisji BudŜetu. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe: 

- kolejna sesja odbędzie się 28 grudnia br. o godz. 1500 w Domu Polskim w Zakrzewie; 
- 13 grudnia o godz. 1500  w auli odbędzie się szkolenie dla radnych prowadzone przez 

Wielkopolski Ośrodek Kształcenie i Studiów Samorządowych; 
- zaprasza przewodniczących komisji na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się          

6 grudnia br. w sali narad; 
- będzie się starał, aby sesje Rady rozpoczynały się o 1500 dlatego prosi o punktualność. 

Radny T. Fidler oznajmił, Ŝe dzisiejsza sesja odbywa się w piątek, a kolejna w czwartek,            
w związku z czym zapytał, czy nie będzie ustalonego stałego dnia posiedzeń Rady.  
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe były to wyjątkowe sytuacje i od stycznia sesje będą 
się odbywały zwyczajowo, w ostatnie środy miesiąca o godz. 1500. 
   
 
 
Pkt 14/ porządku obrad 
 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek zamknął obrady II sesji o godz. 1720.    
 
Sporządziła: 
Beata Piechowska 
 
 
 
 


