
ORO-0041/38/2009 
 
 

PROTKÓŁ NR XXXIX/09 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 25 LISTOPADA 2009 ROKU 

 

 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1750 

 

Posiedzenie sesji odbyło się w sali narad 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 18 radnych, a zatem Rada 
zdolna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.  

W momencie otwarcia sesji nieobecny był radny Zbigniew Pietrzak. 

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

 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe na 7 dni przed rozpoczęciem sesji wpłynął 
wniosek Zarządu Powiatu o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie projektów 
uchwał w sprawie: 

− określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku – pkt. 13 porządku obrad, 

− wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości połoŜonej w Płytnicy, gmina 
Tarnówka – pkt. 14, 

− wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości połoŜonej w Budach, gmina 
Jastrowie – pkt. 15, 

− wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości połoŜonej w Pleceminie, 
gmina Tarnówka – pkt. 16, 

w związku z czym porządek obrad zostaje o te punkty uzupełniony. 

Przewodniczący poinformował, Ŝe dodatkowo, w dniu dzisiejszym wpłynął wniosek                        
o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia 
Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski, w związku z czym do uzupełnienia 
porządku obrad wymagana jest zgoda rady, wyraŜona w głosowaniu. W wyniku głosowania 
radni jednogłośnie, liczba 18 głosów wyrazili zgodę na uzupełnienie porządku obrad                      
o powyŜszy punkt - pkt. 17. 
 

Radni nie zgłosili uwag i propozycji zmian do porządku obrad. 

Porządek obrad obejmuje: 

1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2/ Przyjęcie protokołów z sesji odbytej w dniu 30 września, 14 października i 4 listopada 



2009 roku. 
3/ Sprawozdanie Starosty o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
4/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
5/ Interpelacje i zapytania radnych. 
6/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Powiatu ds. Konkursu 

o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za 2009 rok. 
7/ Zatwierdzenie Kalendarza imprez patriotycznych i kulturalnych organizowanych przez 

Starostwo Powiatowe na 2010 rok. 
8/ Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie o przygotowanie do zimowego 

utrzymania dróg. 
9/ Sytuacja w rolnictwie na terenie powiatu złotowskiego na rynku zbóŜ, owoców, 

warzyw i Ŝywca. 
10/ Informacja z realizacji uchwały nr XV/71/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku Rady 

Powiatu Złotowskiego w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla 
powiatu złotowskiego na lata 2004 – 2011” za 2008 rok. 

11/ Informacja o sytuacji w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych 
powiatu złotowskiego oraz o wynikach egzaminu maturalnego w roku szkolnym 
2008/2009. 

12/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2009 rok. 
13/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku. 
14/ Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

połoŜonej w Płytnicy, gmina Tarnówka. 
15/ Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

połoŜonej w Budach, gmina Jastrowie. 
16/ Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

połoŜonej w Pleceminie, gmina Tarnówka. 
17/ Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Organizacji Turystycznej Północnej 

Wielkopolski. 
18/ Wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
19/ Zamknięcie sesji. 
 
 
 
Pkt 2/ porządku obrad  
 

Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek oznajmił, Ŝe protokóły z sesji Rady w dniu:                          
30 września, 14 października i 4 listopada 2009 roku zostały sporządzone w terminie 
określonym w Statucie Powiatu i wyłoŜone radnym do wglądu. Do chwili otwarcia obrad 
sesji nikt nie zgłosił uwag. 

Następnie zarządził głosowanie nad protokołami, które radni przyjęli jednogłośnie, liczbą 18 
głosów. 

 

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: 
− oznajmił, Ŝe Zarząd Powiatu na wniosek Zakładu DRO-BUD pozytywnie zaopiniował 

projekt zagospodarowania terenu projektowanej przebudowy drogi wojewódzkiej               
nr 188 w Złotowie przy ul. Chojnickiej i Ks. B.Domańskiego – radny zwrócił się                     
o przedstawienie bardziej szczegółowej informacji w powyŜszym temacie, 

− odnośnie wniosku złoŜonego przez dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie                                 
o zabezpieczenie środków na wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej                   
w budynku szkoły zapytał, czy ta wymiana jest niezbędna do poprawy 
bezpieczeństwa, czy teŜ nie jest na tyle konieczna, aby móc jej wykonanie przełoŜyć 
na późniejszy termin? 

Radny Jerzy Massel oznajmił, Ŝe w dwóch miejscach sprawozdania jest wzmianka                          
o podjętych próbach budowy kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 wspólnie z gminami: 
Krajenka i Jastrowie, w związku z powyŜszym zapytał, jaki jest rezultat rozmów? 
Radny Kazimierz Grochowski: 

− odnośnie pisma dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie w sprawie sytuacji 
finansowej szkoły zwrócił się o przedstawienie szczegółów w tej sprawie, 

− zapytał o rezultat rozmów z przedstawicielami samorządu Krajenki w sprawie budowy 
kompleksu boisk sportowych Orlik 2012? 

− zapytał, jaką decyzję podjął Zarząd Powiatu w sprawie wniosku Stowarzyszenia 
SATORI o dofinansowanie dojazdu do Warszawy i z powrotem 14 uczestników 
zawodów z Jastrowia i Krajenki? 

− zwrócił się o przybliŜenie treści decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego                 
w Pile w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Złotowskiego od decyzji Burmistrza 
Gminy i Miasta Krajenka o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego                     
na działce nr 192/9 w Krajence przy ul. Młyńskiej, 

− zapytał z jakiego powodu Zarząd Powiatu wdroŜył procedurę odwoławczą od decyzji 
komisji przyznającej punkty w ramach Narodowego Programu Rozwoju Dróg 
Lokalnych 2008-2011 na przebudowa drogi powiatowej Nadarzyce – Jastrowie oraz 
jaka jest obecnie sytuacja? 

Radny Kazimierz Bieluszko oznajmił, Ŝe cieszy się, Ŝe powiat przekazuje darowizny, jednak 
ma wątpliwości, czy powinniśmy ze środków powiatu remontować salę gimnastyczną                   
w Liceum Ogólnokształcącym.    
Odpowiedzi na zadane pytania udzielił Starosta Mirosław Jaskólski informując, Ŝe: 

− dokumentacja dotycząca remontu ul. Domańskiego jest bardzo szczegółowa i jeśli 
radny J. Podmokły chce mieć do niej wgląd, moŜna zorganizować spotkanie                           
z przedstawicielem Wojewódzkiego Zarządu Dróg, 

− Burmistrz Złotowa zabiega, aby remont tej ulicy skończyć do końca 2010 roku, jednak 
ostatecznej decyzji o remoncie drogi jeszcze nie ma, 

− wymiana oświetlenie w ZSR nie jest pilnym zadaniem, dlatego teŜ zostało ono 
odłoŜone na późniejszy termin, 

− w związku z tym, Ŝe marszałek województwa ogłosił dodatkowy nabór na budowę 
kompleksu boisk sportowych, Zarząd Powiatu rozwaŜał moŜliwość budowy                          
2 Orlików, jednak ostatecznie złoŜony został wniosek na budowę jednego Orlika                     
w Jastrowiu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy współudziale 
samorządu w Jastrowiu; natomiast samorząd Krajenki nie wyraził woli partycypacji             
w kosztach inwestycji, proponując jedynie przekazanie terenu pod budowę, w związku 
z powyŜszym, wobec duŜych kosztów powyŜszej inwestycji, odstąpiono od jej 
realizacji, 

− w uchwale w sprawie zmiany budŜetu powiatu, która będzie przyjmowana na 
dzisiejszej sesji wszystkie szkoły, w tym ZSR otrzymają stosowne dofinansowania              



i wyrównania tak, aby rok budŜetowy zakończył się bez zobowiązań, 
− Zarząd Powiatu podjął decyzję o sfinansowaniu kosztów dojazdu sportowców                        

z Towarzystwa SATORI do Warszawy i z powrotem, 
−  Zarządu Powiatu odwołał się od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka                    

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 192/9 w Krajence 
przy ul. Młyńskiej, z powodu nieuwzględnienia propozycji Zarządu dotyczących 
działek powiatowych; SKO uchyliło decyzje Burmistrza ze wskazaniem na 
uwzględnienie sugestii i uwag Zarządu Powiatu, 

− w ogłoszonym rankingu wniosków w ramach programów rządowych powiat złotowski 
znalazł się na 29 miejscu, a do realizacji wytypowano 21 wniosków, po złoŜonym 
odwołaniu przesunęliśmy się o 2 pozycje, ale mimo to nasza inwestycja nie 
zaklasyfikowała się, 

− w związku z faktem, Ŝe tereny gdzie znajdują się obiekty Liceum Ogólnokształcącego 
i Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie są współwłasnością powiatu i miasta Złotów, 
miedzy samorządami podpisane zostało porozumienie, na podstawie którego 
dzierŜawcą i dysponentem sali gimnastycznej LO będzie dyrektor szkoły.   

      
 
Pkt 4/ porządku obrad 

 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji udzielił Starosta                      
M. Jaskólski. Pisemna informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek oznajmił, Ŝe radny K. Grochowski zwrócił się o 
przedstawianie przez przewodniczącego rady, na sesji, informacji ze swojej działalności oraz 
o przekazywanie radnym kopi prowadzonej korespondencji; poinformował, Ŝe: 

− funkcje starosty i przewodniczącego rady róŜnią się od siebie,  
− Zarząd, jako organ wykonawczy składa informację z działalności w okresie 

międzysesyjnym, natomiast przewodniczący rady reprezentuje radę na zewnątrz 
biorąc udział w róŜnego rodzaju imprezach, uroczystościach i wymienianie ich nie 
miałoby sensu, 

− uczestniczy w kaŜdym posiedzeniu zarządu powiatu oraz w wielu sesjach rad gmin, 
ponadto w kaŜdą środę pełni dyŜur i przyjmuje interesantów, 

− moŜe okresowo składać taką informację, jednak nie widzi potrzeby robienia tego na 
kaŜdej sesji, 

− prowadzi korespondencje z róŜnymi instytucjami, wszystkie pisma dotyczące spraw 
finansowych przekazuje do zarządu powiatu, rzadko koresponduje z wojewodą, czy 
marszałkiem województwa, 

− nie widzi potrzeby przekazywania prowadzonej korespondencji.  
Radny K. Grochowski oznajmił, Ŝe chodziło mu tylko o waŜne sprawy i waŜną 
korespondencję, która moŜe ewentualnie mieć skutki finansowe, a nie o tak szczegółową 
informację, jaką przedstawił przewodniczący. 
 
 
 Pkt 5/ porządku obrad 
 
Radny Kazimierz Bieluszko oznajmił, Ŝe cieszy się z wycinki drzew na drodze powiatowej             
w Lipce, przy ul. Kolejowej. Oznajmił, Ŝe przy tej samej ulicy, od strony Bługowa, jest 
bardzo często uczęszczany, niebezpieczny chodnik, na odcinku ok. 300m, który wymaga 
remontu. Poinformował, Ŝe na zebraniu wiejskim mieszkańcy Lipki podjęli decyzję                        
o przeznaczeniu kwoty 5 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku drogi, licząc na 



dobrą wolę zarządu powiatu i podjęcie decyzji o wykonania tego remontu; dodatkowo wójt 
gminy zobowiązał się do przygotowania wymaganej dokumentacji? 

Radny Kazimierz Grochowski oznajmił, Ŝe na sesji Rady Gminy Złotów zgłoszony został 
wniosek o zabezpieczenie w budŜecie powiatu na 2010 rok kwoty na remont odcinka drogi 
powiatowej od Buntowa w kierunku Górki Klasztornej na długości 300 do 500m. Radny 
ponownie zwrócił się o rozwaŜenie moŜliwości wykonania tego remontu?  

Radny Zygmunt Wojtuń zapytał, czy jest moŜliwość uzyskania informacji o numerach 
telefonów na poszczególne oddziały Szpitala Powiatowego w Złotowie, poniewaŜ dzwoniąc 
do godz. 1600 na ogólny numer jest osoba, która informuje o nr wewnętrznych, natomiast po 
godz. 1600 nie ma juŜ takiej moŜliwości. 

 

Pkt 6/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
(załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) dotyczące projektu uchwały w sprawie powołania 
doraźnej komisji Rady Powiatu ds. Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za 2009 rok 
wraz z wnioskami: o zapisanie w regulaminie, iŜ w skład kapituły Konkursu zamiast tylko 
ubiegłorocznych laureatów, wchodzą wszyscy nominowani w poszczególnych kategoriach 
oraz o skreślenie w regulaminie zapisu mówiącego, iŜ w skład komisji wchodzi 
przewodniczący rady lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący, a pozostawić tylko 
przedstawicieli kaŜdego klubu radnych. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe Zarząd Powiatu ustosunkował się do 
wniosków negatywnie. 
Radny J. Massel oznajmił, ze jako przewodniczący komisji, która zgłosiła powyŜsze wnioski 
chciałby je uzasadnić. Oznajmił, Ŝe: 
− skład komisji z 9 osób zwiększyłby się do 16, więc organizacyjnie nie byłby to duŜy 

problem,   
− wnioski mają na celu poszerzenie w składzie komisji reprezentacji społeczeństwa,  
− w większym gronie ocena kandydatów będzie rzetelniejsza. 
Radny Tomasz Fidler zaapelował o przyjęcie wniosków i nie branie pod uwagę względów 
politycznych. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek oznajmił, Ŝe: 
− w dyskusji jest za duŜo demagogii, jest to nagroda rady powiatu, która jest naczelnym 

organem powiatu, dlatego teŜ uwaŜa, Ŝe jej przewodniczącym powinna być osoba z 
prezydium rady, 

− sami laureaci juŜ wprowadzają apolityczność konkursu, 
− wielokrotnie nominowani, którzy nie zostali laureatami są zgłaszani do kolejnych edycji 

konkursu, natomiast nominat, który zostanie członkiem kapituły, nie będzie juŜ mógł być 
kandydatem do nagrody. 

Radny J. Podmokły zgłosił wniosek formalny o zarządzenie przerwy, aby umoŜliwi ć zebranie 
się klubów radnych. 
Przewodniczący A. Jasiłek oznajmił, Ŝe zarządzi przerwę, jednak zaproponował, aby najpierw 
wypowiedzieli się wszyscy zainteresowani, aby kluby radnych mogły się odnieść do 
wszystkich argumentów. 
Radny Ryszard Goławski zwrócił się o niedopatrywanie się w kaŜdej sprawie kwestii 
politycznych; oznajmił, Ŝe kaŜdy klub radnych ma w komisji swojego przedstawiciela,                           
a oprócz tego członkami są ubiegłoroczni laureaci i taka formuła jest dobra. Stwierdził, Ŝe nie 
jest to konkurs polityczny, a wybór laureatów jest decyzją całej komisji, nie zarządu powiatu, 



czy innych osób. 
Radny J. Massel oznajmił, Ŝe: 
− wniosek o poszerzenie składu ma na celu spowodowanie, aby decyzje komisji były 

jeszcze trafniejsze oraz aby podnieść prestiŜ konkursu, 
− w uchwale powinniśmy wymienić nazwiska laureatów, nie naleŜy się tego obawiać, 
− sytuację, gdy członek komisji będzie jednocześnie kandydatem do konkursu moŜna 

uregulować w regulaminie.  
Przewodniczący A. Jasiłek oznajmił, Ŝe nikt nie jest przeciwny osobom, które zostały 
laureatami, czy nominatami, dyskusja ma mieć na celu ustalenie składu komisji, natomiast 
podwaŜanie słuszności wyboru laureatów jest krzywdzące, zawsze gdy mamy do czynienia              
z wyborem, zdania będą podzielone, nie zaleŜnie od liczebności osób decydujących                          
o wyborze. 
Radny T. Fidler oznajmił, Ŝe prawo przewodniczącego rady do zabrania głosu w kaŜdym 
momencie obrad, nie powinno być wykorzystywane do komentowania wypowiedzi radnych. 
Radny zwrócił uwagę, iŜ zapis pkt. 7 Regulaminu Konkursu o Nagrodę Powiatu 
Złotowskiego, mówiący, Ŝe w skład komisji wchodzi m.in. przewodniczący rady lub 
wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący, nie oznacza, Ŝe jest on automatycznie 
przewodniczącym tej komisji. 
Radny K. Grochowski zaproponował, aby pkt. 6 Regulaminu Konkursu otrzymał brzmienie: 
„W skład Kapituły Konkursu wchodzą członkowie Komisji doraźnej Rady Powiatu ds. 
Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za 2009 rok oraz laureaci i nominaci 
ubiegłorocznego konkursu, pod warunkiem, Ŝe nie kandydują w tegorocznym konkursie. 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący oznajmił, Ŝe zarządza 
przerwę na posiedzenia klubów radnych celem ustosunkowania się do zmian regulaminu 
Konkursu i dodania w pkt. 6 zapisu, Ŝe w skład Kapituły Konkursu wchodzą laureaci                       
i nominaci ubiegłego konkursu, pod warunkiem, Ŝe nie kandydują w tegorocznym konkursie 
oraz dodania w pkt. 7 zapisu, Ŝe w skład komisji wchodzi przewodniczący rady lub 
wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący, jako jej przewodniczący. 
 
Przerwa od godz. 1610 do godz. 1625. 
 
Po przerwie Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przewodniczących klubów 
radnych. 
Radny W. Choroszewski - przewodniczący Klubu Radnych SLD oznajmił, Ŝe członkowie 
Klubu wyraŜają zgodę na poszerzenie Kapituły o ubiegłorocznych nominatów oraz w razie 
przyznania wyróŜnienia specjalnego dodatkowo o osobę wyróŜnioną, z zaznaczeniem                   
o wyłączeniu ubiegłorocznego nominata, kandydującego do tegorocznego konkursu. Ponadto 
członkowie Klubu wnoszą o zapisanie w Regulaminie, Ŝe przewodniczący rady lub 
wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący, jest jednocześnie przewodniczącym Kapituły. 
Radny T. Fidler - przewodniczący Klubu Radnych PO podziękował radnym koalicji                      
za kompromis i oznajmił, Ŝe członkowie Klubu opowiadają się za poszerzeniem składu 
Komisji o ubiegłorocznych nominatów oraz za uregulowaniem kwestii dotyczących 
kandydowania w konkursie ubiegłorocznych nominatów w wewnętrznym regulaminie 
kapituły konkursu. Oznajmił, Ŝe moŜe wystąpić równieŜ sytuacja, Ŝe kandydatem zgłoszonym 
do konkursu będzie radny, będący członkiem Kapituły, dlatego teŜ uregulowanie tych kwestii 
jest konieczne; stwierdził, Ŝe taki zapis moŜe dotyczyć równieŜ wyłączenia z głosowania 
osoby, będącej kandydatem w danej kategorii. 
Radny J. Podmokły – przewodniczący Klubu Radnych PiS oznajmił, Ŝe popiera stanowiska 
Klubów Radnych SLD i PO dotyczące zmian w regulaminie oraz dotyczące uregulowania 
kwestii spornych w regulaminie Kapituły Konkursu. 
Radny R. Goławski – przewodniczący Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia 



Ludowo Sportowego oznajmił, Ŝe członkowie Klubu opowiadali się za utrzymaniem 
poprzedniego regulaminu, ale wobec woli wprowadzenia zmian wyraŜanej przez większość 
radnych, przychylają się do nich; stwierdził jednak, Ŝe stawiamy w kłopotliwej sytuacji 
nominowanych. 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie nad 
poprawkami do projektu uchwały: 

− aby pkt. 6 Regulaminu Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za 2009 rok, 
stanowiącego załącznik do projektu uchwały otrzymał brzmienie: „W skład Kapituły 
Konkursu wchodzą członkowie Komisji doraźnej Rady Powiatu ds. Konkursu                      
o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za 2009 rok oraz laureaci i nominaci 
ubiegłorocznego konkursu” – poprawka została przyjęta jednogłośnie, liczbą 18 
głosów, 

− o zapisanie w pkt. 7 Regulaminu Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za 2009 
rok, po słowie „Wiceprzewodniczących”, słów: „jako Przewodniczący Kapituły” - 
poprawka została przyjęta jednogłośnie, liczbą 18 głosów. 

Przewodniczący oznajmił, Ŝe kwestii dotyczące kandydowania w konkursie ubiegłorocznych 
nominatów zostaną uregulowane przez  Kapitułę w wewnętrznym regulaminie Konkursu. 
Następnie Przewodniczący A. Jasiłek zwrócił się do przewodniczących Klubów Radnych                      
o podanie kandydata do składu Komisji. 
Radny J. Podmokły zgłosił radnego Piotra Tomasza. 
Radny T. Fidler zgłosił radnego Jerzego Massla. 
Radny Z. Wojtuń zgłosił radnego Ryszarda Goławskiego. 
Radny W. Choroszewski zgłosił radną ElŜbietę Kozicz. 
Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Wobec powyŜszego przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie nad projektem uchwały 
wraz ze zgłoszonymi poprawkami oraz kandydatami do składu Komisji, który został przyjęty 
jednogłośnie, liczbą 18 głosów. 
Uchwała nr XXXIX/159/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 7/ porządku obrad 
 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące Kalendarza imprez patriotycznych i kulturalnych organizowanych przez Starostwo 
Powiatowe na 2010 rok wraz z wnioskami Komisji Porządku Publicznego i Komisji 
Samorządowej i Polityki Społecznej o uwzględnienie w Kalendarzu imprezy pod nazwą: 
„Buczkowskie Konferencje Naukowe – Krajna jako pomost między Pomorzem                              
a Wielkopolską”, organizowaną w Buczku Wielkim w miesiącu wrześniu. 

Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował zgłoszony 
wniosek. 

Radny J. Podmokły zwrócił się o uzasadnienie negatywnego stanowiska. 

Starosta M. Jaskólski oznajmił, Ŝe w Kalendarzu imprez znajdują się pozycje: organizator                  
i współorganizator, natomiast Starostwo Powiatowe nigdy nie organizowało, czy 
współorganizowało „Bukowińskich Konferencji Naukowych”; jest to autorska impreza Pani 
Jowity Kęcińskiej i nie taktem byłoby wpisanie jej do naszego Kalendarza bez jej zgody. 
Dodał, Ŝe Pani J. Kęcińska otrzymuje środki na organizację imprezy w ramach ustawy                  
o poŜytku publicznym i wolontariacie. 

Radny K. Bieluszko oznajmił, Ŝe wielokrotnie uczestniczył w tej imprezie, jest to bardzo 
waŜne wydarzenie w powiecie i apeluje o jej uwzględnienie w Kalendarzu. 



Radny J. Podmokły stwierdził, Ŝe przychyla się do stanowiska wyraŜonego przez Starostę 
Złotowskiego i równieŜ uwaŜa, Ŝe nie moŜemy wpisać imprezy do Kalendarza powiatowego 
bez zgody organizatora. Dodał, Ŝe porozmawia z Panią J. Kęcińską i za rok wrócimy do 
tematu. 

Przewodniczący Komisji, które były autorami wniosku zgodzili się z powyŜszą argumentacją, 
wycofując jednocześnie zgłoszone wnioski. 

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym Kalendarz imprez (załączniki nr 4 do niniejszego protokołu) został przyjęty 
stosunkiem głosów: 16 za, przy 2 wstrzymujących.  
 
 
Pkt. 8/ porządku obrad 
 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie o przygotowanie do zimowego 
utrzymania dróg (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 
Radny K. Bieluszko oznajmił, Ŝe nie moŜe się zgodzić z wyłączeniem z odśnieŜania drogi 
CzyŜkowo – Batorowo, poniewaŜ jest to bardzo często uczęszczana droga, którą jeździ 
autobus szkolny oraz samochody do zakładu drzewnego. 
Wicestarosta R. Goławski poinformował, Ŝe to właśnie firma Drewkom wnioskowała, aby tej 
drogi nie odśnieŜać, poniewaŜ jest ona utwardzona i po jej odśnieŜeniu, przy duŜym wietrze, 
robią się jeszcze większe zaspy i droga jest w ogóle nieprzejezdna, w związku z czym jej 
utwardzanie jest skuteczniejsze.   
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                  
w którym informacja została przyjęta stosunkiem głosów: 14 za, przy 4 wstrzymujących. 
 
 
Pkt 9/ porządku obrad 
 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji o sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu złotowskiego na rynku zbóŜ, 
owoców, warzyw i Ŝywca (załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                 
w którym informacja została przyjęta jednogłośnie, liczbą 18 głosów. 
 
 
Pkt 10/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji z realizacji uchwały nr XV/71/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku Rady 
Powiatu Złotowskiego w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla powiatu 
złotowskiego na lata 2004 – 2011” za 2008 rok. 

Radny Adam Pulit stwierdził, Ŝe przeglądając materiał zauwaŜalny jest problem braku 
wiarygodności danych o czym świadczy np. informacja o zerowej produkcji odpadów 
weterynaryjnych lub braku powstawiania przeterminowanych środków ochrony roślin, co jest 
oczywiście nie prawdą, w związku z powyŜszym pod wątpliwość poddana jest wiarygodność 
całego materiału. 



Radny J. Massel potwierdził wypowiedź przedmówcy oraz poruszył problem usuwania 
azbestu.  

Wicestarosta R. Goławski poinformował o zamierzeniach rządu zmierzających do likwidacji 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w 2010 roku.  

Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym informacja została przyjęta stosunkiem głosów: 16 za, przy 2 
wstrzymujących. 
Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 11/ 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 maturalnego w roku szkolnym 2008/2009. 

Radny Z. Wojtuń oznajmił, Ŝe sytuacja w oświacie ponadgimnazjalnej i wyŜszej od 1998 roku 
jest dramatyczna; dodał, Ŝe są zapowiedzi likwidacji gimnazjów po zmianie obecnej władzy. 
Radny T. Fidler oznajmił, Ŝe: 

− w materiale jest wiele informacji niezwiązanych z naszym szkolnictwem,  
− bardzo mało danych jest o maturach, zawarto tylko informacje o zdawalności, a nie o 

wynikach matur, 
− w interpretacji wyników uzyskanych przez uczniów z egzaminu maturalnego, 

punktem wyjścia jest poziom wiedzy uczniów gimnazjów i szkół podstawowych, 
kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, w związku z czym zakłada 
się, Ŝe niskie wyniki w nauce nie są winą nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, lecz 
nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów,   

− w informacji nie ma równieŜ uzasadnienia niskiej zdawalności egzaminów 
zawodowych,  

− jeśli sytuacja jest zła, radni chcą być o tym informowani, 
− gratuluje uczniom, którzy uzyskali stypendia Prezesa Rady Ministrów, Marszałka 

Województwa i Starosty Złotowskiego.  
Starosta M. Jaskólski oznajmił, Ŝe: 

− Dyrektor Wydziału Oświaty celowo zawarł w informacji dane o poziomie nauczania                 
w szkołach podstawowych i gimnazjach, 

− dziś moŜna jednoznacznie stwierdzić, Ŝe reforma systemu oświaty była błędem                      
i dzisiaj odczuwamy tego skutki,  

− niski poziom w gimnazjach przenosi się równieŜ do szkół ponadgimnazjalnych,                       
a 3-letni cykl nauczania w szkołach średnich jest niewystarczający do podniesienia 
poziomu. 

Radny T. Fidler stwierdził, Ŝe o taką właśnie informację chodzi radnym; potwierdził,                          
Ŝe reforma systemu oświaty w wielu punktach była błędem oraz stwierdził, Ŝe mimo 
wszystko w informacji zbyt duŜo miejsca poświęcono kwestii wyników nauczania                          
w gimnazjach, kosztem szkół ponadgimnazjalnych.    
Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym informacja została przyjęta stosunkiem głosów: 13 za, przy 5 
wstrzymujących. 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 



 
Pkt 12/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowisko Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2009 rok. 

Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, Ŝe projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu 
powiatu radni otrzymali juŜ przed posiedzeniami komisji, jednak w dniu dzisiejszym zarząd 
powiatu przyjął autopoprawkę do projektu, a w związku z faktem, Ŝe nie wszyscy radni mieli 
moŜliwość zapoznania się z autopoprawką przewodniczący zwrócił się do skarbnika powiatu 
o jej przedstawienie. 

Skarbnik Grzegorz Piękoś poinformował, Ŝe: 

− od ubiegłego tygodnia wpłynęły pisma dotyczące dotacji z zakresu administracji 
rządowej: 10 tys. zł dla Komendy Powiatowej PSP w Złotowie na zakup urządzenia 
do badania szczelności masek tlenowych, 63 tys. zł na zadania realizowane przez 
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,  

− powiat otrzymał decyzję o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej                         
z rezerwy Ministra z tytułu zwiększenia zadań o kwotę 209.707 zł, 

− wpłynęły wnioski z powiatowych jednostek o zmiany budŜetów, 

− wprowadzane zmiany skutkują zwiększeniem dochodów do kwoty 51.842.995 zł oraz 
wydatków do kwoty 56.804.594 zł, jednak deficyt nie ulega zmianie, 

− środki pozostałe po dokonaniu przesunięć zostają wprowadzone do rezerwy celowej 
na wypadek niezrealizowania dochodów i nie przekroczenia deficytu budŜetowego.  

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                
w którym uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, przy 6 wstrzymujących. 

Uchwała nr XXXIX/160/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Godz. 1715 na obrady wrócił radny K. Bieluszko. 
 
 
Pkt 13/ 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 2009 roku. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,               
w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczbą 17 głosów. 
Uchwała nr XXXIX/161/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
 
Pkt 14/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości połoŜonej w Płytnicy, gmina Tarnówka. 



Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                    
w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczbą 17 głosów. 
Uchwała nr XXXIX/162/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 15/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości połoŜonej w Budach, gmina Jastrowie. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                     
w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczbą 17 głosów. 
 
Uchwała nr XXXIX/163/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 

Pkt 16/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości połoŜonej w Pleceminie, gmina Tarnówka. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                     
w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczbą 17 głosów. 
 
Uchwała nr XXXIX/164/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 17/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowisko Komisji Oświaty                 
i Zdrowia dotyczące projektu uchwały w sprawie utworzenia Organizacji Turystycznej 
Północnej Wielkopolski, który został przyjęty jednogłośnie, liczba 7 głosów, z wnioskiem, 
aby raz do roku przedstawiać Radzie Powiatu informację z działalności Organizacji. 

Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, Ŝe projekt uchwały radni otrzymali w dniu 
dzisiejszym, w związku z czym zwrócił się o jej przedstawienie. 

Izabela Szmyt z Wydziału Promocji i Rozwoju poinformowała:  

− o inicjatywie klastrowej, dzięki której pojawiła się inicjatywa przystąpienia do 
Organizacji, 

− Ŝe powołany do funkcjonowania klaster, przez jego inicjatorów: Starostę Pilskiego, 
Chodzieskiego i Czarnkowsko-Trzcianeckiego przybierze postać stowarzyszenia                    
o nawie Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski, 

− Ŝe celem stowarzyszenia będzie m.in. promocja turystyczna północnej wielkopolski              
w kraju i za granicą oraz skuteczniejsze pozyskiwanie środków unijnych, 

− Ŝe walne zebranie załoŜycieli, na którym powołana zostanie w/w Organizacja,  odbędzie 
się 10 grudnia br., 



− Ŝe składka członkowska wyniesie miesięcznie 500 zł. 

Radny J. Podmokły zaproponował, aby w tytule uchwały, zamiast słów „w sprawie 
utworzenia Organizacji…” zapisać „w sprawie przystąpienia do utworzenia Organizacji”, 
poniewaŜ nie tylko od naszego powiatu zaleŜy jej utworzenie. 

Radca prawny D. Wojciechowska odpowiedział, Ŝe w treści uchwały mówi się właśnie o woli 
przystąpienia do utworzenia Organizacji i ten zapis jest wiąŜący, jednak nie ma 
przeciwwskazań, aby tak brzmiał równieŜ tytuł uchwały.   

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały wraz z poprawkę, aby tytuł uchwały otrzymał brzmienie: „w sprawie 
przystąpienia do utworzenia Organizacji”. W głosowaniu uchwała została przyjęta 
jednogłośnie, liczbą 17 głosów. 
Uchwała nr XXXIX/165/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 18/ porządku obrad 

 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe wpłynęły pisma: 

− od Wojewody Wielkopolskiego informujące, Ŝe Starosta Złotowski i Przewodniczący 
Rady Powiatu Złotowskiego złoŜyli oświadczenia majątkowe w terminie, w których 
nie stwierdzono Ŝadnych nieprawidłowości, 

− z Urzędu Skarbowego, w którym stwierdzono uchybienia w oświadczeniach 
majątkowych złoŜonych przez niektórych radnych; wskazani w piśmie radni otrzymali 
stosowna informacje wraz z terminem usunięcia ewentualnych nieprawidłowości. 

Przewodniczący poinformował równieŜ, Ŝe wpłynęło zaproszenie na akcję „Harcerska 
bombka”, która odbędzie się dnia 5 grudnia br. o godz. 1500 w siedzibie Złotowskiego 
Centrum Aktywności Społecznej, a jej celem jest zbiórka pieniędzy na zakup pełnego 
umundurowania oraz na wspólny obóz zimowy w Krakowie. 

Radny Z. Wojtuń przytoczył fragment artykułu prasowego autorstwa Burmistrza Gminy                    
i Miasta Krajenka, który ukazał się 17 listopada br. w „Panoramie Złotowskiej” na temat 
MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence. Oznajmił, Ŝe artykuł wprowadza w błąd            
i zawiera nieprawdę, przez co jest krzywdzący dla wychowanków MOS-u. 

Komendant Powiatowy Policji Beata RóŜniak – Krzeszewska poinformowała, Ŝe w dniu 
dzisiejszym w Poznaniu odbyła się uroczysta gala, na której wręczano policjantom 
kryształowe gwiazdy; wśród 36 odznaczonych z całego garnizonu wielkopolskiego było                  
aŜ 6 policjantów z powiatu złotowskiego: Dariusz Naskakuła, Damian Wilk, Joanna Kubiak, 
Jarosław Chruściński, Fabian Zabrocki i Radosław Ziółkowski. Poinformowała,                           
Ŝe kryształowa gwiazda przyznawana jest policjantowi, którzy z bezpośrednim naraŜeniem 
Ŝycia, uratowali Ŝycie drugiej osobie.  

Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe podczas ostatniej sesji wśród radnych zorganizowana została 
zbiórka pieniędzy na rzecz gminy Rydgoszcz, dotkniętej w ostatnim czasie klęska powodzi,          
w związku z czym zapytał, czy pieniądze i w jakiej wysokości zostały przekazane. 

Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe wsparcie finansowe, w kwocie 1 tys. zł zostało przekazane 
na wskazane przez gminę konto. Poinformował równieŜ, Ŝe kolejna sesja odbędzie się                   
30 grudnia br. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Złotów. 

 



 
 
Pkt 19/ porządku obrad 

 
 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek zamknął obrady XXXIX sesji o godz. 1750.    
 

Sporządziła: 

Beata Piechowska 

 
 
 
 
 
 
 


