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ORO-0041/14/2007 
 
 

 
PROTOKÓŁ NR XIV/07 

Z SESJI 
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 28 LISTOPADA  2007 ROKU. 
 
 
 
Pkt 1/ porządku obrad 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1505, a zakończyły o godz. 1910. 
Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek. 
Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 15 radnych. W chwili otwarcia 
obrad sesji nieobecni byli radni: Jerzy Podmokły, ElŜbieta Kozicz, Jan Zając, Ryszard 
Goławski. 
Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję stanowią załączniki                        
do protokołu. 
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady A. Jasiłek 
powiedział, Ŝe na dzisiejszą sesję zaprosił Panią Marią Rumińską, która przez 16 lat pełniła 
funkcję Komendanta Hufca ZHP w Złotowie oraz Pana Ryszarda Orzechowskiego byłego 
Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami                  
w Starostwie Powiatowym. 
W kilku słowach wymienił zasługi, jakie dla Związku Harcerstwa Polskiego, dla młodzieŜy             
i społeczności powiatu i kraju, wniosła M. Rumińska. Powiedział jak rozwijało się harcerstwo 
na terenie powiatu, o zadaniach realizowanych przez harcmistrz M. Rumińską. Powiedział 
takŜe, iŜ  przyczyną rezygnacji z funkcji komendanta ZHP jest zapis w regulaminie, który nie 
pozwala dalej pełnić tej funkcji. 
Przewodniczący zwrócił się do Starosty M. Jaskólskiego o powiedzenie kilku zdań,                  
o R. Orzechowskim, który był wieloletnim dyrektorem wydziału Starostwa Powiatowego. 
Starosta przedstawił sylwetkę R. Orzechowskiego. zaprezentował pokrótce przebieg kariery 
zawodowej oraz podziękował za pracę, za zasługi jakie włoŜył dyrektor w pozyskiwanie 
środków do budŜetu Starostwa. 
 
Godz. 1505 na obrady przyszedł radny J. Podmokły 
 
Następnie Przewodniczący Rady A. Jasiłek odczytał list z podziękowaniem wystosowany do  
harcmistrz M. Rumińskiej oraz Starosta M. Jaskólski odczytał napis na ryngrafie dla 
dyrektora R. Orzechowskiego. 
 
Godz. 1510 na obrady przyszła radna E. Kozicz. 
 
Głos zabrała harcmistrz M. Rumińska, która podziękowała za 17. letnią współpracę z 
powiatem. 
Dyrektor R. Orzechowski podziękował przełoŜonym za dobrą ocenę jego pracy. 
Podziękowania za dobrą współpracę złoŜył takŜe współpracownikom oraz kierownikom 
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wszystkich jednostek powiatowych i tych, które współpracowały z Wydziałem. Podziękował 
teŜ za sposób i miejsce, w którym zorganizowano poŜegnanie. 
Przewodniczący poinformował zebranych, Ŝe nowym Dyrektorem Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Złotowie została Sylwia Mróz, którą powitał na obradach dzisiejszej sesji. 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe w dniu 22.11.2007 roku, czyli 7 dni przed 
sesją, Zarząd Powiatu zwrócił się z wnioskami o uzupełnienie porządku obrad o projekty 
uchwał w sprawie: 
- zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budŜetowego – pkt 9 porządku 
obrad; 
- zmiany budŜetu powiatu na 2007 rok – pkt 10 porządku obrad. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe następne tematy otrzymują kolejny punkt porządku obrad. 
 
Porządek obrad obejmuje: 
1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3/ Sprawozdanie Starosty o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
4/ Zatwierdzenie Kalendarza imprez patriotycznych i kulturalnych organizowanych przez 

Starostwo Powiatowe na 2008 rok. 
5/ Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie o przygotowaniu do zimowego 

utrzymania dróg. 
6/  Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu złotowskiego na rynku zbóŜ, 

owoców, warzyw i Ŝywca. 
7/ 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 2006 rok. 

8/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu Do Spraw 
Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za 2007 rok. 

9/ Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie 
deficytu budŜetowego 

10/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2007 rok. 
11/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
12/ Interpelacje i zapytania radnych. 
13/ Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
14/ Zamknięcie sesji. 
 
Radny J. Podmokły zwrócił się z wnioskiem, aby zamienić kolejność podejmowanych 
uchwał, poniewaŜ zaciągnięcie kredytu wynika z nowelizacji budŜetu, a więc ze zmiany 
budŜetu powiatu na 2007 rok. 
Skarbnik G. Piękoś wyjaśnił, Ŝe zaciągnięcie kredytu jest juŜ zapisane w poprzedniej uchwale 
zmieniającej budŜet. 
 
 
Pkt 2/ 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 stosunkiem głosów: 17 za, 
przy 1 wstrzymującym przyjęli protokół z sesji w dniu 26 września i 14 listopada 2007 roku.  
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Pkt 3/ 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 Z. Wojtuń zwrócił się o numerowanie stron w przedstawianym sprawozdaniu. 
Następnie zwrócił się o wyjaśnienie: 
- szczegółów zawartych w wniosku Miasta i Gminy Krajenki w sprawie odgrodzenia MOS                        
od gimnazjum, czego dotyczył wniosek; 
- o co chodzi w piśmie Wojewody w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora SOS – W 
Jastrowiu T. Łukasikowi, 
- sprawy  przy ZSE – M, gdzie będzie prowadzona inwestycja – budowa parkingu, jak                 
w związku z tym, będzie rozwiązana sprawa garaŜy dla pracowników. 
Radny P. Tomasz zwrócił się o wyjaśnienie, dlaczego WTZ w Krajence jest dyskryminowany 
a będzie finansowany WTZ w Złotowie, kto zdecydował o tym, Ŝe Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Krajence nie będzie dofinansowany przez powiat oraz dlaczego Pan Starosta 
tak nie lubi miasta Krajenki. 
Radny J. Podmokły zgłosił kilka pytań: 
- Zarząd zaakceptował 5 projektów inwestycji drogowych a w uzasadnieniu nie podał 
kosztów jednej z nich, tj. inwestycji na drodze Borucino - Sypniewo. Wskazać priorytety 
prowadzonych inwestycji oraz parytety gminami. Podać uzasadnienie wydatkowania kwoty 
4.300.000 zł. na drogę Borucino – Pniewy, dlaczego ta droga wymaga poszerzenia, czy był 
prowadzony monitoring natęŜenia ruchu. Jest to największy wydatek inwestycyjny                           
w przyszłym roku. Czy przewiduje się współfinansowanie tej inwestycji ze środków Unii 
Europejskiej oraz jaki będzie udział środków unijnych w tej inwestycji, czy będą takŜe inne 
środki spoza budŜetu powiatu, podać udział kwotowy lub procentowy, 
- Zarząd Powiatu przyjął uchwałę o pokryciu z budŜetu powiatu 5% kosztów na działalność 
WTZ w Złotowie. W związku z tym, Ŝe nie jest znana kwota ogółem wydawana w ciągu roku 
to nie moŜna obliczyć ile kwotowo stanowi 5%.  Na przyszłość radny wnosi o podawanie 
kwoty, aby moŜna było obliczyć z niej 5%; 
- Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Klubu Biegaczy „Maratończyk” w Okonku o ujęcie             
w budŜecie powiatu na 2008 rok dofinansowania biegu w 2008 roku, jakie są propozycje 
Zarządu w tej sprawie; 
- Zarząd Powiatu przyjął treść pisma wójta gminy Zakrzewo J. Podlewskiego  w sprawie 
zabezpieczenia środków na remontu mostu w Wersku. O co wnioskował wójt, bo informacja 
jest zbyt enigmatyczna; 
- z pisma z dnia 31.10 wynika, Ŝe zgłoszono kandydaturę H. Olenckiej na stanowisko 
dyrektora MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii na 5 lat. Kilka sesji temu była dyskusja, Ŝe 
niektórym dyrektorom powierzano stanowiska na rok a innym na pięć lat. Podać jakie były 
kryteria powierzania stanowisk na dyrektorów placówek oświatowych; 
- Zarząd przyjął pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie wykonania zaleceń 
pokontrolnych. O jakie zalecenia chodzi, czego one dotyczyły i czy były jakieś  konsekwencje 
finansowe z tego tytułu; 
- Zarząd przyjął informację, Ŝe będzie nabór na dyrektora Wydziału Geodezji. Jest to juŜ 
sprawa rozstrzygnięta ale w składzie komisji konkursowej nie było przedstawiciela Zarządu 
Powiatu choć to Zarząd ponosi odpowiedzialność więc dobrze by było Ŝeby przy obsadzaniu 
takich kluczowych stanowisku w komisji uczestniczył członek Zarządu. 
Radny K. Grochowski stwierdził, Ŝe 17.10 dokonano zamiany środków w związku                        
z wnioskiem Spółek Wodno – Melioracyjnych, z CzyŜkowa na wieś Poborcze. Czy to znaczy, 
Ŝe jest to sprawa tylko terminu, czy CzyŜkowo będzie pozbawione środków. 
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Radny zwrócił się takŜe o wyjaśnienie, czy w Radawnicy przy Uniwersytecie Ludowym 
powstanie drugi MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii, czy będzie zarządzany przez powiat, czy 
w Krajence będzie np. Ŝeński a w Radawnicy męski, czy nie moŜnaby wycofać się z planu 
utworzenia Ośrodka w Krajence, społeczeństwo będzie zadowolone a powiat zaoszczędzi 
środki.  
Radny P. Tomasz zwrócił się o wyjaśnienie dlaczego nie przeprowadzono kolejnego 
konkursu na stanowisko dyrektora MOS w Krajence skoro do pierwszego nikt się nie zgłosił           
a powierzono to stanowisko na okres 5. lat. Ponadto Starosta mówił, Ŝe dyrektor Ośrodka 
będzie pochodził z Krajenki a jest ze Złotowa. 
Odpowiedzi udzielił Starosta M. Jaskólski: 
- Burmistrz Krajenki zwrócił się z wnioskiem o postawienie ogrodzenia, muru o wysokości 
trzech metrów, między gimnazjum a Ośrodkiem. Chciał więc wejść na działkę powiatu 
odgradzając tym samym ok. 1 ha. naszego pola. Zarząd rozpatrywał moŜliwość prowadzenia 
tego ogrodzenia, gdyby przyjąć wersję Burmistrza to młodzieŜ z Ośrodka nie miałaby dostępu 
do terenów zielonych, których przyjęcia Burmistrz odmówił. Zarząd nie wyraził zgody na 
budowę płotu na terenie gruntów powiatu; 
- uchwała Wojewody podwaŜająca uchwałę Zarządu o powołaniu T. Łukasika na stanowisko 
dyrektora nabrała mocy prawnej. Obecnie Zarząd odwołuje się od decyzji Wojewody, Zarząd 
nie naruszył prawa a sprawę prowadzi radca prawny Starostwa; 
- budowa parkingu i wypowiedzenie garaŜy. Będą budowane trzy parkingi, jeden z nich na 
terenie Sądu, jeszcze przed otwarciem Sądu, drugi naprzeciw sklepu „Biedronka” a trzeci na 
terenie przed budynkiem Ogniska Pracy Pozaszkolnej, na 30 miejsc, w związku z czym, 
naleŜało zlikwidować tam garaŜe; 
- radny P. Tomasz ma małą wiedzę prawniczą i oświatową. WTZ w Krajence mają 100% 
dofinansowania i nie narzekają na brak środków. 95% dofinansowuje PEFRON a 5% MOPS, 
który jest organem załoŜycielskim. Warsztat ma 100% funduszy na działalność w 2007 roku. 
Burmistrz Złotowa dofinansował remont dachu w WTZ w Złotowie kwotą 120.000 zł. , 
Burmistrz Okonka takŜe dofinansował WTZ w Okonku i Burmistrz Jastrowia dał 5% i tylko 
Burmistrz Krajenki dołoŜył 5%. a teraz Ŝąda zwrotu. Burmistrzowie zaplanowali w budŜecie 
na 2008 rok dofinansowanie WTZ i tylko jeden Burmistrz Krajenki nie będzie 
dofinansowywał w 2008 roku WTZ. Nieprawdą jest, Ŝe WTZ w Krajence jest pokrzywdzony. 
Gdyby WTZ w Krajence zwrócił się o te 5% to zapewne by je otrzymał, bo Zarząd zawsze 
przychylnie rozpatruje takie wnioski; 
- na 2008 rok przygotowanych jest pięć projektów inwestycji drogowych. Są dwie waŜne 
inwestycje. Droga Borucino – Pniewy – Jastrowie na kwotę 4.300.000 zł. będzie zgłoszona do 
WRPO, jest przygotowany wniosek i dokumentacja techniczna. Jeśli wniosek zostanie 
zakwalifikowany to inwestycja będzie finansowana w 50% z funduszy unijnych i 50% ze 
środków powiatu. JeŜeli Marszałek Województwa ogłosi w grudniu nabór to wniosek 
zostanie złoŜony. Jest to najgorsza droga, naleŜy ją poszerzyć, są tam duŜe zakłady pracy, 
jeŜdŜą cięŜarowe samochody. Droga ta była częściowo robiona z funduszy SAPARD. NaleŜy 
ją dokończyć, dokonać wycinki drzew, poszerzyć drogę, spadek poboczy. Ponadto jest to 
droga strategiczna dla powiatu np. w razie blokad na krajowej 11 moŜna organizować 
objazdy. Urząd Marszałkowski przy rozpatrywaniu wniosków zwraca uwagę na takie 
szczegóły. Na drogi powiatowe jest niewiele środków, bo 1.500.000 zł. na rok na powiat. 
Konkurentów do tych środków będzie wielu. Całość inwestycji kosztuje 4.300.000 zł. z czego 
a z Unii byłoby ok. 2.150.000 zł. i naszych środków podobnie.  
Natomiast droga Węgierce  - Piecewo jest o mniejszym znaczeniu strategicznym dla powiatu, 
bardziej turystyczna. Marszałek przyjął zasadę, Ŝe do jednego konkursu zgłasza się jeden 
projekt. Będzie propozycja aby tą drogę zamienić na inwestycję na drodze Złotów – 
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Tarnówka. Koszt zaplanowany w budŜecie 450.000 zł. będzie na drogę Złotów – Zalesie. 
Zarząd zdecydował, Ŝe w pierwszej kolejności będzie zgłaszana droga Borucino – Jastrowie.  
-  5% środków dla WTZ w Złotowie stanowi 24.000 zł.  
- bieg maratoński w Okonku jest to stała impreza ujęta w kalendarzu imprez juŜ od lat                   
i dofinansowywana jest co roku kwotą ok. 2.000 zł. ze środków na sport; 
- wójt Podlewski zwrócił się o remont mostu, który się zawalił, dziś jest rozbierany. 
Prowadzone są rozmowy z sąsiednim powiatem, koszt przewidywany jest na ok. 80.000 zł.            
z czego powiat dołoŜy 20.000 zł.; 
- do konkursu na stanowisko dyrektora MOS w Krajence wpłynęła jedna ofert, którą złoŜyła 
bardzo młoda osoba, nie spełniała ona jednak wymogów formalnych, więc tym samym nie 
mogła wygrać konkursu. Z tego względu Zarząd zaproponował swoją kandydaturę -                      
H. Olenckiej. Jest doświadczonym, długoletnim dyrektorem z odpowiednim przygotowaniem 
i staŜem. Zbędna była więc dodatkowa weryfikacja. Prawo pozwalało na takie rozwiązanie                    
a i opinia Kuratorium Oświaty teŜ jest pozytywna. 
Odpowiedzi na pytanie w sprawie zaleceń pokontrolnych udzielił Sekretarz A. Ławniczak, 
który powiedział, Ŝe sprawa dotyczyła niewykorzystanego zaległego urlopu. Dyrektor PZD 
zalecił jego wykorzystanie i na dzień dzisiejszy jest on juŜ wykorzystany. 
Dalszych odpowiedzi udzielił Starosta M. Jaskólski: 
- w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Wydziału Geodezji.  W Zarządzie stosowana 
jest zasada, Ŝe Ŝaden z członków nie bierze udziału w komisjach konkursowych, Zarząd ma 
zaufanie do pracowników biorących udział w pracach komisji, poniewaŜ to Zarząd ich typuje 
do komisji. Ponadto Zarząd ocenia wyniki konkursu, jak równieŜ opiniuje kandydata; 
- CzyŜkowo nie będzie pokrzywdzone; 
- w Radawnicy powstanie drugi Ośrodek Socjoterapii ale będzie to szkoła podstawowa, 
dokumenty są juŜ skompletowane i jest nadzieja, Ŝe Ośrodek w niedługim czasie zacznie 
funkcjonować; 
- podań do pracy w MOS w Krajence wpłynęło 50 a zatrudnionych będzie 15. pracowników. 
Starosta dodał, iŜ nigdy nie mówiłem, Ŝe dyrektor musi pochodzić z Krajenki.  
Radny P. Tomasz odczytał pismo do starosty w Sprawie wypowiedzi do TV Asta. 
Wypowiedź przerwał Przewodniczący Rady wyłączając mikrofon. Stwierdził, Ŝe omawiany 
jest punkt o pracy Zarządu i nie dopuści do polemiki nie na temat. 
Radny Z. Wojtuń uzupełnił wypowiedź w sprawie WTZ. Od dwóch lat budŜet z PFRON jest 
zmniejszany o 5%, co roku aŜ do 15%. W związku z tym, samorządy lokalne mają trudną 
sytuację. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek ponownie przypomniał, Ŝe omawiane jest sprawozdanie               
z pracy Zarządu a nie funkcjonowanie warsztatów.  
Radny J. Massel zwrócił się o wyjaśnienie zapisu, Ŝe Zarząd pozytywnie rozpatrzył pismo 
Wojewody i przyznał kwotę 2.910 zł. na realizację zadań rządowych – na co konkretnie 
wydatkowana będzie ta kwota.  
Radny K. Bieluszko zwrócił się z zapytaniem o odśnieŜanie dróg. Stwierdził, Ŝe niektóre będą 
odśnieŜane w całej gminie a w innych gminach nie, czy jest to uzgodnione z wójtami. 
Przewodniczący Rady zwrócił radnemu uwagę, Ŝe punkt o drogach będzie omawiany                   
w dalszej kolejności porządku obrad. 
Radny T. Fidler zadał następujące pytania: 
- z informacji wynika, Ŝe Zarząd zatwierdził wyniki przetargu w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu. Wybrano ofertę złoŜoną przez Bank Spółdzielczy w Złotowie.             
W poprzednim przetargu wygrał bank, który zaproponował środki finansowe na promocję 
powiatu - czy w tym przypadku było inaczej; 
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- z jakich środków dofinansowano zawody na wniosek Miłośników Koni w Okonku. Zarząd 
podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 4.000 zł. zawodów jeździeckich. Czy dofinansowano 
je ze środków funduszu ochrony środowiska, czy ze środków promocji; 
- zwrócił się o przygotowanie zbiorczej informacji z przeprowadzonych kontroli przez 
głównego specjalistę w jednostkach organizacyjnych – radni mieliby ogląd na pracę 
głównego specjalisty jak i Zarządu; 
- czy Zarząd Powiatu zamierza w pełni pokryć koszty utworzenia parkingu za ZSE – M, na 69 
miejsc, który ma być przeznaczony na potrzeby OPP i szkoły oraz czy przy tej jednostce 
potrzeba tyle miejsc parkingowych; 
- Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Polskie UL w Radawnicy                      
o utworzenie MOS, jednocześnie wyraził zgodę na przedłuŜenie terminu złoŜenie 
dokumentów do dnia 30 listopada. Czy to znaczy, Ŝe zgoda Zarządu została wydana bez 
koniecznej dokumentacji? 
- Zarząd przyjął informację Sądu Rejonowego  w Złotowie o oddaleniu powództwa w sprawie 
opuszczenia lokalu mieszkalnego przy Zespole Szkół Rolniczych przez lokatora, czyli na 
dzień dzisiejszy powiat ma niechcianego lokatora. Ilu jeszcze takich lokatorów zajmuje 
mieszkania  w tym budynku; 
- Zarząd rozpatrzył i udzielił odpowiedzi na wniosek Komisji Oświaty i Zdrowia zgłoszony 
na posiedzeniu w dniu 18 września. Chodzi o wyniki matur, przygotowano sprawozdanie              
z wyników, z którego wychodzi koszmarny poziom oświaty w szkołach w Złotowie i w 
całym powiecie. Natomiast  brak informacji ze strony Zarządu o podjętych działaniach, Ŝe nie 
moŜe on  ingerować w sprawy dydaktyczne, to moŜna uznać za uzasadnione, ale czy nad tymi 
wynikami matur przechodzi się do porządku dziennego i nie dyskutuje się nad nimi; 
- kto był inicjatorem wycofania się z zamiany gruntów w Krajence. Czy Zarząd, a jeśli tak to 
co na tym stracił, jeśli Krajenka to w czym nasze oczekiwania przerastały oczekiwania 
Krajenki?  
- Zarząd rozpatrzył ofertę TV ASTA w sprawie relacjonowania obrad sesji Rady Powiatu                
i innych działań. Czy moŜna zapoznać radnych ze szczegółami tej oferty. 
Odpowiedzi udzielił Starosta. M. Jaskólski: 
- w sprawie Banku Spółdzielczego – kryteria konkursu były jednoznaczne i wygrał SBL               
w Złotowie. Wyłoniła go komisja konkursowa i nie będzie podwaŜał jej wyboru a promocji 
powiatu w ofercie nie było; 
- zawody jeździeckie w Okonku są imprezą wpisaną do kalendarza imprez. Takie zawody są 
widowiskowe, naleŜy takŜe wspierać hodowców koni, jest to element agroturystyki. Warto 
było dać te 4.000 zł.; 
- w sprawie 5% kontroli przeprowadzonych w jednostkach – naleŜy takie kontrole 
przeprowadzać, narzuca to samorządom ustawa. Po kontroli powstają protokoły,  których jest 
duŜo, kontrole dają wymierne efekty, jest coraz mniej uwag do pracy jednostek. A efektem 
kontroli są takŜe się szkolenia np. dla księgowych; 
- parkingi będą wybudowane za ZSE – M, na ok. 60 miejsc. Zarząd zrobił wizję lokalną i są 
dwie wersje, albo zostanie zaprojektowany i powstanie mniejszy, albo większy parking, z 
którego będą mogli takŜe korzystać mieszkańcy osiedla. Powiat wybuduje tylko parking na 30 
miejsc. Na etapie planowania i kosztorysu zamawiany jest parking większy – na 60 miejsc; 
- Zarząd wyraził zgodę na powstanie MOS w Radawnicy i od tego momentu zaczęło się 
kompletowanie dokumentów; wniosków, nanoszenie zmian w Statucie, zmiana uchwał 
Stowarzyszenia; 
- w Zespole Szkół Rolniczych są dwa mieszkania zajmowane przez osoby nie związane             
z oświatą. Na wniosek Dyrektora miały być one eksmitowane, Sąd orzekł inaczej i trzeba się 
z tym pogodzić; 
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- wyniki matur to tylko ocena radnego, z którą moŜna polemizować ale na pewno nie były one 
koszmarne. Matury były na wyŜszym poziomie -100% w LO i 98% w innych szkołach to 
bardzo dobry wynik. Trzeba podziękować nauczycielom i dyrektorom; 
- na temat zamiany nieruchomości w Krajence odbyło się wiele dyskusji, Rada Powiatu 
podjęła w tej sprawie uchwałę o przekazaniu nieruchomości, dokumentacja była 
przygotowana, wyznaczona była data i godzina podpisania aktu notarialnego. Burmistrz 
Krajenki przysłał pismo, Ŝe odstępuje od podpisania aktu notarialnego a Rada Gminy 
Krajenki poparła Burmistrza. To wina Gminy, która nie przejęła tego gruntu; 
- aby na koniec roku nie było dyskusji na co Starosta wydał środki, na jaką promocję, to chcą 
zaprezentować w TV ASTA imprezy powiatu zapisane w kalendarzu: takie jak targi 
agroturystyczne, Polagra, doŜynki. Zarząd wytypował takich imprez ok. 10. bo im dłuŜsze 
będzie nagranie tym upusty będą większe.  
Radny J. Podmokły zwrócił się z zapytaniem, ile banków przystąpiło do przetargu. Omówić 
jakie to były oferty, na jakim poziomie było oprocentowanie kredytu i czy to była najniŜsza 
zaproponowana stopa procentowa.  
Odpowiedzi udzielił Skarbnik G. Piękoś, który powiedział, Ŝe do przetargu przystąpił tylko 
jeden bank. Oprocentowanie, w momencie podpisania umowy, wynosiło 5,45% + marŜa. 
Starosta M. Jaskólski odpowiedział radnemu J. Masslowi, Ŝe kwota 2.910 zł. za zadania                  
z zakresu administracji rządowej dla Wojewody stanowi zwrot podatku VAT od 
nieruchomości Skarbu Państwa. Dyskusyjna była sprawa zwrotu podatku od sprzedanych 
nieruchomości.  
Natomiast odpowiadając na pytanie radnego T. Fidlera w sprawie źródła finansowania 
zawodów jeździeckich Starosta dodał, Ŝe kwota pochodziła prawdopodobnie ze środków 
przeznaczonych na sport. 
 
 
Pkt  4/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji (załącznik 
nr 2 do protokołu), dotyczące zatwierdzenia Kalendarza imprez kulturalnych i patriotycznych 
organizowanych przez Starostwo Powiatowe na 2008 rok. 
Radny K. Grochowski powiedział, Ŝe na dwóch Komisjach zgłaszał wnioski o poszerzenie 
Kalendarza o dodatkowe imprezy patriotyczne, są one waŜne dla obecnych przemian. 
Otrzymał odpowiedź na Komisji, Ŝe dat jest mnóstwo, począwszy od 1.08 a skończywszy na 
31.08. Radny zaproponował, aby wskazać jedną datę i tego dnia obchodzić uroczystości 
wszystkich tych wydarzeń sierpniowych. Przedstawił teŜ uzasadnienie do pozostałych dat, 
zgłoszonych we wniosku. Komisje przegłosowały wnioski negatywnie. 
Radny P. Tomasz poparł oba wnioski radnego K. Grochowskiego i zaproponował aby 13. 
kwietnia obchodzić uroczyście Dzień Ofiar Katynia. NaleŜy tą datę włączyć do Kalendarza. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek powiedział, Ŝe wnioski były głosowane na posiedzeniach 
Komisji, zostały odrzucone. Odrzucił je takŜe Zarząd Powiatu. Motywacja była następująca: 
w Kalendarzu zamieszczono imprezy, które są obchodzone przez powiat i uznane za 
najwaŜniejsze, wyznaczone obligatoryjnie, obchodzone w całym kraju. Pozostałe rocznice 
obchodzą inne organizacje społeczne, czy polityczne. Przewodniczący podał teŜ kilka 
historycznych dat, takŜe waŜnych dla kraju, a które nie są obchodzone. 
Następnie przystąpił do głosowanie wniosków zgłoszonych na sesji:  
 
Obrady opuścił radny T. Fidler i Z. Pietrzak. 
 
1. Do Kalendarza imprez kulturalnych i patriotycznych włączyć datę 31.08 i 17.09. 



 8 

Radni odrzucili wniosek stosunkiem głosów: 6 za, przy 9 przeciw.  
2. Do Kalendarza imprez kulturalnych i patriotycznych włączyć datę 13 kwietnia Światowy 
Dzień Pamięci Ofiar Katynia. 
 
Na obrady wrócił radny T. Fidler. 
 
Radni odrzucili wniosek stosunkiem głosów: 7 za, przy 9 przeciw. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni stosunkiem głosów: 10 za, przy 6 wstrzymujących przyjęli Kalendarz imprez 
kulturalnych i patriotycznych organizowanych przez Starostwo Powiatowe na 2008 rok, który 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 
Pkt 5/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
informacji Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie o przygotowanie do zimowego 
utrzymania dróg. 
Radny K. Bieluszko zwrócił się z zapytaniem, czy wszystkie gminy będą miały zapewnione 
odśnieŜanie wszystkich dróg, czy tylko niektóre drogi w  wybranych gminach. Czy gminy 
zgadzają się na wyłączenie tych dróg? 
Radny P. Tomasz zapytał, dlaczego drogi na terenie Miasta i Gminy Krajenka nie są 
odśnieŜane i posypywane, np. ulica Jagiełły. 
Odpowiedzi udzielił Dyrektor PZD J. Arter, który powiedział, Ŝe nie są to drogi a odcinki 
dróg o nawierzchni gruntowej i nie jest moŜliwe odśnieŜanie pługiem tego typu dróg. Są teŜ 
odcinki dróg z płyty betonowej i teŜ jest ryzykowne odśnieŜanie ich pługiem. Na terenie 
naszego powiatu jest tych dróg ok. 40 km a sprzętu jest teŜ niewiele i trudno byłoby 
utrzymywać takie drogi. 
 
Na obrady wrócił radny Z. Pietrzak. 
 
Radny K. Bieluszko stwierdził, Ŝe do takich celów słuŜą pługi ciągnione. 
Na stwierdzenie radnego K. Bieluszko Dyrektor poinformował, Ŝe wystosowano pismo do 
gmin z apelem o zgłaszanie się rolników, którzy mają sprzęt. Takich rolników                                
i przedsiębiorców  moŜnaby zatrudnić. Do tej pory nikt nie odpowiedział na apel. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni stosunkiem głosów: 14 za, przy 3 wstrzymujących przyjęli informację, która 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Godz. 1635 obrady opuścił radny Z. Pietrzak. 
 
Pkt 6/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji, dotyczące 
informacji o sytuacji w rolnictwie na rynku zbóŜ, owoców, warzyw i Ŝywca. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 16 głosów przyjęli informację, która stanowi załącznik nr 
5 do protokołu. 
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Pkt 7/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji, 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 2006 rok. 
 
Godz. 1640 na obrady wrócił radny Z. Pietrzak. 
 
Radny J. Massel stwierdził, Ŝe informacja jest mało szczegółowa. Miało z niej wynikać jak 
realizowany jest powiatowy program ochrony środowiska. NajwaŜniejszym zadaniem 
powiatu jest realizowanie tych programów i załączników, a ze sprawozdania nic nie wynika. 
Z informacji wynika, Ŝe tylko udało się zrealizować zadanie dotyczące likwidacji mogilnika    
a przecieŜ zrealizowano takŜe inne. Odczytał zadania przypisane Starostwu i Zarządowi 
Powiatu. Zarząd powinien zarządzać tym programem, ze sprawozdania nie wynika, jak działa 
Rada Programu, powinien być powołany zespół do realizacji programu. Nie ma w nim teŜ 
danych o realizacji zadanie z gospodarki odpadami.  
Radny J. Podmokły zwrócił uwagę na zadania niezrealizowane a przede wszystkim na sieć 
kanalizacji w gminie Złotów. Zwrócił się z zapytaniem dlaczego nie otrzymano 
dofinansowania z Norweskiego Funduszu, i czy jest szansa, Ŝe będzie ono realizowane z tego 
funduszu w 2007 roku. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni stosunkiem głosów: 2 przeciw, 10 za, przy 5 wstrzymujących przyjęli 
informację, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Pkt 8/ porządku obrad 
 
Radny K. Grochowski zwrócił się z wnioskiem formalnym do Przewodniczącego Rady o 
zarządzenie przerwy. 
Przewodniczący Komisji BudŜetu zwrócił się do Przewodniczącego, informując, Ŝe odbędzie 
się posiedzenie Komisji BudŜetu i w tym czasie będzie mogła odbyć się przerwa. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek dodał, Ŝe nie widzi potrzeby ogłaszanie specjalnych przerw 
organizacyjnych; radny jak i goście  zaproszeni mogą w kaŜdej chwili wyjść. A przerwa 
będzie ogłoszona po kolejnych dwóch punktach, przed podjęciem uchwały w sprawie zmiany 
budŜetu powiatu na 2007 rok. 
Radny J. Podmokły zwrócił się o zarządzenie przerwy po podjęciu uchwały w sprawie 
Nagrody Powiatu. 
Przewodniczący zwrócił się do wnioskodawcy radnego K. Grochowskiego, który przystał na 
ogłoszenie przerwy po podjęciu uchwały o Nagrodzie Powiatu. 
Przewodniczący A. Jasiłek powrócił do porządku obrad i odczytał kolejny punkt – podjęcie 
uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Do Spraw Konkursu o Nagrodę Powiatu 
Złotowskiego. Poinformował, Ŝe w dniu wczorajszym odbył posiedzenie Zespół ds. 
opracowanie Regulaminu lub naniesienia poprawek. Zespół wniósł poprawki, następnie 
przekazał je Zarządowi Powiatu, który równieŜ wniósł swoje poprawki. 
Starosta M. Jaskólski odczytał poprawki Zespołu: 
- w punkcie 6 Regulaminu Konkursu Zespół zaproponował, aby w skład Komisji weszli 
przedstawiciele klubów radnych oraz przedstawiciele gmin i ich rad. W związku z takim 
stanowiskiem Zespołu powinna być w tej sprawie podjęta uchwała poszczególnych rad, a na 
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to niestety nie ma juŜ czasu.; odbyłoby się to na sesjach grudniowych a moŜe i w styczniu. 
Zarząd zaproponował, aby pozostał zapis w wersji poprzedniej. Czyli przedstawiciel 
Przewodniczącego Rady i klubów radnych oraz laureaci z poprzedniego roku. Kapitułę 
stanowiło by 9 osób; 
- w punkcie 10 zaproponowano zmianę terminu z 31 stycznia na 15 stycznia w związku z 
proponowaną galą konkursu, która miałaby się odbyć na przełomie stycznia/ lutego. Termin 
zgłaszania kandydatów upłynąłby więc z dniem 15 stycznia a Kapituła miałaby jeszcze 3 
tygodnie na wyłonienie laureatów; 
- w punkcie 12 byłaby więc zmiana dotycząca ogłoszenia wyników Konkursu: przełom 
stycznia i lutego, aby nie kolidował on z konkursem dla przedsiębiorców „Złoty Herb”. 
Radny J. Massel zaproponował pozostanie przy poprawkach naniesionych przez Zespół                   
i wykreśleniu ze składu Kapituły laureatów z poprzedniego roku. W tym punkcie pozostaliby: 
Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiciele Klubu radnych oraz 
przedstawiciele gmin. 
Radny J. Podmokły poparł wniosek radnego J. Massla ale dodał, Ŝe laureaci z poprzedniego 
konkursu powinni zostać. 
Radny T. Fidler zwrócił się z zapytaniem, czy dyskusja odbywa się nad projektem Zespołu, 
czy Zarządu Powiatu. Powiedział, Ŝe jest to Nagroda Powiatu a nie Rady Powiatu. Udział 
przedstawicieli gmin poprawiłby rangę tego konkursu. Zaproponował dopisać: 
„przedstawiciele rady gmin lub wójtów, czy burmistrzów”. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek odpowiedział, Ŝe jest to Nagroda Powiatu Złotowskiego, 
która będzie firmowana przez Radę Powiatu, tak jak nagroda „Złote Herby” firmowana jest 
przez Zarząd Powiatu. NajwaŜniejszym organem powiatu jest Rada Powiatu Złotowskiego. 
Nie powinno się więc mieszać do tej Nagrody przedstawicieli gmin. Istnieje przypuszczenie, 
Ŝe przedstawiciele gmin będą głosować przede wszystkim na swoich kandydatów i to 
wprowadzi do pracy Komisji bałagan. Przewodniczący dodał, iŜ sądził, Ŝe prace Zespołu będą 
zmierzały do zmiany kryteriów przyznawania nagrody a nie ograniczą się tylko do zmiany 
składu Komisji i jej rozszerzenia. O przyznaniu nagrody powinni decydować ci, którzy za 
powiat odpowiadają. Jeśli nie zmieniono podstawowych przepisów Regulaminu to do pracy       
w Komisji wystarczą przedstawiciele Klubów radnych i laureaci z poprzedniego raku. 
Radny W. Choroszewski stwierdził, Ŝe radni nie spierają się o meritum sprawy. Zespół został 
powołany do przygotowanie materiału pod dzisiejszą dyskusję. Zespól nie opracował zmian 
Regulaminu a jedynie skupił się nad rozszerzeniem składu Kapituły. Nie ma Ŝadnych uwag 
dotyczących Regulaminu. Nagroda Powiatu to herb powiatu i Ŝadna z gmin nie wnosi nic do 
tej nagrody. NaleŜy więc zdecydować na jakiej zasadzie mieliby funkcjonować 
przedstawiciele rad gmin; czy z głosem doradczym, czy decydującym. Jeśli z decydującym to 
Klub radnych SLD nie wyraŜa zgody. KaŜdy ma prawo do posiadania własnego zdania i nie 
moŜna radnych stawiać w sytuacji, Ŝe jeśli Zespół wypracował jakieś zmiany to wszyscy 
muszą je zaakceptować.  
Radny J. Massel zaapelował, aby przyjąć propozycję wypracowaną przez Zespół i poszerzyć 
Komisję o przedstawicieli rad gmin bo zmieniając skład Komisji tylko o przedstawicieli 
Klubów radnych niczego istotnego nie zmieni. 
Radny P. Tomasz poparł apel radnego J. Massla bo na pracach Zespołu ustalono kompromis. 
Radny J. Podmokły zaproponował, aby do składu Komisji weszli przewodniczący rad gmin 
lub osoby przez nich wyznaczone - nie będzie wtedy wymagana uchwała gminy powołująca 
do składu Komisji. 
Rady Z. Wojtuń stwierdził, Ŝe przy takich konkursach zawsze będą kontrowersje. Dziś mamy 
powołać doraźną Komisję Rady Powiatu a nagrodę przyznaje Kapituła, w skład której 
wchodzi Komisja. Radny przedstawił róŜne wersje liczbowe składu Kapituły. Będzie przeciw 
poszerzeniu składu komisji bo to skomplikuje jej prace a nie ułatwi. 
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Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe naleŜy zmierzać do zakończenia dyskusji poniewaŜ 
wszystkie strony juŜ się wypowiedziały. 
Radny J. Podmokły zgłosił wniosek formalny, aby punkt 5 Regulaminu otrzymał brzmienie: 
„W skład Kapituły wchodzą członkowie doraźnej Komisji Rady Powiatu, laureaci 
ubiegłorocznego konkursu oraz przewodniczący wszystkich rad gmin albo wyznaczeni przez 
nich przedstawiciele z terenu powiatu złotowskiego”. 
Przewodniczący stwierdził, Ŝe Zespół  zaproponował inne rozwiązanie – w punkcie 6 po 
słowach, Sojusz Lewicy Demokratycznej - po jednym przedstawicielu gmin  a radny 
proponuje zapis zmodyfikowany, który miałby znaleźć się w punkcie  5. Przewodniczący 
powiedział, Ŝe podda pod głosowanie oba wnioski, chyba, Ŝe wystarczy ten najdalej idący. 
Radny J. Podmokły stwierdził, Ŝe nie bierze udziału w pracach Zespołu ale w związku                    
z brakiem czasu na podjecie przez gminy uchwał w sprawie wskazania przedstawiciela, 
zaproponował, aby to uczestniczyli przewodniczący rad lub wyznaczeni przez nich 
przedstawiciele. Radny zaproponował, aby w tej sprawie wypowiedział się radny J. Massel             
i jeśli on stwierdzi, ze jest to technicznie nie do wykonania to radny wycofa swoją poprawkę. 
Radny J. Massel zwrócił się do członków Zespołu o poparcie poprawki radnego                             
J. Podmokłego, bo to doskonalsza forma i pozwoli na dotrzymanie terminów. Jest to wniosek 
najdalej idący. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek oznajmił, Ŝe najdalej idący jest wniosek Zespołu. Nie moŜna 
nie poddawać procedurze głosowania wniosku zgłoszonego na piśmie i rozpatrywanego przez 
Zarząd. 
Radny J. Podmokły stwierdził, Ŝe w takim przypadku jego wniosek będzie bezprzedmiotowy              
i jeśli poprawka Zespołu przejdzie w głosowaniu to radny wycofa swoją poprawkę. 
Radny J. Massel zwrócił się raz jeszcze do członków Zespołu oraz radnych popierających 
wniosek radnego Podmokłego. Jest on technicznie doskonalszy, pozwoli na zachowanie 
terminów i procedur. Nie głosować wniosku Zespołu a głosować wniosek J. Podmokłego bo 
jest lepszy. Dodał, Ŝe w dyskusji umknęła sprawa wykreślenia z zapisu o składzie Kapituły 
ubiegłorocznych laureatów. NaleŜy do tej sprawy wrócić.  
Przewodniczący Rady podtrzymał opinię, Ŝe najdalej idącym jest wniosek Zespołu i po jego 
przegłosowaniu będzie moŜna go uszczegółowić. Zgodził się z radnym J. Masslem na 
przegłosowanie wniosku o udziale w składzie Kapituły laureatów z ubiegłego roku, o 
pozostawienie laureatów w składzie wnioskował Zarząd. 
Radny W. Choroszewski zgłosił wniosek formalny o zarządzenie 10 minut przerwy,                                
w imieniu Klubu radnych SLD. 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe nie musi uwzględniać tego wniosku. Nie widzi 
konieczności zarządzania przerwy. JeŜeli Klub radnych SLD i SPLS wypowiedział się 
przeciw rozszerzeniu Komisji a Klub radnych PiS i PO za, to znane jest stanowisko 
wszystkich radnych i moŜna przystąpić do głosowania. 
Radny J. Podmokły zgłosił kolejny wniosek formalny i zapytał, czy co roku będzie odbywała 
się taka dyskusja nad Regulaminem, poniewaŜ jest zapis, Ŝe dotyczy on tylko 2007 roku. 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji 
podejmowana jest co roku, bo skład Komisji się zmienia a takŜe imiennie wymieniani są 
członkowie Kapituły; ubiegłoroczni laureaci. Będzie więc okazja, aby nanieść kolejne zmiany 
do Regulaminu, jeśli będzie taka potrzeba. W Regulaminie ujęte są takŜe róŜne daty, które nie 
są stałe i mogą w przyszłym roku ulec zmianie. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie nad poprawkami do Regulaminu, 
będącego załącznikiem do uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Nagrody 
Powiatu Złotowskiego, aby: 
1. Punkt 6 otrzymał brzmienie: „W skład doraźnej Komisji Rady Powiatu wchodzą: 
Przewodniczący Rady lub jeden z Wiceprzewodniczących, przedstawiciele, po jednym z  
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Klubu radnych PO, PiS, SPLS i SLD oraz po jednym przedstawicielu gmin powiatu 
złotowskiego”. 
Radni odrzucili poprawkę stosunkiem głosów: 6 za, 7 przeciw, przy 4 wstrzymujących. 
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do zaproponowanych terminów? 
Nikt z radnych nie zgłosił uwag. 
Następnie Przewodniczący zarządził podanie przedstawicieli Rady Powiatu do składu 
Komisji. Sam zaproponował radnego T. Wiśniewskiego, 
radny W. Choroszewski zgłosił radną E. Kozicz; 
radny Z. Wojtuń zgłosił radnego R. Goławskiego; 
radny T. Fidler zgłosił radnego J. Massla; 
radny J. Podmokły zgłosił radnego P. Tomasza. 
Kandydaci wyrazili zgodę. 
Radny J. Podmokły zwrócił uwagę, Ŝe teraz powinna być głosowana jego poprawka poniewaŜ 
poprawka Zespołu została odrzucona a od tego uzaleŜniał wycofanie swojego wniosku. 
2. Punkt 5 Regulaminu otrzymał brzmienie: „W skład Kapituły wchodzą członkowie doraźnej 
Komisji Rady Powiatu, laureaci ubiegłorocznego konkursu oraz przewodniczący wszystkich 
rad gmin albo wyznaczeni przedstawiciele z terenu powiatu złotowskiego”. 
Radni odrzucili poprawkę stosunkiem głosów: 6 za, 7 przeciw, przy 4 wstrzymujących. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie nad projektem uchwały, który  
uprzednio odczytał wraz z podaniem imiennego składu Komisji. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni stosunkiem głosów: 10 za, 1 przeciw, przy 6 wstrzymujących podjęli 
uchwałę. Uchwała nr XIV/62/2007 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Godzina 17.40 przerwa do godz. 18.15. Odbyło się posiedzenie Komisji BudŜetu. 
 
 
Pkt  9/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budŜetowego. 
Radny J. Podmokły powiedział, Ŝe na sesji w dniu 28.12 przy uchwalaniu budŜetu na 2007 
rok deficyt wynosił ok. 1 miliona, co się złoŜyło na tak duŜy deficyt budŜetowy na koniec 
roku 2007. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni stosunkiem głosów: 9 za, przy 8 wstrzymujących podjęli uchwałę. Uchwała 
nr XIV/63/2007 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 10/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji, dotyczące 
uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2007 rok. 
Radny J. Podmokły wyraził swoje wątpliwości dotyczące inwestycji drogowych.                        
W załączniku nr 5 są wydatki na konkretne inwestycje w latach  2007 – 2009. Wydatki na 
drogi Borucino – Pniewo i Tarnówka – Złotów - ma wątpliwości co do tak późnej realizacji. 
Dodał, Ŝe ten zapis moŜe ale nie musi być. W uzasadnieniu jest, Ŝe łatwiej będzie otrzymać 
dofinansowanie więc nie będzie glosował przeciw a wstrzyma się od głosu. 
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Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni stosunkiem głosów: 10 za, przy 7 wstrzymujących podjęli uchwałę. Uchwała 
nr XIV/64/2007 stanowi załącznik protokołu. 
 
 
Pkt 11/ porządku obrad 
 
W tym punkcie porządku obrad Starosta M. Jaskólski udzielił odpowiedzi na interpelacje               
i zapytania radnych z poprzedniej sesji. Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Radni nie zgłosili uwag i pytań do przedstawionych odpowiedzi. 
 
 
Pkt 12/ porządku obrad 
 
Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania. 
Radny P. Tomasz: 
1. MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii. W sierpniu Rada Powiatu przy sprzeciwie władz 
miasta i gminy Krajenka, bez przeprowadzenia konsultacji społecznej, powołała 
MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii.  
- skąd pośpiech przy powołaniu tej instytucji, czy nie moŜna było poczekać do normalnego 
terminu sesji, przeprowadzić konsultacje społeczne, MOS do dziś nie działa, więc pytam o 
przyczyny pośpiechu. W gazecie prawnej przeczytałem, Ŝe pan Giertych obiecywał duŜe 
pieniądze tam, gdzie ośrodki zostaną powołane do 31 sierpnia br.– czy to była przyczyna 
pośpiechu? 
- pytam o kadrę: ile osób złoŜyło podania o pracę w Ośrodku, czy posiadają stosowne 
kwalifikacje, ile podań złoŜyli  emerytowani nauczyciele, ile osób to mieszkańcy Krajenki 
- kiedy dokładnie planowany jest start nowej placówki   
2. W związku z powołaniem MOS upadła sprawa zamiany nieruchomości między Gminą 
Krajenka a powiatem złotowskim. Chodzi mi o budynki leŜące między internatem a rzeką, 
naleŜące do powiatu.. Moje pytanie: co dalej z tymi nieruchomościami, jakie plany ma wobec 
nich Zarząd Powiatu? 
3. Apeluję, by panowie zajęli się chodnikiem połoŜonym przy drodze powiatowej z Krajenki 
na Pogórze. Chyba nie chcecie by nowi podopieczni MOS potykali się na tym, no nie wiem 
czy moŜna nazwać to chodnikiem. Przypominam, Ŝe tamtędy chodzą ludzie do kościoła, to 
centrum miasta, centrum promocji powiatu, tam znajduje się perła gdy chodzi o zabytki 
naszego regionu, tam znajduje się amfiteatr, odbywa się szereg imprez, takŜe o charakterze 
ogólnopolskim. PrzyjeŜdŜają ludzie z innych powiatów, przyjeŜdŜa biskup na plebanię, 
przyjeŜdŜają ludzie z całej Europy i co widzą, proszę zdjęcia. Pytam się kiedy panowie połoŜą 
nowy chodnik oraz w związku z jedną z poprzednich interpelacji – naprawiono kładkę,           
a poręcze jak były nieestetyczne, tak pozostają nieestetyczne, kiedy to się zmieni? 
4. Skoro poruszamy temat wizytówek Krajenki, to jeszcze kilka lat temu wizytówką miasta 
był budynek Zespołu Szkół SpoŜywczych, a teraz budynek ma się coraz gorzej. Załączam 
zdjęcia do interpelacji pytam: kiedy rozpocznie się jego remont, proszę podać przybliŜoną 
datę? 
5. Wojewoda stwierdził niewaŜność uchwały o powierzeniu Tadeuszowi Łukasikowi funkcji 
dyrektora. Panowie wnieśli skargę do WSA. Proszę podać argumenty wojewody, dlaczego 
podwaŜa wybór pana Łukasika? Chciałbym takŜe dostać odpowiedz: krótko przed odejściem 
pana Łukasika na emeryturę zastosowano wobec niego postępowanie naprawcze w myśl art. 
34 ustawy o systemie oświaty, czy pan Łukasik wypełnił zalecenia Kuratorium, czy teŜ 
odszedł na emeryturę, nie zastosowując się do tych zaleceń. Kolejne pytanie pan Łukasik 
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pełniąc funkcję dyrektora przez kilka lat nie posiadał aktualnej karty oceny pracy, mimo to 
Kuratorium Oświaty nie wnosiło zastrzeŜeń. Kto z Kuratorium nie zgłaszał zastrzeŜeń, czyj 
podpis widnieje pod dokumentem? 
6. W sprawie drogi Borucino – Pniewo – Jastrowie. Cieszę się Ŝe droga znalazła się jako 
jeden z projektów do WRPO. Oglądałem ta drogę, jest koszmarna, dlatego przychylając się 
do prośby radnych i mieszkańców, proszę o wyłączenie jej dla  ruchu samochodów 
cięŜarowych na tym odcinku. 
7. Na prośbę radnego Pawła Wróbla z Krajenki zwracam się z prośbą o ustawienie „znaku-
lustra” na skrzyŜowaniu ulic Rynek/ Jagiełły , na wysokości sklepu „Lewiatan”, gdyŜ 
widoczność na tym odcinku jest bardzo słaba, droga w złym stanie, a ruch duŜy (m.in. tiry, 
autobusy dowoŜące pracowników do fabryki Christianapl), przypomnę, Ŝe przy tej ulicy 
znajdują się najwaŜniejsze instytucje w Krajence 
8. Kilka miesięcy temu złoŜyłem interpelację w sprawie wykonania chodnika w miejscowości 
Sypniewo. W jej wyniku Zarząd złoŜył reklamację na jego wykonanie, mimo, Ŝe wcześniej 
przyjęto inwestycję bez zastrzeŜeń. Stąd moje pytanie: czy wykonawca chodnika rzetelnie 
wykonał zalecenia wypływające z reklamacji, kto dokonał odbioru.  
 9. Kierownik działu pośrednictwa pracy – czyli pytanie powtarzane jak mantra. więc pytam 
kolejny raz: kiedy będzie ogłoszony konkurs na to stanowisko, przypominam, Ŝe w myśl 
ustawy o pracownikach samorządowych art. 3a „nabór kandydatów na wolne stanowiska  
urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny” 
10. Kolejne zapytanie dotyczy działek nr ewidencyjny gruntu 45/5 połoŜonych w obrębie wsi 
Piecewo, gmina Tarnówka. Przypomnę, Ŝe budowa na tym terenie stawów rybnych odbyła się 
bez stosownych zezwoleń i prowadzona była w oparciu o decyzję Starosty wydaną z 
naruszeniem kompetencji. Stąd pytanie: czy decyzja Starosty została uchylona a budowa 
doprowadzona do stanu zgodnego z prawem? 
 11. Pytam, kiedy Rada Miejska w Krajence dostanie odpowiedź na pismo skierowane w dniu 
17 lipca 2007 roku do pana Starosty Jaskólskiego. Cytuję treść pisma: Rada Miejska w 
Krajence, w związku z zaprezentowanym materiałem filmowym podczas sesji odbytej w dniu 
29 czerwca br. – zwraca się o wyjaśnienie publicznej wypowiedzi pana Starosty w telewizji 
Asta, która została wyemitowana w miesiącu marcu br. – relacja z Powiatowej Rady 
Zatrudnienia dotycząca relacji pomiędzy  Starostą a Gminą Krajenka, cyt. „nigdy się nie 
kochaliśmy z panem Ciechanowskim, a tym bardziej Gminą Krajenka, czy władzami gminy. 
Będą teraz szukać wszelkich opinii Ŝeby mi po prostu przeszkadzać”. Publiczne, otwarte 
stwierdzanie wyraŜonej niechęci do Gminy Krajenka wymaga naszym zdaniem osobistego 
wyjaśnienia Pana Starosty. Podpisano Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Krajence 
12. Czy jeŜeli  w sporze o finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajence okaŜe 
się, Ŝe to jednak gmina Krajenka ma rację i powiat będzie musiał zapłacić zaległą transzę pan 
Starosta weźmie odpowiedzialność za swoją błędną decyzję i poda się do dymisji. 
Radny J. Podmokły zwrócił się z zapytaniem czy w Starostwie Powiatowym ktoś zajmuje się 
monitorowaniem rynku pracy, aby kształcenie w szkołach dostosować do potrzeb rynku 
pracy, na którym brak fachowców. 
Radny K. Grochowski zgłosił wniosek do budŜetu, aby w dziale 600 zwiększyć kwotę o 
2.000.000 zł. z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, z czego: 1.000.000 zł. na remonty 
bieŜące i 1.000.000 zł. na inwestycje. 
Radny A. Pulit zwrócił się z zapytaniem o zaawansowanie robót drogowych przy kładzeniu 
chodnika w Świętej. 
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Pkt 13/ porządku obrad 
 
 
Radny T. Fidler zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu o rozpatrzenie moŜliwości 
zamiany punktów w porządku obrad, tak aby punkt „Interpelacje i zapytania radnych” oraz 
punkt „Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji” umieścić po 
punkcie „Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym”. 
Obecny zapis powoduje, ze kierownicy wydziałów i jednostek muszą uczestniczyć w 
obradach sesji do końca. 
Następnie radny T. Fidler odniósł się do poziomu oświaty w szkołach ponadgimnazjalnych 
powiatu złotowskiego. Stwierdził, Ŝe wyniki matur, wyniki pracy nauczycieli i wyniki pracy 
uczniów są mierne.  Następnie odczytał wyniki matur z poszczególnych przedmiotów w 
szkołach naszego powiatu, w porównaniu do średniej województwa wielkopolskiego. Radny 
powiedział, Ŝe poziom matur w większości szkół był poniŜej średniej w województwie, tylko 
nieliczne przedmioty były zdawane powyŜej średniej. Radny powiedział, Ŝe naleŜy głośno 
mówić, zastanawiać się a dyrektorzy szkół muszą zaproponować rozwiązania, które pozwolą 
dojść do średniej województwa wielkopolskiego. Nie moŜna twierdzić, Ŝe na terenie powiatu 
mieszkają mniej inteligentni uczniowie niŜ na terenie województwa.  
Starosta M. Jaskólski zwrócił się do radnego T. Fidlera z zapytaniem, Ŝe skoro jest tak źle, 
wyniki matur są poniŜej średniej, to dlaczego nie zgłosił tego na posiedzeniu Komisji Oświaty 
i Zdrowia, które było poświęcone temu tematowi a uczestniczyli w nim dyrektorzy szkół, 
fachowcy? Dzisiaj moŜna radnego tylko wysłuchać bo nikt nie moŜe tego sprawdzić, 
poniewaŜ nie posiada takich materiałów. Takie tematy naleŜy poruszać na posiedzeniach 
Komisji a nie w sytuacji kiedy obecni są laicy i dziennikarze. Starosta dodał, Ŝe w dniu 
jutrzejszym będzie wręczanych siedem stypendiów ministerialnych, czy to znaczy, Ŝe poziom 
nauczania jest poniŜej średniej, Ŝe nie mamy zdolnej młodzieŜy?  
Radny T. Fidler stwierdził, Ŝe na posiedzeniu Komisji Starosta przedstawiał te materiały. 
Radny jest tylko szeregowym członkiem Komisji i nie jest jego zadaniem ustalanie tematu.             
O maturach mówi od roku i nie szuka problemu lecz chce o nim mówić. 
Radny P. Tomasz oznajmił, Ŝe władze powiatu nie cieszą się  pozytywną opinią                           
w społeczeństwie, co widać po wynikach wyborów parlamentarnych Przewodniczącego Rady 
i Wicestarosty.  
Radny zaproponował, aby co sesję wspierać jakąś inicjatywę zaproponowaną przez Kluby 
radnych np. kwotą 100 zł. na szczytny cel. Dodał, ze przed sesją rozdał radnym koperty z nr 
konta, pieniądze mają być przeznaczone dla dziecka chorego na raka. 
Następnie przekazał Przewodniczącemu Rady projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek odniósł się do opinii wygłoszonej przez radnego P. Tomasza 
o władzach powiatu. Powiedział, Ŝe gdyby radny usłyszał opinię o sobie, jako prawniku to 
zapewne nie czuł by się tak dobrze. Przedstawił wyniki wyborów porównując do liczby 
mieszkańców. Podsumowując stwierdził, Ŝe wyniki były dobre. Oznajmił, Ŝe to radny przede 
wszystkim jątrzy w powiecie. Dodał, Ŝe ocena radnego jest obraźliwa i niesprawiedliwa dla 
radnych i Starosty, i członków Zarządu. 
Radny W. Choroszewski zaapelował do radnego P. Tomasza. Powiedział, Ŝe jego wypowiedzi 
uwłaczają randze tej izby. Dodał, iŜ nie Ŝyczy sobie, aby radny publicznie oceniał jego 12. 
letnią działalność na rzecz tego środowiska, na rzecz ludzi których reprezentuje. Jeśli nie ma 
pan szacunku dla ludzi to niech ma przynajmniej szacunek dla wieku. Zwrócił się                           
z retorycznym zapytaniem, skąd w tak młodym człowieku tyle nienawiści do ludzi, których 
sam teŜ reprezentuje na zewnątrz? 
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Radny J. Podmokły zwrócił się do Przewodniczącego, aby zwrócił uwagę, Ŝe radny                        
P. Tomasz jest młodym człowiekiem, czuje się zaszczuty i zaapelował, aby nie robić 
prywatnych wycieczek, bo one powodują róŜnego rodzaju konflikty. 
Ustosunkował się teŜ do wypowiedzi radnego T. Fidlera o wynikach matur. Stwierdził, Ŝe 
poziom nie jest tak niski jak to przedstawiono. Podał przykład tegorocznej matury syna. Nie 
jest to wina nauczycieli ale młodzieŜy a przede wszystkim rodziców, którzy nie mają czasu 
dla dzieci. Podziękował nauczycielom za wkład włoŜony w wychowanie syna. 
Radny Z. Wojtuń przedstawił swoje przemyślenia w sprawie niskiego poziomu nauczania, na 
przykładzie wnuka. NaleŜy młodzieŜ zmotywować do nauki i jest to zadanie pracowników 
dydaktycznych. 
 
 
Pkt 14/ porządku obrad 
 

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady 
A. Jasiłek zamknął obrady XIV sesji o godz. 19.10.    
 
 
 
 
Sporządziła: 
Lucyna Grunau 
 
 


