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PROTKÓŁ NR XXV/08 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 26 LISTOPADA 2008 ROKU 

 

 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1730. 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: Jan Zając. 

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

 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek oznajmił, Ŝe w dniu dzisiejszy ma przyjemność 
wręczyć nagrody i podziękować zasłuŜonym osobom za godne reprezentowanie                                
i rozsławianie powiatu złotowskiego. Okolicznościowe grawertony wręczono:  

− Tomaszowi Baranowskiemu i Kazimierzowi Misiakowi za zajecie w roku ubiegłym              
I  miejsca w zawodach słuŜb leśnych  oraz II w roku bieŜącym; 

− dla całej kadry Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - na ręce 
Kierownika Biura Powiatowego Agencji Andrzeja Hencela, za dotychczasowa pracę, 
zajęcie w roku ubiegłym i bieŜącym I miejsca w zakresie funkcjonowania agencji oraz 
uklasyfikowania się w pierwszej 30 najlepiej funkcjonujących agencji w kraju; 

− Wicestaroście Złotowskiemu Ryszardowi Goławskiemu - na ręce Przewodniczącego 
Rady Powiatu, za otrzymanie tytułu srebrnego promotora orłów agrobiznesu 2008              
od Kapituły Konkursu przeprowadzonego pod patronatem Wicemarszałka Sejmu RP 
Jarosława Kalinowskiego; 

− Staroście Złotowskie za otrzymanie brązowego medalu za zasługi dla Policji. 
Komendant Powiatowy Policji Beata RoŜniak – Krzeszewska oznajmiła, Ŝe ten medal ma 
duŜe znaczenie dla Policji i jest on wyrazem uznania dla wszystkich samorządowców                            
i podziękowaniem za Państwa pracę. Medal jest jednym z czterech wręczonych                               
w Wielkopolsce. 
Następnie głos zabrał Czesław Trusiński, który w imieniu Zarządu Miejskiego Klubu 
„Sparty” w Złotowie podziękował za pomoc techniczna i finansową w zorganizowaniu 
obchodów 80 rocznicy istnienia Klubu oraz wspieranie jego działalności. 
Edward Grzelak poinformował, Ŝe w dniach 22-26 listopada br. obchodzono 50. lecie 
honorowego krwiodawstwa PCK i z tej okazji złoŜył na ręce Starosty Złotowskiego                      
M. Jaskólskiego podziękowanie za pomoc i wsparcie w organizowaniu imprez, przekazując 
akt nadania medalu za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju ruchu honorowego 



krwiodawstwa PCK, który podpisał Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego 
Krwiodawstwa PCK Leon Kaczyński oraz Prezes Zarządu Głównego PCK Andrzej 
Podsiadło.  
   
Następnie 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: 

− nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Zakrzewie – pkt. 14 porządku obrad, 
− nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Okonku – pkt. 15 
− nadania statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu – pkt. 16 

w związku z czym porządek obrad zostaje o te punkty uzupełniony oraz dodatkowo w dniu 
dzisiejszym wpłynął wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie projektu 
uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku - wprowadzenie tego punktu musi się 
odbyć w drodze głosowania.  
W głosowaniu radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów, wyrazili zgodę na uzupełnienie – pkt 17 
porządku obrad. 
 
Radni nie zgłosili uwag i innych propozycji do porządku obrad. 

 

Porządek obrad obejmuje: 

1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3/ Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym.  
4/ 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 2008 rok. 
7/ Zatwierdzenie Kalendarza imprez patriotycznych i kulturalnych organizowanych przez 

Starostwo Powiatowe na 2009 rok. 
8/ Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie o przygotowaniu 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 2007 rok. 

11/ Przyjęcie uzupełnienia do informacji o sytuacji w szkołach ponadgimnazjalnych i 
placówkach oświatowych Powiatu Złotowskiego oraz o wynikach egzaminu 
dojrzałości w roku szkolnym 2007/2008. 

12/  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia pozbawienia funkcji członka Zarządu 
Powiatu. 

13/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu. 
14/ Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Starosty Złotowskiego. 
15/  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w 

Zakrzewie. 
16/ Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Okonku 
17/ Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej 

w Jastrowiu. 



 
18/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku. 
19/ Wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
20/ Zamknięcie sesji. 
 

 

Pkt 2/ porządku obrad  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek poinformował, Ŝe oprócz planowanej sesji we 
wrześniu, w październiku i listopadzie odbyły się dwie nieplanowane, zwołane na wniosek 
Zarządu Powiatu. Oznajmił, Ŝe protokoły zostały sporządzone w terminie określonym                     
w Statucie Powiatu i wyłoŜony radnym do wglądu. Do chwili otwarcia obrad sesji nikt nie 
zgłosił uwag. 

Następnie zarządził głosowanie odpowiednio nad protokołem z: 24 września br.,                           
15 października br. i 19 listopada br., 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 Piotr Tomasz oznajmił, iŜ Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Socjoterapii w Krajence i wyraził zgodę na postawienie ogrodzenia na terenie działki 
nr 192/5 będącej własnością powiatu. Zapytał jaka była celowość tego działania, jakie 
względy zdecydowały o jego postawieniu i jaka będzie cena ogrodzenia? 
Radny Jerzy Massel oznajmił, Ŝe w sprawozdaniu dwa razy podejmowany jest temat remontu 
ul. Jagiełły w Krajence  i w tej sprawie radni otrzymali obszerna korespondencję, jednak               
w budŜecie powiatu na 2009 rok nie ma zabezpieczonych środków na ten cel, w związku               
z czym zapytał o aktualny stan sprawy. 
Radny Jerzy Podmokły: 

− zapytał o przyczynę negatywnego rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu wniosku Gminy 
i Miasta Krajenka w sprawie udzielenia dotacji z PFOŚiGW z przeznaczeniem na 
rekultywację składowiska odpadów komunalnych. 

− w związku z rezygnacją firmy „Best” z Piły z wynajmu pomieszczeń mieszczących się 
w prawym skrzydle budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie i upowaŜnienia 
przez Zarząd Powiatu Starosty i Wicestarosty do podpisania aneksu do umowy w 
sprawie wynajmu z firmą „Komst” ze Złotowa zapytał, czy ta firma jest następcą 
prawnym, czy w tej sprawie nie obowiązywał tryb przetargu i czy moŜna było taki 
aneks podpisać? 

− oznajmił, Ŝe Zarząd Powiatu podjął decyzję o skierowaniu do Wojewody 
Wielkopolskiego wniosku w sprawie uchylenia decyzji Wojewody Pilskiego z dnia 13 
listopada 1992 roku dotyczącej stwierdzenia nabycia przez Gmine Krajenka, z mocy 
prawa, nieodpłatnie własności nieruchomości połoŜonych w Krajence oraz zapytał w 
jakim trybie i na jakiej podstawie nastąpiło uchylenie decyzji oraz jakie merytoryczne 
przesłanki skłoniły Zarząd do uchylenia aktu prawnego z przed 17 lat? 

− oznajmił, Ŝe Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Zespołu Szkół 



Technicznych w Jastrowiu i wyraził zgodę na zakup samochodu osobowego Reno Clio 
za kwotę 41.520zł na potrzeby nauki jazdy uczniów i w związku z tym wyraził 
wątpliwość czy uczniowie musza być szkoleni na nowych samochodach oraz zapytał, 
czy ze względów ekonomicznych nie naleŜało kupić uŜywanego samochodu? 

− zwrócił się o przedstawienie uzasadnienia przyznania nagrody dyrektorowi 
Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie i podanie wysokości przyznanej nagrody. 

− odnośnie umowy z biurem rzeczoznawstwa i ekonomii środowiska „ Kodeks 
Sadowski i wspólnicy” Sp. jawna z siedziba w Środzie Wielkopolskiej, do której w 
ostatnim czasie podpisano aneks, przedłuŜając – z winy wykonawcy – termin 
wykonania opracowania, zapytał czego dotyczyła umowa, jaki jest zakres prac, o jaką 
kwotę chodzi oraz czy Anek dotyczył tylko przedłuŜenia terminu? 

Odpowiedzi na pytania udzielił Starosta M. Jaskólski informując, Ŝe: 
− ogrodzenie przy MOS w Krajence zostanie postawione z uwagi na duŜą liczbę 

przechodniów chodzących wokół budynku i zaglądających do okien Ośrodka, co ma 
zapobiec ewentualnym, niepotrzebnym incydentom. Poinformował, Ŝe teren będzie 
monitorowany i przy bramce zainstalowany zostanie domofon. Koszt ogrodzenia 
wyniesie ok. 4 tys.zł. 

− ograniczone środki budŜetowe nie pozwalają na realizację wszystkich inwestycji, 
dlatego teŜ w pierwszej kolejności wybierane są te, w których partycypują samorządy 
gminne; Zarząd Powiatu podjął decyzję, Ŝe w przyszły roku wykonane zostaną 3 
inwestycje: przebudowa drogi Jastrowie – Borucino (ze środków WRPO, przy udziale 
powiatu w wysokości 4.800.000zł),  przebudowa drogi Zalesie – Złotów (ze środków 
Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych, przy partycypacji gminy                    
w wysokości 400 tys.zł.) oraz przebudowa drogi Kujań – Zakrzewo (przy udziale 
Gminy w wysokości 100 tys.zł). Samorząd Krajenki odmówił partycypacji zarówno             
w realizacji inwestycji przebudowy ul. Jagiełły w Krajence oraz drogi Paruszka – 
Dolnik, w związku z czym wybrano inne. 

− Urząd Gminy i Miasta Krajenka zwrócił się o dofinansowanie z PFOŚiGW 
rekultywacji składowiska odpadów komunalnych mieszczącego się w Krajence, 
jednak środki funduszu są ograniczone (ok. 160 tys. zł rocznie), a zadań powiatowych 
bardzo duŜo: m.in. dofinansowanie płyt gnojowych oraz melioracja poszczególnych 
cieków wodnych, natomiast na zadanie rekultywacji składowiska potrzebne są 
miliony. 

− na wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa Firmie „Komst” Zarząd Powiatu nie 
ogłosił przetargu, poniewaŜ jest ona podnajemcą; 

− decyzja Wojewody Pilskiego z dnia 13 listopada 1992 roku dotyczy działki, na której 
mieści się internat ZST w Krajence, znajdują się tam równieŜ 3 mieszkania, które 
Zarząd Powiatu chce sprzedać; okazało się jednak, Ŝe właścicielem części gruntu jest 
Gmina i Miasto Krajenka, w związku z czym podjęte zostały działania, aby ta część 
gruntu stała się własnością powiatu; 

− samochód dla ZST w Jastrowiu został zakupiony ze środków wygospodarowanych 
przez warsztaty szkolne, na co Zarząd Powiatu wyraził zgodę; 

− nagroda dla dyrektora PZD w Złotowie przyznawana jest corocznie i w bieŜącym roku 
wynosiła 2 tys. zł brutto; 

− biuro rzeczoznawstwa i ekonomii środowiska „Kodeks Sadowski i wspólnicy” 
przygotowywało dla powiatu „Program ochrony środowiska”, a aneks dotyczy 
dodatkowego „Program utylizacji azbestu”; przesunięcie terminu spowodowane jest 
opóźnieniem w spływaniu informacji z gmin, jednak w przypadku jego 
niedotrzymania Zarząd Powiatu odstąpi od umowy, a Program wykona Wydział 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 



Radny J. Podmokły nawiązując do ostatniej wypowiedzi Starosty poprosił o uzupełnienie,        
czy aneks dotyczy tylko przedłuŜenia terminu, czy np. dodatkowego wynagrodzenia. 
Starosta M. Jaskólski odpowiedział, Ŝe jest to dodatkowe zadanie i będzie się wiązało                           
z odpłatnością. 
Na pytanie radnego J. Podmokłego o wysokość dodatkowego wynagrodzenia, Starosta 
odpowiedział, iŜ będzie to kwota rzędu 20 tys. zł.   
   
 
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. 
 
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe T. Łukasik, pełniąc funkcję dyrektora Ośrodka podejmował 
róŜnego rodzaju decyzje, które w momencie, gdy traci moc akt jego powołania mogą się 
okazać niewaŜne; poddał takŜe pod wątpliwość fakt, czy dyrektor nie powinien stracić w tym 
momencie prawa do pobierania wynagrodzenia. W związku z powyŜszym radny 
zaproponował, aby sprawę jeszcze raz przeanalizować i upewnić się czy na pewno nie 
wystąpią z tego powodu negatywne skutki prawne. Oznajmił, Ŝe przyjmuje odpowiedź do 
wiadomości, jednak w dalszym ciągu ma wątpliwości. 
Radny Tomasz Fidler oznajmił, Ŝe nie do końca zgadza się z udzieloną odpowiedzią, w której 
Pan Starostwa podaje, iŜ z uwagi na ogrom prac utrzymaniowych w okresie zimowym,                    
w niewystarczającym stopniu dokonano wykoszenia poboczy i wycinki odrostów drzew, 
jednak w ubiegłym roku nie było zimy. Dodał, iŜ podaje się, Ŝe droga Złotów – Lędyczek była 
wykaszana w dniach 3, 6 i 9 września br. i stwierdził, Ŝe być moŜe protokół z wykonania tych 
prac został podpisany, jednak z własnych obserwacji moŜe powiedzieć, Ŝe pobocza przy tej 
drodze na pewno w tym roku nie były koszone. Oznajmił równieŜ, Ŝe droga Złotów – 
Lędyczek, na odcinku Złotów – Nowy Dwór jest jedną z najniebezpieczniejszych dróg 
powiatowych, apelując o zwrócenie na to uwagi.    
Starosta M. Jaskólski odpowiedział, iŜ to, Ŝe zimą nie było duŜych opadów śniegu nie znaczy, 
Ŝe w nawierzchni dróg nie powstały dziury i wyrwy, poniewaŜ najgorsze są opady deszczu              
i mróz.  
 
 Pkt 5/ porządku obrad 
 
Radny Zygmunt Wojtuń w związku z zakończeniem przebudowy ulicy Norwida w Złotowie i 
występującymi tam mankamentami zwrócił się z zapytaniem: 

− czy autokary obsługujące pogrzeby mogą parkować na parkingu przed domem 
pogrzebowym, poniewaŜ nie ma dla tych pojazdów specjalnej zatoczki, 

− czy moŜna poprawić funkcjonalność parkingów, uregulować kierunek wjazdu i 
wyjazdu z parkingów w taki sposób, aby nie tworzyły się korki, 

− do warsztatu Zespołu Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie podjeŜdŜają 
samochody cięŜarowe z materiałami, które parkują w wąskiej uliczce przed 
warsztatem wbrew zakazowi – czy moŜna tą sprawę uregulować, 

− czy będzie płot oddzielający ulicę od Zespołu Szkół Elektro – Mechanicznych. 

 

 



Radny Jerzy Massel zwrócił się o przedstawienie na piśmie stanowiska Przewodniczącego 
Rady Powiatu w zakresie interpretacji przepisu § 18 ust. 8 Statutu Powiatu Złotowskiego. 

 
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 2008 rok. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek stwierdził, Ŝe zgodnie z regulaminem Konkursu zwraca się             
o zgłaszanie przez kluby radnych kandydatów do składu Komisji. 
Włodzimierz Choroszewski w imieniu Klubu radnych Stronnictwa Ludowo 
Demokratycznego zgłosił kandydaturę radnej ElŜbiety Kozicz. 
Zygmunt Wojtuń w imieniu Klubu radnych Samorządowego Porozumienia Ludowo – 
Sportowego zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Goławskiego. 
Tomasz Fidler w imieniu Klubu radnych Platformy Obywatelskiej zgłosił radnego Jerzego 
Massla. 
Jerzy Podmokły w imieniu Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosił radnego Piotra 
Tomasza. 
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na uczestnictwo w pracach Komisji. 
Następnie Przewodniczący A. Jasiłek odczytał skład Komisji oraz zarządził głosowanie,                 
w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczba 18 głosów. 
Uchwała nr XXV/113/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 7/ porządku obrad 
 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące zatwierdzenia Kalendarza imprez patriotycznych i kulturalnych organizowanych 
przez Starostwo Powiatowe na 2009 rok wraz z wnioskami o jego uzupełnienia (patrz zał.             
nr 3). 

Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe wnioski były rozpatrywane przez Zarząd 
Powiatu i Kalendarz, który radni otrzymali w dniu dzisiejszym jest poszerzony o zgłoszone 
wnioski oprócz uzupełnienia o zorganizowanie 20 rocznicy czerwcowych wyborów 
samorządowych. 

Radny J. Massel oznajmił, iŜ był jednym z wnioskodawców i cieszy się przede wszystkim              
z tego, Ŝe do Kalendarza wpisano imprezę pn. „Dni Kwitnącej Wiśni”, której organizatorami 
jest grupa społeczników; powiat z całą pewnością  moŜe się szczycić taką imprezą. 

Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym Kalendarz został przyjęty stosunkiem głosów 15 za, przy 3 wstrzymujących. 

Kalendarz stanowi załączniki nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 8/ porządku obrad 
 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie o przygotowaniu do zimowego 
utrzymania dróg. 



Radny R. Runge oznajmił, Ŝe na Komisji Porządku Publicznego głosował za przyjęciem 
informacji, jednak teraz będzie głosował przeciwko, poniewaŜ wczoraj uczestniczył w sesji 
Rady Miejskiej w Jastrowiu, podczas której usłyszał wiele krytycznych uwag odnośnie 
zimowego utrzymania dróg powiatowych. Poinformował o jednej z sytuacji, gdy mieszkańcy 
wsi na trasie Nadarzyce – Sypniewo – Brzeźnica – Jastrowie nie mogli dojechać do pracy, 
szkół itd. – droga była nieprzejezdna, doszło do wypadku i naraŜone było Ŝycie ludzi.    

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                       
w którym informacja została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, 7 przeciw, przy 2 
wstrzymujących. 

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

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. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                     
w którym informacja została przyjęta jednogłośnie, liczbą 18 głosów. 

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

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 2007 rok. 
 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                       
w którym informacja została przyjęta stosunkiem głosów: 14 za, przy 4 wstrzymujących. 

Informacja stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu. 

 
Pkt 11/ porządku obrad 

   
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące uzupełnienia do informacji o sytuacji w szkołach ponadgimnazjalnych                              
i placówkach oświatowych Powiatu Złotowskiego oraz o wynikach egzaminu dojrzałości                
w roku szkolnym 2007/2008. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                       
w którym informacja została przyjęta jednogłośnie, liczba 18 głosów. 

Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 
Pkt 12/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 



dotyczące projektu uchwały w sprawie stwierdzenia pozbawienia funkcji członka Zarządu 
Powiatu. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                       
w którym uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 14 za, przy 4 wstrzymujących. 

Uchwała nr XXV/114/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
Pkt 13/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu. 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, Ŝe wybór członka Zarządu nastąpi w głosowaniu 
tajnym, po czym, zgodnie z przepisami Statutu Powiatu Złotowskiego, poprosił Starostę              
M. Jaskólskiego o podanie kandydata. 
Starosta zgłosił Zbigniewa Pietrzaka - oznajmił, Ŝe jest on kompetentny, pracuje w Zarządzie 
Powiatu od 10 lat i jego fachowość w dziale medycyny jest bardzo przydatna                                        
i niepodwaŜalna.  
Radny Z. Pietrzak wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radny T. Fidler poprosił o udzielenie dodatkowych wyjaśnień, poniewaŜ nie rozumie celu 
odwołania Z. Pietrzaka z funkcji członka Zarządu, a następnie jego niezwłocznego powołania. 
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe jesteśmy juŜ w punkcie wyboru członka Zarządu, a tego 
rodzaju pytania naleŜało zadawać w poprzednim punkcie porządku obrad; Radni znają 
problem, poniewaŜ był on omawiany na posiedzeniach Komisji. 
Radny J. Podmokły stwierdził, Ŝe kaŜdemu moŜe się zdarzyć opóźnienie w złoŜeniu 
oświadczenia; wyznaczenie członka Zarządu naleŜy do kompetencji Starosty, jednak zarząd 
jest organem wykonawczym, a jego członkowie podejmują bardzo waŜne decyzje, więc 
muszą być odpowiedzialni. Poprosił Z. Pietrzaka o wyjaśnienie tej sytuacji i poinformowanie, 
czy jest to pierwsza tego typu sytuacja. 
Radny Z. Pietrzak poinformował, Ŝe czytając „Gazetę Wyborczą” z dnia 4 marca br., w której 
pisano o osobach, które jeszcze nie złoŜyły oświadczenia lustracyjnego, zorientował się,                
Ŝe równieŜ nie dopełnił tego obowiązku; następnie, w dniu 5 marca br., wypełnione 
oświadczenie wysłał pocztą, niestety listem zwykłym, takŜe nie ma na to potwierdzenia. Nie 
zrozumiałe natomiast jest dla niego, dlaczego na stemplu pocztowym widnieje data 15 marca. 
Przewodniczący Rady w woli wyjaśnienia dodał, Ŝe termin złoŜenia oświadczenia upłyną             
w dniu 11 marca, a z Instytutu Pamięci Narodowej otrzymał kopię koperty z datą stempla               
z dnia 15 marca. 
Radny J. Massel oznajmił, Ŝe w punkcie dotyczącym odwołania członka Zarządu nie było 
dyskusji, gdyŜ dla wszystkich sytuacja była jasna, jednak wątpliwości pojawiły się                           
w momencie, gdy na to stanowisko proponuję się powołać tą samą osobę, bo w takim 
przypadku to nie jest Ŝadna sankcja. 
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe to posłowie z opcji politycznej Pana radnego J. Massla 
uchwalili taką ustawę i do nich powinny być skierowane te pytania. 
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe nie powinniśmy dyskutować o prawie, nie ulega natomiast 
kwestii, Ŝe taki obowiązek był. A wybór członka Zarządu naleŜy tylko i wyłącznie do 
kompetencji starosty i ta dyskusja staje się zbędna. 
Przewodniczący oznajmił, Ŝe przychodzimy do procedury głosowania i w związku z tym,              
Ŝe jest to głosowanie tajne poprosił o podawanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. 
Radny Z. Wojtuń zgłosił kandydaturę R. Króla. 
Radny W. Choroszewski zgłosił kandydaturę E. Kozicz. 
Radny J. Podmokły zgłosił kandydaturę P. Tomasza. 



Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie, w związku z czym Przewodniczący 
Rady zarządził głosowanie, w którym skład komisji został zaakceptowany jednogłośnie, 
liczba 18 głosów. 
 
Przerwa od godz. 1645 do godz. 1655. 
 
Przewodniczący Rady poprosił komisję skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania oraz 
poinformował, Ŝe radni głosują, w ten sposób, Ŝe opowiadając się za kandydaturą Z. Pietrzaka 
nie skreślają na karcie jego nazwiska, a głosując przeciwko dokonują skreślenia.  
 
Przerwa od godz. 1700 do godz. 1705. 
 
Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej E. Kozicz odczytała protokół Komisji informując                        
o wyniku głosowania: 10 radnych opowiedziało się za kandydaturą Z. Pietrzaka, 8 radnych – 
przeciwko. Protokół Komisji wraz z kartami do głosowania stanowi zał. nr 9 do niniejszego 
protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący Rady A. Jasiłek odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 
członka Zarządu oraz zarządził głosowanie, w którym uchwała została przyjęta stosunkiem 
głosów: 10 za, 2 przeciw, przy 6 wstrzymujących. 
Uchwała nr XXV/115/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pkt 14/ porządku obrad 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej T. Fidler odczytał stanowisko Komisji Rewizyjnej 
dotyczące skargi na działalność Starosty Złotowskiego – zał. nr 10 do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, iŜ 18 listopada br. skarŜący otrzymali informację                      
z zaproszeniem na sesję. 

Radny Jerzy Podmokły oznajmił, Ŝe na Komisji Rewizyjnej zastanawiano się, jak 
potraktować pismo skarŜącej, dodał, Ŝe na jego prośbę Komisja podjęła wniosek, aby                    
w sytuacji niemoŜności odpowiedniego zakwalifikowania pisma kaŜdorazowo zwracać się do 
autora z zapytaniem o jego charakter. Zgodnie z art. 221 k.p.a. kaŜdy obywatel ma 
zagwarantowane prawo do wniesienia wniosku i Ŝadnych pism przychodzących do urzędu nie 
moŜna traktować jako prywatnych, na kaŜde z nich naleŜy udzielać odpowiedzi. 

Starosta M. Jaskólski oznajmił, Ŝe będzie się opierał na opinii radcy prawnego Starostwa,                
z którą się zgadza. Dodał, Ŝe pismo nie zawierało Ŝadnych przesłanek podania, czy prośby, 
było obraźliwe, prowokujące i uwaŜa, Ŝe nie wymagało odpowiedzi. 

Przewodniczący Rady A. Jasiłek odczytał treść uchwały, po czym zarządził głosowanie,                       
w którym uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 16 za, przy 2 wstrzymujących. 

Uchwała nr XXV/116/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 Pkt 15/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka                         



w Zakrzewie. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                       
w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczba 18 głosów. 

Uchwała nr XXV/117/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pkt 16/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka                     
w Okonku. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                       
w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczba 18 głosów. 

Uchwała nr XXV/118/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pkt 17/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo – 
Wychowawczej w Jastrowiu. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                       
w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczba 18 głosów. 

Uchwała nr XXV/119/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pkt 18/ porządku obrad 

 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek, w związku z faktem, iŜ radni otrzymali uchwałę w sprawie 
określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2008 roku w dniu dzisiejszym, poprosił o jej omówienie. 

Jarosław Biecki z Wydziału Promocji, Rozwoju i Aktywizacji Zawodowej poinformował,              
Ŝe proponuje się następujące zmiany: 

− w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zmienia się kwotę jednorazowych 
dotacji udzielanych osobom niepełnosprawnym na podjęcie działalności gospodarczej, 
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej z 70 tys. zł do kwoty                
75 tys. zł;  

− ze środków z zakresu rehabilitacji zawodowej przesuwa się kwotę 31 tys. zł na 
zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, z przeznaczenie na dofinansowanie sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (wzrost o 5 tys. zł) oraz na 
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne                  
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym (wzrost o 26 tys. zł). 

Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                       
w którym uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 16 za, przy 2 wstrzymujących. 

Uchwała nr XXV/120/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 



Pkt 19/ porządku obrad 

   
Wniosków i oświadczeń nie zgłoszono. 
 
 
Pkt 20/ porządku obrad 

 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe grudniowa sesja odbędzie się w dniu 17 grudnia                
w Lipce. 
 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek zamknął obrady XXV sesji o godz. 1730.    
 

Sporządziła: 

Beata Piechowska 

 
 


