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      PROTKÓŁ NR IV/07 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 31 STYCZNIA 2007 ROKU 

 
 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1504, a zakończyły o godz. 1740. Posiedzenie sesji odbyło 
się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Złotowie, przy al. Piasta 32. 
Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego Andrzej Jasiłek. 
Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 18 radnych, a zatem Rada 
zdolna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.  
W momencie otwarcia sesji nieobecny był radny Roman Runge. 
Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję stanowią załączniki do 
protokołu z sesji. 
 
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/ Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 rok. 
5/ Informacja z realizacji uchwały nr XXXIX/172/2002 z dnia 27 marca 2002 roku Rady 

Powiatu Złotowskiego w sprawie ,,Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego 
powiatu złotowskiego na lata 2002 – 2011” oraz z realizacji uchwały nr XX/99/2004          
z dnia 26 maja 2004 roku Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie przyjęcia ,,Planu 
rozwoju lokalnego powiatu złotowskiego na lata 2004 – 2011” za 2006 rok. 

6/ Informacja z realizacji wypłaty stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 
studentów za rok szkolny 2005/2006. 

7/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/97/2000 z dnia 25 października 
2000 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróŜy radnych 
powiatu. 

8/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/40/1999 z dnia 17 listopada          
1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich. 

9/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
10/ Interpelacje i zapytania radnych. 
11/  Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 
12/ Zamknięcie sesji. 
 
 
Pkt 2/ porządku obrad  
 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek poinformował, Ŝe protokół został sporządzony                  
w terminie określonym w Statucie Powiatu i wyłoŜony radnym do wglądu. Do chwili 
otwarcia obrad sesji nikt nie zgłosił uwag. 
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Następnie zarządził głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli 
protokół z poprzedniej sesji. 
 
 
 
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 Zygmunt Wojtuń oznajmił, Ŝe po rozmowach z dyrektorami szkół wie,                              
Ŝe zaplanowano niskie środki na wydatki rzeczowe, tj. na energię elektryczną, ogrzewanie, 
środki czystości itd., w związku z czym poprosił Zarząd Powiatu o dbanie o tą kwestię. Radny 
oznajmił równieŜ, Ŝe po zakończeniu okresu kadencji rady powiatu, zarząd – działa do 
momentu wyboru kolejnego, w związku z czym członkom zarządu za pracę w tym czasie 
naleŜy się wynagrodzenie; oznajmił, Ŝe jest ciekawy jak ta sprawa została rozwiązana                 
w przypadku Zarządu Powiatu Złotowskiego. 
 
Godz. 1507  na posiedzenie przybył radny Roman Runge. 
 
Radny Jerzy Massel oznajmił, Ŝe ze sprawozdania o pracy Zarządu Powiatu w okresie 
międzysesyjnym przeczytał, Ŝe przeprowadzono wizję terenową w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w celu stwierdzenia potrzeb remontowych. Stwierdził, Ŝe w momencie przenoszenia 
Starostwa do nowej siedziby zapewniano, Ŝe przeniesione zostaną do niego równieŜ inne 
jednostki powiatowe, w związku z czym nie widzi sensu inwestowania środków w remont.    
Starosta Mirosław Jaskólski poinformował, Ŝe minął dopiero pierwszy miesiąc 
funkcjonowania szkół i analizę wydatków Zarząd przeprowadzi po I półroczu, natomiast             
juŜ przy konstruowaniu budŜetów przez szkoły okazało się, Ŝe duŜo środków  przesunięto         
na wynagrodzenia, a na wydatki bieŜące zaplanowano za niskie kwoty. Poinformował 
równieŜ, Ŝe do kwestii remontu w PUP Zarząd Powiatu wróci na początku marca i podejmie 
decyzje w momencie, gdy znana będzie kwota rezerwy za 2006 rok.   
 
 
 
Pkt 4/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
(załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) w sprawie Sprawozdania z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 rok. 
Radny Tomasz Fidler stwierdził, Ŝe sprawozdanie zostało przygotowane w sposób 
chronologiczny, nie nawiązuje do realizacji zadań, do których Komisja została powołana oraz 
jej działalność opiera się głównie na słuŜbach, inspekcjach i straŜach. Oznajmił, Ŝe prosił              
o wyjaśnienie sprawy zamieszczonych przy drogach bilbordów, tzn. o koszty jakie poniosła 
Fundacja oraz sponsor, jednak nie uzyskał odpowiedzi. 
Radny Kazimierz Bieluszko przedstawił zdarzenie, które miało miejsce ok. miesiąca temu,          
w Lipce, gdzie w ciągu dnia widziano dziwnie zachowującego się osobnika, a tego samego 
dnia w nocy dokonano kradzieŜy w jednym ze sklepów. Radny stwierdził, Ŝe próbował 
skontaktować się z Komisariatem Policji w Lipce, jednak nikt w godzinach popołudniowych 
się nie zgłaszał; okazało się Ŝe dyŜur pełniony jest tylko do godziny 15. 
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Radny Zygmunt Wojtuń poruszył kwestię usuwania barier architektonicznych w PCPR              
w Złotowie, umieszczenia przy LO, na ulicy Bohaterów Westerplatte znaku ,,uwaga dzieci”           
w związku z występującym w tym miejscu wzmoŜonym natęŜeniem i szybkim ruchem 
samochodowym., o ostatnich niebezpiecznych zdarzenia w szkołach gimnazjalnych                   
oraz o bardzo silnych wichurach i przerwach w dostawie prądu w niektórych 
miejscowościach o czym Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego powiadamiany był 
przez gminne zespoły z opóźnieniem. 
Radny Kazimierz Grochowski oznajmił, Ŝe wielokrotnie poruszana jest kwestia 
niebezpiecznego przejścia dla pieszych w Lipce na ul. Kolejowej, w związku z czym poprosił 
o rozwiązanie tego problemu.       
Wicestarosta Ryszard Goławski – szef Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego 
oznajmił, Ŝe na ostatnim posiedzeniu Zespołu, uczulono gminne zespoły, aby informacje 
spływały w odpowiednim czasie oraz aby były wiarygodne; wypracowane zostaną równieŜ 
metody postępowania w przypadku zaistnienia takich sytuacji. Poinformował równieŜ,           
Ŝe kwestia niebezpiecznego przejścia dla pieszych w Lipce będzie poruszona na najbliŜszym 
posiedzeniu Komisji do rozpatrywania spraw z zakresu zarządzania ruchem na drogach. 
Radny Roman Kęciński poinformował, Ŝe w prasie lokalnej podano, Ŝe w gminie Lipka, 
podczas wichur, nie było większych problemów podczas, gdy fakty były inne i wystąpiły 
nawet 3. dniowe przerwy w dostawie prądu, przez co nasuwa się uwaga o braku przepływu 
informacji. 
Wicestarosta Ryszard Goławski stwierdził, Ŝe Zespół funkcjonuje bardzo dobrze, a gminne 
zespoły uczulono, Ŝe w większości ich działanie odbywa się tylko na papierze. Ponadto 
pojawił się problem dyŜurów w soboty i niedziele, kiedy to urzędy są zamknięte, 
zaproponowano więc, w nagłych sytuacjach, wprowadzenie całodobowych dyŜurów. 
Starostwa M. Jaskólski poprosił Prezesa Fundacji „Bezpieczny Powiat” Krzysztofa 
Doroszuka o udzielenie odpowiedzi radnemu T. Fidlerowi. 
Prezes K. Doroszuk poinformował, Ŝe: 

- patronem akcji „kierowco zwolnij – szkoda Ŝycia’ było Starostwo Powiatowe                
w Złotowie, PSS „Społem”, Nadleśnictwo Złotów oraz Komenda Powiatowa Policji; 

- ustawiono 4 bilbordy, poza pasem ruchu drogowego, znajdujące się na terenie miasta 
Złotów oraz Nadleśnictwa Złotów, na co uzyskano stosowne pozwolenie; 

- dodatkowo z kierownictwem dróg wojewódzkich uzgodniono, Ŝe mimo, iŜ bilbordy 
znajdują się poza pasem dróg wojewódzkich, nie stanowią zagroŜenia; 

- kampanie sfinansowano ze środków Fundacji i PSS ,,Społem”, a całkowity jej koszt 
wyniósł 6.896 zł, z czego wkład Fundacji – 3.240 zł; 

- uzyskano zapewnienie, Ŝe w momencie wymiany przez PSS ,,Społem” swojej strony 
reklamowej, odnowiona zostanie równieŜ strona Fundacji. 

Radny R. Keciński zapytał, jak daleko posunięto się w działaniach, dotyczących pozyskania 
przez Fundacje statusu organizacji poŜytku publicznego? 
Prezes K. Doroszuk poinformował, Ŝe proces jest nadal w trakcie; pod koniec roku 
dokumentacja na złoŜenie wniosku była juŜ gotowa, jednak pojawiła się moŜliwość,            
aby Fundacja uczestniczyła i koordynowała proces planowania i wytyczania ścieŜek 
rowerowych, w związku z czym, w najbliŜszym czasie zbierze się rada fundacji celem 
wprowadzenia tej zmiany do Statutu. 
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji A. Sikorski oznajmił, Ŝe sprawa przedstawiona 
przez radnego K. Bieluszko zostanie wyjaśniona i udzielona pisemna odpowiedź. 
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Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe wniosek o niebezpiecznym przejściu dla 
pieszych w Lipce został przekazany do Komisji do rozpatrywania spraw z zakresu 
zarządzania ruchem na drogach, celem jego realizacji. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni stosunkiem głosów: 11 za, przy 8 wstrzymujących przyjęli informację 
(załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 
 
 
Pkt 5/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych           
w sprawie informacji z realizacji uchwały nr XXXIX/172/2002 z dnia 27 marca 2002 roku 
Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie ,,Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego 
powiatu złotowskiego na lata 2002 – 2011” oraz z realizacji uchwały nr XX/99/2004                   
z dnia 26 maja 2004 roku Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie przyjęcia ,,Planu rozwoju 
lokalnego powiatu złotowskiego na lata 2004 – 2011” za 2006 rok.. 
Radny J. Massel stwierdził, Ŝe omawiany temat wymaga większego opracowania,                       
a przygotowana informacja jest krótka, lakoniczna, zawierająca tylko kwestie zrealizowane          
i często z niejasnym opisem, brak natomiast przyczyn niewykonania poszczególnych zadań. 
Argumenty przytoczone przez przedmówce poparł radny Jerzy Podmokły dodając, Ŝe nie ma 
nic, np. na temat działań w zakresie ochrony środowiska. 
Starosta M. Jaskólski stwierdził, Ŝe sprawozdanie jest syntetyczne i opisuje skrótowo,                 
co zostało wykonane przez 4 lata. Szczegóły natomiast przedstawiał dyrektor Wydziału 
Promocji, Rozwoju i Aktywizacji Zawodowej na posiedzeniach komisji, poniewaŜ źródłowe 
materiały były bardzo obszerne. Jeśli chodzi o działania w zakresie ochrony środowiska 
Starosta poinformował, Ŝe opracowany jest osobny Powiatowy program ochrony środowiska, 
z którego równieŜ na sesji przedstawiana jest szczegółowa realizacja. 
Radny J. Podmokły oznajmił, ze wówczas nie widzi sensu zapisu, Ŝe udzielana jest pomoc 
fachowa i finansowa, bez określenia jej zakresu. Zapytał równieŜ, czy w statystyce 
określającej zmniejszenie skali bezrobocia z 30% na 17,9% znajdują się równieŜ osoby 
zatrudniane w ramach prac publicznych i robót interwencyjnych, gdyŜ te osoby wielokrotnie 
zatrudniane są, z przerwami.  
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni stosunkiem głosów: 11 za, przy 8 wstrzymujących przyjęli informację 
(załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 
 
 
Pkt 6/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji z realizacji wypłaty stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
i studentów za rok szkolny 2005/2006. 
Radny Jerzy Podmokły oznajmił, Ŝe na Komisji BudŜetu bardzo szczegółowo omawiana była 
sprawa kosztów za audyt zewnętrzny i pytano m.in. o sposób wyłonienia firmy. Radny 
stwierdził, Ŝe uzyskał odpowiedź, ale nadal brakuje mu informacji, czy porównywano ceny 
obecnej firmy z innymi funkcjonującymi na rynku.  
Starosta M. Jaskólski oznajmił, Ŝe dyrektor Wydziału Promocji, Rozwoju i Aktywizacji 
Zawodowej udzieli radnemu odpowiedzi. 
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Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli informację (załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu). 
 
 
Pkt 7/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Jan Zając odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XXIII/97/2000 z dnia 25 października 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości 
diet oraz zwrotu kosztów podróŜy radnych powiatu. 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu. 
Radny Piotr Tomasz zgłosił wniosek o: 

- zmianę zapisów w § 1 pkt 1 projektu uchwały, proponując zmniejszenie wysokości 
diet odpowiednio dla: przewodniczącego Rady – z 85% na 80%, 
wiceprzewodniczących Rady – z 60% na 50%, członków Zarządu – z 75% na 70%, 
przewodniczących Komisji – z 55% na 45%, szeregowych radnych – z 35% na 30%. 
Radny oznajmił, Ŝe rola przewodniczących komisji ogranicza się tylko do 
prowadzenia posiedzeń, w związku z czym większe zmniejszenie jest uzasadnione. 

- skreślenie w § 3 pkt 1 zdania ,,obniŜenie diety dla radnego – członka Zarządu o 11% 
podstawy następuje tylko w przypadku, gdy nie uczestniczył on w pracach Ŝadnej 
komisji” 

- skreślenie w § 3 pkt 2 ppkt a słów: ,,w przypadku członka Zarządu o 4%”, poniewaŜ 
wszyscy radni powinni być traktowani jednakowo, a ten zapis faworyzuje członków 
Zarządu; 

- w § 3 pkt 2 ppkt c wyraŜenie ,,7%” zastąpić „11%”; 
- skreślenie w § 3 punktu 3.  

Radny Z. Wojtuń oznajmił, Ŝe kwestię diet szczegółowo analizowano na posiedzeniu Komisji 
BudŜetu, a następnie przedstawił wyliczenia wysokości diet obecnie pobieranych przez 
radnych, biorąc pod uwagę zróŜnicowanie ze względu na pełnioną funkcję. Powiedział teŜ,          
Ŝe wysokość podstawy naliczenia diety zaleŜy od liczby mieszkańców i w naszym powiecie  
(wg skali od 60 do 120 tys. mieszkańców) wynosi ona 85% podstawy wymiaru, która stanowi 
2.590 zł. Następnie podał konkretne wyliczenia obrazujące róŜnice realnie pobieranych diet        
w porównaniu z zapisem w uchwale, i tak: 
- przewodniczący Rady – zamiast 85% - realnie otrzymuje 72%, 
- wiceprzewodniczący Rady – zamiast 60% otrzymuje 51%, 
- członek Zarządu – zamiast 75% otrzymuje 64%, 
- przewodniczący Komisji – zamiast 55% otrzymuje 47%, 
- radny bez funkcji – zamiast 35% otrzymuje 30%. W związku z powyŜszym propozycja 
radnego P. Tomasza zmierzałaby do podwyŜszenia diet. 
Następnie głos zabrał radny Włodzimierz Choroszewski, jako przewodniczący Klubu radnych 
SLD podając, Ŝe 3. kadencję jest radnym, ale nie wie kto, w tej sytuacji, ma słuszne intencje,          
a kto wniosek zmierza do podwyŜszenia diet. Oznajmił, Ŝe członkowie Klubu radnych SLD        
są przeciwni zwiększeniu diet.  
Radny P. Tomasz oznajmił, Ŝe odnosił się do poprzedniej uchwały o dietach z 25 
października 2000 roku, więc moŜe przekazano mu nieaktualną uchwałę. Poprosił o nie 
przeinaczanie jego słów oraz o zarządzenie 10. minutowej przerwy. 
Radny Tomasz Fidler poprosił o przytoczenie stawek, nad którymi radni mają głosować. 
Przewodniczący rady A. Jasiłek oznajmił, Ŝe podczas analizy projektu na posiedzeniach 
komisji nikt z radnych nie zgłaszał zmian kwotowych oraz Ŝe nie będzie za wnioskodawcę 
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przedstawiał kwot, nad którymi radni mają głosować. W przedłoŜonym projekcie nie ma 
zmian kwotowych w stosunku do poprzedniej uchwały, a jedynie uregulowanie polegające         
na wykreśleniu funkcji wiceprzewodniczących Komisji oraz na wskazaniu z funkcji, a nie jak 
do tej pory – z nazwiska, osoby upowaŜnionej do podpisywania delegacji dla 
przewodniczącego Rady.       
 
Przerwa od godz. 1620 do godz. 1645. 
 
Radny P. Tomasz oznajmił, Ŝe w § 1 w pkt 1 wysokość diety dla niefunkcyjnych radnych 
wynosi 35%, a on proponuje zmniejszenie do 30%; stwierdził, Ŝe kwotowo będzie to o 100 zł 
mniej. 
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe intencją radnego P. Tomasza jest obniŜenie diet, średnio           
o 5%. 
Radny W. Choroszewski w imieniu klubu radnych SLD zgłosił wniosek o odrzucenie 
poprawek radnego P. Tomasza i pozostawienie diet na obecnym poziomie wraz z zapisem           
o potrącaniu diety w przypadku spóźnienia, bądź wcześniejszego wyjścia. 
Radny P. Tomasz stwierdził, Ŝe nie wnosił o wykreślenie zapisu o spóźnieniach                             
i wcześniejszych wyjściach, ale zapisu dotyczącego członków Zarząd, którzy nie powinni być 
faworyzowani. 
Radny Z. Wojtuń poinformował, Ŝe dieta, w ciągu miesiąca, nie moŜe przekraczać                     
1,5–krotności kwoty bazowej, która w przypadku naszego powiatu wynosi 2.590 zł oraz musi 
być zróŜnicowana ze względu na liczbę mieszkańców.  
Radny J. Podmokły poprosił o ustalenie stanu faktycznego, poniewaŜ podawane są róŜne 
wysokości diet. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe zgodnie z obowiązującą uchwałą dieta 
przewodniczącego Rady wynosi 85%, wiceprzewodniczącego Rady – 60%, członka Zarządu 
– 75%, przewodniczącego Komisji – 55%, radnego bez funkcji – 35%. 
Radny P. Tomasz oznajmił, Ŝe wg przedstawionych stawek, jego propozycje zmierzają do 
obniŜenia diet. 
Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami o: 

- obniŜenie diet dla: przewodniczącego Rady – do 80%, wiceprzewodniczących Rady – 
do 50%, członków Zarządu – do 70%, przewodniczących Komisji – do 45%, 
szeregowych radnych – do 30%. 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony stosunkiem głosów: 11 przeciw,8 za. 

- skreślenie w § 3 pkt 1 zdania ,,obniŜenie diety dla radnego – członka Zarządu o 11% 
podstawy następuje tylko w przypadku, gdy nie uczestniczył on w pracach Ŝadnej 
komisji”. 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony stosunkiem głosów: 11 przeciw,8 za. 

- skreślenie w § 3 pkt 2 ppkt a słów: ,,w przypadku członka Zarządu o 4%”. 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony stosunkiem głosów: 11 przeciw,8 za. 

- w § 3 pkt 2 ppkt c wyraŜenie ,,7%” zastąpić „11%”. 
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony stosunkiem głosów: 11 przeciw,8 za. 

- skreślenie w § 3 punktu 3.  
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony stosunkiem głosów: 11 przeciw,8 za. 

Następnie Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie nad projektem uchwały, który 
został przyjęty stosunkiem głosów: 11 za, 3 przeciw, przy 5 wstrzymujących. 
Uchwała nr IV/26/2007 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Pkt 8/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Jan Zając odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XII/40/1999 z dnia 17 listopada 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku 
Powiatów Polskich. 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe poprzednio przedstawicielem Rady 
Powiatu w Związku Powiatów Polskich był przewodniczący Rady – wymieniony z imienia           
i nazwiska, a obecnie proponuje się Starostę Złotowskiego, bez imiennego wskazania. 
Radny K. Bieluszko oznajmił, Ŝe przedstawicielem powinien być nadal przewodniczący rady, 
który reprezentuje powiat.  
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe propozycja zmiany była na jego wniosek.. 
Radny W. Choroszewski poinformował, Ŝe problem był rozpatrywany na posiedzeniu 
Zarządu Powiatu i zgadza się, iŜ przewodniczący reprezentuje powiat na zewnątrz, jednak 
pełni on funkcję społecznie, a w związku z tym, Ŝe zjazdy są wielokrotnie kilkudniowe 
kolidowało by to z wykonywaną przez przewodniczącego praca zawodową. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w którym 
projekt uchwały został przyjęty stosunkiem głosów; 18 za, przy 1 wstrzymującym. 
Uchwała nr IV/27/2007 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
  
 
Pkt 9/ porządku obrad 
   
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji udzielił Starosta                   
M. Jaskólski. Pisemna informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Radny K. Bieluszko podziękował za szczegółową odpowiedź na interpelację z poprzedniej 
sesji o planie remontów dróg powiatowych; oznajmił jednak, Ŝe z informacji Zarządu Powiatu 
wynika, iŜ sporządzono plany remontów na 7 dróg powiatowych na kwotę 200 tys. zł, a Rada 
na ten cel zabezpieczała kwotę 300 tys. zł, w związku z czym zapytał, na jakie drogi 
sporządzono plany oraz które będą realizowane w 2007 roku?  
Radny P. Tomasz oznajmił, Ŝe chodziło mu o uchybienia w powierzeniu, uchwałą Zarządu 
Powiatu, stanowiska dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i jakie 
kroki w tej kwestii poczyniono. Dodał, Ŝe jedna z nauczycielek Ośrodka zapewniała go, Ŝe to 
nie ona zaprosiła telewizję, tylko jedno z rodziców oraz Ŝe prowadzenie nagrania po godzinie 
22, gdzie dyŜur pełni tylko jeden opiekun, nie było dobrym pomysłem. 
Starosta M. Jaskólski oznajmił, Ŝe Wojewoda Wielkopolski pochopnie wydał decyzje              
o uchyleniu uchwały Zarządu Powiatu i Starostwo będzie się od niej odwoływało. 
Radca prawny Dagmara Wojciechowska poinformowała, Ŝe Wojewoda Wielkopolski, w dniu 
4 stycznia br. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym uchylił uchwałę Zarządu Powiatu,        
z dnia 5 czerwca 2002 roku. Zarząd Powiatu, na poprzednim posiedzeniu, podjął decyzję                
o zaskarŜeniu tej decyzji, gdyŜ została ona podjęta z naruszeniem art. 82, ust. 1 ustawy                 
o samorządzie powiatowym, który stanowi, Ŝe wojewoda moŜe uchylić uchwałę zarządu 
powiatu w ciągu roku, od daty jej podjęcia, a w przypadku naszej uchwały minęło 4,5 lat. 
Radny P. Tomasz zapytał, czy dyrektor Ośrodka spełnia wszystkie kryteria rozporządzenia? 
Radca prawny D. Wojciechowska oznajmiła, Ŝe na dzień dzisiejszy nie jest to istotne – 
spełniał je na dzień 5 czerwca 2002 roku.  
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Pkt 10/ porządku obrad 
 
Radny Włodzimierz Choroszewski zgłosił interpelację o zmianę metod, technik i narzędzi 
przekazywania materiałów radnym przez biuro Rady, z informacji na papierze - na informacje 
w formie elektronicznej, co wpłynie na zmniejszenie wydatków oraz spowoduje, Ŝe nie 
będzie konieczności skracania obszernych informacji. Metodę moŜna zastosować od kwietnia, 
maja.  
Radny Jerzy Podmokły oznajmił, Ŝe popiera wniosek przedmówcy dodając, Ŝe radni mogą 
odbierać materiały przez pocztę elektroniczną. Radny wniósł równieŜ o zamieszczanie 
protokołów z sesji Rady Powiatu w Biuletynie Informacji Publicznych, niezwłocznie po ich 
podpisaniu przez Przewodniczącego Rady.  
Wicestarosta Ryszard Goławski oznajmił, Ŝe w przypadku wątpliwości lub poprawek radni, 
którzy nie będą mieli materiałów na piśmie oraz moŜliwości ich odtworzenia na sesji,               
nie będą mogli skonsultować materiałów. 
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe dlatego teŜ zaznaczył, Ŝe materiały mogą być przekazywane 
w takiej formie tylko radnym, którzy wyraŜą na to zgodę, a więc którzy mają taką moŜliwość. 
Radny Piotr Tomasz oznajmił, Ŝe z uzyskanych od Sekretarza Powiatu informacji wie,                
iŜ przez ponad 2 lata w PUP w Złotowie nie była pełniona funkcja kierownika działu 
pośrednictwa pracy, a dopiero w roku ubiegłym, po konkursie, funkcję tą objął Pan 
Ławniczak - obecny Sekretarz Powiatu. Radny poprosił więc o wskazanie merytorycznych 
przesłanek, które zdecydowały o obsadzeniu stanowiska po tak długiej przerwie oraz zapytał 
dlaczego obecnie nikt nie pełni tej funkcji i czy jeszcze w bieŜącym roku zostanie ogłoszony 
konkurs na to stanowisko. 
 
 
Pkt 11/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe: 

- chciał na dzisiejszej sesji wręczyć radnym legitymacje, jednak nie wszyscy dostarczyli 
zdjęcia; ponownie poprosił o ich dostarczenie; 

- po sesji odbędzie się krótkie spotkanie organizacyjne z przewodniczącymi komisji; 
- wpłynęło zaproszenie na I Wielkopolski Turniej Bokserski, z okazji wyzwolenia 

Miasta Złotowa, który odbędzie się 10 lutego br., a zaproszenie kierowane jest do 
wszystkich radnych. 

Starosta M. Jaskólski poinformował, Ŝe Wydział Promocji, Rozwoju i Aktywizacji 
Zawodowej organizuje szkolenie nt. funduszy unijnych na lata 2007 – 2013 na które zaprasza 
wszystkich radnych; szkolenie odbędzie się 6 lutego br. o godz. 1000 w Starostwie 
Powiatowym w Złotowie, a prowadził je będzie specjalista z WOKiSS w Poznaniu. 
Poinformował równieŜ, Ŝe w piątek 2 lutego br. o godz. 1000 w Podgajach odbędzie się 
uroczyste złoŜenie wiązanek z okazji wyzwolenia ziem powiatu złotowskiego. 
Radny T. Fidler oznajmił, Ŝe w obecności Przewodniczącego i całej Rady Powiatu przeprasza 
radnego Zygmunta Wojtunia za swoją wypowiedź w telewizji ,,Asta-net” w dniu 13 grudnia 
2006 roku, która nawiązywała do pełnionej przez niego funkcji funkcjonariusza Ochotniczej 
Rezerwy Milicji Obywatelskiej i przez to uczestniczenia w aresztowaniu działaczy 
„Solidarności” na terenie powiatu złotowskiego. Oznajmił, Ŝe nie ma Ŝadnych podstaw,            
aby nie wierzyć radnemu Z. Wojtuniowi, który twierdził, Ŝe swoje obowiązki w tej 
organizacji wykonywał w duchu dobrze sprawowanej słuŜby, zgodnie z załoŜeniami ustawy        
o ORMO, jako organizacji o charakterze społecznym, zrzeszającej oddanych socjalizmowi           
i Polsce Ludowej obywateli; stwierdził, iŜ jest przekonany, Ŝe radny moŜe być dumny               
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ze swojego uczestnictwa w tej organizacji i nigdy, w Ŝaden sposób nie przyczynił się do 
kogoś złych przeŜyć, związanych z tą organizacją.  
Radny Z. Wojtuń oznajmił, Ŝe przyjmuje przeprosiny. Zwrócił się równieŜ do Starosty,           
aby zainteresował się sprawą wiaduktów znajdujących się w Złotowie, jadąc w kierunku 
Kujania. Radny stwierdził równieŜ, Ŝe kaŜdy z radnych moŜe w róŜny sposób spoŜytkować 
swoją dietę i przekazać, np. dla potrzebujących dzieci.        
  
 
Pkt 12/ porządku obrad 
 
 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek zamknął obrady IV sesji o godz. 1740.    
 
Sporządziła: 
Beata Piechowska 
 
 
 
 
 


