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PROTKÓŁ NR XV/07 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 19 GRUDNIA 2007 ROKU 

 

 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1505, a zakończyły o godz. 1740. Posiedzenie sesji odbyło się                        
w Klubie „Bakcyl” w Tarnówce, przy ul. Zwycięstwa. 

Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego Andrzej Jasiłek. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 19 radnych, a zatem Rada zdolna 
jest do podejmowania prawomocnych uchwał.  

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

 

Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi Gminy Tarnówka Ireneuszowi Baranowi, który 
przedstawił krótką informację o gminie; oznajmił, Ŝe Gmina Tarnówka jest jedną z trzech 
najmniejszych gmin w Województwie Wielkopolskim i powierzchnie 132 km2  zamieszkuje 3.250 
mieszkańców; budŜet gminy wynosi 6,5 mln zł i na jej terenie funkcjonuje gimnazjum publiczne, 
szkoła podstawowa oraz przedszkole gminne. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek poinformował, Ŝe na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji 
Zarząd Powiatu zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie projektów 
uchwał w sprawie: 
− powiadomienia o obowiązku złoŜenia oświadczenia lustracyjnego (pkt 5 porządku obrad), 
− zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2007 rok (pkt 10 porządku obrad), 

a więc, zgodnie z § 18 ust. 7 Statutu Powiatu Złotowskiego, porządek obrad zostaje o te punkty 
uzupełniony.  

 
Radny Kazimierz Grochowski zaproponował, aby w związku z nadchodzącymi świętami uczcić, 
minutą ciszy, osoby poległe w obronie naszego kraju. 
Przewodniczący zarządził minutę ciszy. 

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/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2008 rok. 
5/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2007 rok 
6/ Informacja Zarządu Powiatu o zakresie współpracy samorządu powiatowego                          



z samorządami gminnymi z terenu powiatu złotowskiego za rok 2007 rok. 
7/ Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Złotowskiego za okres od 1 kwietnia                

do 31 października 2007 roku. 
8/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2008 rok. 
9/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji stałych oraz planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2008 rok. 
10/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczenia, warunków i sposobu jego 

przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 
11/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku. 
12/ Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku złoŜenia oświadczenia 

lustracyjnego. 
13/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
14/ Interpelacje i zapytania radnych. 
15/ Wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
16/ 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. 

Następnie zarządził głosowanie, w którym radni stosunkiem głosów: 18 za, przy 1 wstrzymującym 
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. 

Starosta Mirosław Jaskólski oznajmił, Ŝe: 

− na ostatniej sesji radny T. Fidler źle wypowiedział sie odnośnie wyników matur; 
− Zarząd Powiatu przeprowadził analizę wyników egzaminu we wszystkich szkołach,                                

z poszczególnych przedmiotów, odnosząc się do średniej wojewódzkiej; 
− z wielu przedmiotów wyniki przekraczały średnią wojewódzką; 
− uwaŜa, iŜ matura wypadła dobrze, równieŜ w porównaniu z latami poprzednimi i Marszałek 

Województwa wielu uczniów z naszych szkół uhonorował stypendiami; 
− równieŜ nauczyciele zwrócili się w tej sprawie do Przewodniczącego Rady. 
W imieniu dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych pismo odczytał Dyrektor Zespołu Szkół 
Rolniczych G. Maciuszko (pismo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 
Radny Tomasz Fidler podziękował za zainteresowanie sie tematem; oznajmił, iŜ nikt nie jest 
zadowolony, jeśli ktoś ocenia jego pracę, a dane przygotowane przez Zarząd róŜnią się od wcześniej 
przygotowanych – na Komisje Oświaty i Zdrowia. Następnie przeprosił uczniów i nauczycieli jeśli 
poczuli sie uraŜeni jego wypowiedzią oraz stwierdził, Ŝe źle mogą sie równieŜ poczuć uczniowie 
gimnazjów, określeni w piśmie, jako słabi. 
     
 



Pkt 4/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych (załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu) dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu 
na 2008 rok. 
Skarbnik Powiatu Grzegorz Piękoś poinformował, Ŝe budŜet na 2008 rok jest budŜetem 
nastawionym na inwestycje, a wydatki bieŜące skalkulowane są do minimum. Następnie 
przedstawił prezentację multimedialną pokazującą ogólne ujęcie budŜetu oraz szczegółowe 
wydatkowanie środków na inwestycje (prezentacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu). 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe w kserokopii projektu uchwały, którą otrzymali 
radni, nie ma podpisów członków Zarządu, poniewaŜ uchwała przyjęta była na posiedzeniu 
Zarządu, tuŜ przed sesją. 
Radny Z. Wojtuń oznajmił, Ŝe budŜet powiatu na 2008 rok, w stosunku do ubiegłorocznego, jest 
budŜetem progresywnym; zadowalające są planowane inwestycje oraz środki pozyskane                          
z zewnątrz. 
Radny Kazimierz Bieluszko oznajmił, Ŝe w budŜecie planowane są remonty dróg w czterech 
gminach oraz zapytał w jaki sposób znajdziemy pieniądze na wykonanie remontów w pozostałych 
gminach: Krajence, Lipce i Zakrzewie. 
Radny Jerzy Podmokły: 
− podziękował za sporządzoną i przedstawioną prezentacje budŜetu, oznajmił jednak, Ŝe budŜet 

powiatu po stronie wydatków jest niedoszacowany i biorąc pod uwagę wzrost kosztów i cen, 
szczególnie w dziale budowlanym, nie uda sie wykonać zaplanowanych inwestycji i remontów; 

− zapytał, czy modernizacja chodnika w Sypniewie dotyczy poprawy wykonanego juz wcześniej 
odcinka, czy teŜ nowego; 

− oznajmił, Ŝe zgłosi wniosek aby zmniejszyć kwotę do której Zarząd Powiatu samodzielnie moŜe 
zaciągać kredyt z 4,5 mln zł do 2,5 mln, poniewaŜ w razie potrzeby zawsze moŜna zwołać sesje 
nadzwyczajną; 

− oznajmił, Ŝe kwota 5 tys. zł przeznaczona na organizacje obozów i koloni jest za mała; dodał,                      
Ŝe młodzieŜ naleŜy wychowywać i wówczas nie byłoby potrzeby wydatkowania 323 tys. zł na 
utworzenie MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii. 

Radny K. Grochowski oznajmił, Ŝe budŜet jest dobrze opracowany, jednak są jeszcze moŜliwości                      
i proponuje zwiększenie wydatków w dziale transport z 4 do 7 mln zł; zapytał, czy w tej kwocie 
zawarte są równieŜ środki z Urzędu Miasta, czy są to wyłącznie środki własne, poniewaŜ w takiej 
sytuacji nie byłby to tak duŜy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym? Zaproponował równieŜ 
ograniczenie wydatków na Radę Powiatu i zwiększenie o 50 tys. zł wydatków na kolonie i obozy. 
Przewodniczący A. Jasiłek oznajmił, Ŝe nie moŜna zmniejszać wydatków na Radę Powiatu, 
poniewaŜ są one naliczane zgodnie z uchwałą o wysokości diet, więc nie podda pod głosowanie 
zgłoszonego wniosku, chyba Ŝe radny poda inne źródło. 
Radny J. Podmokły stwierdził, iŜ w takiej sytuacji on moŜe podać inne źródło finansowania – § 
0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze lub § 0970 Wpływy z 
róŜnych dochodów . 
 
Godz. 1610  obrady opuścił radny T. Fidler. 
 
Skarbnik Powiatu odpowiedział, Ŝe wydatki w tym dziale zostały skalkulowane na minimalnym 
poziomie i nie moŜna ich zmniejszyć na etapie planowania. 
Radny J. Podmokły zapytał, co wchodzi w skład działu wpływy z innych dochodów? 
Skarbnik odpowiedział, Ŝe kwota wydatków w tym dziale naliczona jest na podstawie zawartych 
umów oraz w oparciu o wydatkowanie w roku bieŜącym i przy szacowaniu zachowana jest zasada 
oszczędności, a więc nie moŜna zaplanować wyŜszej kwoty. 



Radny J. Podmokły zapytał, w jakich działach ubiegłorocznego budŜetu było większe wykonanie? 
Skarbnik odpowiedział, Ŝe np. większe były wpływy z opłat komunikacyjnych, jednak nie moŜna 
sztucznie zwiększać dochodów, moŜna to oczywiście zrobić, w ciągu roku, jeśli pojawi się taka 
moŜliwość                   . 
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe w wydatkach w dziale 470 nie ma wykazanej Ŝadnej kwoty. 
Skarbnik odpowiedział, Ŝe rzeczywiście jest to niedopatrzenie, w ubiegłym roku była to niewielka 
kwota – 300 zł. 
Wicestarosta Ryszard Goławski oznajmił, Ŝe radny J. Podmokły nie uczestniczył w posiedzeniach  
komisji, na których odbywała sie dyskusja nad budŜetem i był czas do zadawania pytań; dodał,                 
Ŝe zarówno Rada, jak i Zarząd Powiatu nie mają wpływu na wzrost cen, a rzeczywiste koszty będą 
znane dopiero po rozstrzygnięciu przetargów. 
Starosta Mirosław Jaskólski oznajmił, Ŝe: 
− powiat jest przygotowany na realizację 9 wniosków ze środków unijnych, jednak Marszałek 

Województwa określił, i Ŝ do jednego konkursu moŜna złoŜyć tylko jeden wniosek, w związku               
z powyŜszym wybrany został wniosek dotyczący modernizacji drogi Okonek – Borucino – 
Jastrowie, poniewaŜ jest ona w najgorszym stanie; 

− koszt modernizacji wyniesie 1.430.000 zł i sfinansowany będzie w 50% ze środków własnych              
i w 50% ze środków Urzędu Marszałkowskiego; 

− po rozpoczęciu funkcjonowania MOS do Ministerstwa złoŜony zostanie wniosek o zwrot 
poniesionych kosztów; 

− modernizacja chodnika w Sypniewie dotyczy nowego odcinka o długości 500m; 
− wszystkie poŜyczki i kredyty i tak są rozpatrywane przez Radę Powiatu; 
− na chwile obecną nie ma Ŝadnych wniosków o dofinansowanie organizacji obozów i koloni,                 

a jeśli sie pojawia i środki okaŜą się niewystarczające, Zarząd zwiększy kwotę; 
− wypowiedź radnego K. Grochowskiego traktuje jako spostrzeŜenie. 
Radny K. Grochowski oznajmił, Ŝe nie uzyskał odpowiedzi na pytanie o zwiększonych wydatkach 
na Starostwo Powiatowe oraz propozycje ich zmniejszenia. 
Starosta oznajmił, Ŝe nastąpiło zmniejszenie wydatków w Starostwie o 800 tys. zł, więc nie rozumie 
o jakie zwiększeniu mówi radny.   
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe pracę radnego wykonuje tylko społecznie i nie bez powodu nie 
uczestniczył w posiedzeniach komisji. 
Radny Piotr Tomasz stwierdził, iŜ: 
− są gminy w których inwestycje przeprowadzane są kaŜdego roku, np. w Okonku, a w Krajence 

sporadycznie; 
− pan Skarbnik mówi, Ŝe nie moŜna określić wydatków na Radę Powiatu, ale przecieŜ                                

w listopadzie moŜna był zmienić uchwałę w sprawie wysokości diet, obniŜając je; 
− oszczędności moŜna równieŜ poczynić likwidując fili ę Starostwa w Okonku. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad: 
− wnioskiem dotyczącym obniŜenia kwoty, do której Zarząd Powiatu moŜe samodzielnie zaciągać 

poŜyczki z 4,5 do 2,5 mln zł (w głosowaniu poprawka została odrzucona stosunkiem głosów: 11 
przeciw, 4 za, przy 4 wstrzymujących) 

− projektem uchwały, która została przyjęta stosunkiem głosów: 11 za, przy 8 wstrzymujących. 
Uchwała nr XVI/65/2007 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
  
Pkt 5/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2007 rok. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie w którym 
uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 15 za, przy 4 wstrzymujących. 
Uchwała nr XVI/66/2007 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 



 
Przerwa od godz. 1640 do godz. 1655. 
 
Pkt 6/ porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
informacji Zarządu Powiatu o zakresie współpracy samorządu powiatowego z samorządami 
gminnymi z terenu powiatu złotowskiego za rok 2007 rok.. 
Radny K. Bieluszko oznajmił, iŜ nie uwaŜa, Ŝe współpraca jest dobra, poniewaŜ nadal nie ma 
porozumienia z Gminą i Miastem Krajenka.    
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                 
w którym informacja została przyjęta stosunkiem głosów: 15 za, przy 4 wstrzymujących. 
Informacje stanowią załączniki nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 7/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
informacji z realizacji uchwał Rady Powiatu Złotowskiego za okres od 1 kwietnia do 31 
października 2007 roku. 

Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym 
informacja została przyjęta jednogłośnie, liczba 19 głosów. 

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 
 
Pkt 8/ porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2008 rok. . 

Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym 
uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczba 19 głosów. 

Uchwała nr XVI/67/2007 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 

Pkt 9/ porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji stałych oraz planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu na 2008 rok.. 

Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym 
uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczba 19 głosów. 

Uchwała nr XVI/68/2007 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 



Pkt 10/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczenia, warunków i sposobu jego 
przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym 
uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 18 za, przy 1 wstrzymującym. 
Uchwała nr XVI/69/2007 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pkt 11/ porządku obrad 

   
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
projektu uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym 
projekt uchwały został przyjęty stosunkiem głosów: 10 za, przy 7 przeciw. 
Uchwała nr XII/59/2007 stanowi załącznik do protokołu. 
 

 
Pkt 12/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
projektu uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku złoŜenia oświadczenia lustracyjnego. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym 
uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
Uchwała nr XVI/60/2007 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 13/ porządku obrad 

 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji udzielił Starosta M. Jaskólski. 
Pisemna informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, Ŝe: 
− radny T. Fidler zwrócił sie umieszczenie punktu interpelacje i zapytania radnych, po punkcie 

Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym; stwierdził,           
Ŝe wniosek zostanie uwzględniony od kolejnej sesji. 

− wpłynął projekt uchwały Klubu Radnych PiS w sprawie zmiany Statutu Powiatu Złotowskiego           
i zgodnie z regulaminem Rady będzie on przekazany do Zarządu Powiatu, a następnie pod 
obrady sesji. 

Radny Piotr Tomasz oznajmił, Ŝe w jednej z wcześniejszych odpowiedzi na interpelacje, otrzymanej 
od Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy czyta, iŜ dział pośrednictwa pracy jest komórką 
organizacyjną w Powiatowym Urzędzie Pracy, a następnie zapytał czy w związku z faktem,                
Ŝe juŜ nie potrzebujemy kierownika, dział ten przestał być juŜ komórką PUP? 
Radny oznajmił równieŜ, iŜ Pan Starosta, odpowiadając na pytanie z poprzedniej sesji dotyczące 
działek o numerze ewidencyjnym gruntu 45/5 połoŜonych w obrębie wsi Piecewo, gmina Tarnówka 
wyjaśnił, Ŝe wszystko jest w porządku i decyzje zostały wydane zgodnie z kompetencjami Pana 
Starosty, a on dysponuję pismem z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego                         
w Poznaniu z dnia 8 sierpnia 2006 roku (załącznik nr 1 do niniejszego pisma), który kwestionuje 
kompetencje Pana Starosty w tej sprawie.   



 

Pkt 14/ porządku obrad 

 

Radny Kazimierz Bieluszko zwrócił się o udzielenie odpowiedzi ile dróg w obecnej kadencji 
zostanie wykonanych w gminach: Tarnówka, Krajenka i Złotów. 

Radny Jerzy Podmokły zwrócił sie o udzielenie odpowiedzi: jaki okres obejmuje gwarancja na 
wykonanie chodnika w miejscowości Sypniewo, czy ktoś ustalił, czy konieczność modernizacji 
była spowodowana czynnikami, za które wykonawca nie odpowiadał, czy teŜ przyczyną było 
nienaleŜyte wykonanie zlecenia, bo wówczas naprawa powinna zostać wykonana w ramach 
gwarancji, a z przeznaczonych na ten cel środków moŜna wykonać kolejny odcinek chodnika. 

Radny Kazimierz Grochowski zapytał, czy w związku z pojawiającym sie w ostatnim czasie                  
w mediach tematem o prywatyzacji placówek słuŜby zdrowia, nasz powiat przygotowuje sie juz do 
realizacji tego zadania?  

Radny zgłosił równieŜ wniosek o powołanie, w charakterze doraźnym, komisji mediacyjnej w celu 
pojednania samorządu powiatowego z samorządem Krajenki, w skład której mogliby wejść 
przedstawiciele wszystkich klubów radnych. 

Radny Adam Pulit, w imieniu gospodarzy i mieszkańców wsi Święta zwrócił sie o uwzględnienie                   
w planach inwestycyjnych powiatu kwestii wykonania chodnika w tej miejscowości. Zaproponował 
równieŜ, stworzenie pewnego rodzaju strategii budowy i przebudowy chodników                                    
w miejscowościach na terenie powiatu złotowskiego oraz aby np. rok 2009 ogłosić rokiem 
bezpieczeństwa dla pieszych. 

Radny Piotr Tomasz zwrócił sie o wyjaśnienie incydentu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Jastrowiu, noszącego znamiona przestępstwa, poniewaŜ w ostatnim czasie 
otrzymał list od jednego z nauczycieli Ośrodka (załącznik nr 2 do niniejszego pisma),                      
z zapytanie dlaczego otworzona została jego osobista szafka zamknięta na klucz, bez 
jakiegokolwiek uprzedzenia 

 
 
Pkt 15/ porządku obrad 

   
Przewodniczący Rady podziękował Wójtowi Gminy Tarnówka oraz Pani Dyrektor Klubie „Bakcyl” 
za gościnność i pomoc w organizacji sesji. Poinformował, Ŝe do tej pory podsumowanie roku 
odbywało sie na balu Starosty Złotowskiego, natomiast od 2008 roku będzie sie to odbywało 
podczas uroczystej gali połączonej z rozstrzygnięciem konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego. 
 
 

Pkt 16/ porządku obrad 

 

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek zamknął obrady XVI sesji o godz. 1645.    

 

Sporządziła: 

Beata Piechowska 

 
 


