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PROTKÓŁ NR XXX/09 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 29 KWIETNIA 2009 ROKU 

 

 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

 

Posiedzenie sesji odbyło się w sali narad Starostwa Powiatowego w Złotowie,                              
przy al. Piasta 32. 

Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego Andrzej Jasiłek. 

Starosta M. Jaskólski stwierdził, Ŝe za kilka dni będziemy obchodzili 5 rocznicę przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej; przez ten czas duŜo w powiecie się zmieniło, wykonano wiele 
inwestycji, korzystając z licznych funduszy, równieŜ przedakcesyjnych. Starosta przedstawił 
równieŜ Pawła Gmurczyka, który 1 maja 2004 roku urodził się jako pierwszy europejczyk 
powiatu złotowskiego. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe w ostatnim czasie Wicestarosta                       
R. Goławski zdobył tytuł złotego promotora orłów agrobiznesu przyznany przez kapitułę 
nagrody pod patronatem Marszałka Sejmu. Orły agrobiznesu w w/w konkursie zdobyli 
równieŜ mieszkańcy naszego powiatu: Franciszek Tomke – właściciel cukierni „Kraina 
słodkości” w Zakrzewie oraz Norbert Klimek  - Prezes Banku Spółdzielczego w Lipce.  

Nagrodzeni podziękowali za odznaczenia. 

 

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

W momencie otwarcia sesji obecni byli wszyscy radni. 

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

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

− regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów 
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
powiatu złotowskiego umoŜliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości 
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – pkt. 13, 

− zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok – pkt. 14, 
w związku z czym porządek obrad zostaje o te punkty uzupełniony. 

Radni nie zgłosili uwag i propozycji zmian 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/ Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za 2008 rok. 
7/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. 
8/ Informacja z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie za 2008 rok. 
9/ Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2008 rok. 
10/ Informacja z działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie za 2008 rok. 
11/ Informacja z pracy doraźnej Komisji do Spraw Konkursu o Nagrodę Powiatu 

Złotowskiego za 2008 rok. 
12/ Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Złotowskiego„  „Planu gospodarki odpadami dla powiatu złotowskiego”. 
13/ Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania w roku 

szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu złotowskiego umoŜliwiających uzyskanie 
świadectwa dojrzałości finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego. 

14/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok. 
15/ Wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
16/ Zamknięcie sesji. 
 
 
 
Pkt 2/ porządku obrad  
 

Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek oznajmił, 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 nad protokołem, który radni przyjęli jednogłośnie, liczbą 19 
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 Zygmunt Wojtuń: 
− zapytał, czy kwota 10 tys. zł przeznaczona, w ramach konkursu na realizacje zadań           

w ramach organizacji poŜytku publicznego, na wypoczynek dzieci i młodzieŜy, 
stanowi dodatkowe środki, oprócz kwoty 10 tys. zł przeznaczonej na akcję harcerską? 

− zapytał o termin odzyskania środków zainwestowanych z budŜetu powiatu na 
działalność MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence? 



− odniósł się do zakupu 500 szt. toreb bawełnianych, za kwotę 2,5 tys. zł oznajmiając, 
Ŝe w porównaniu z kosztem innych worków na śmieci, ich cena jednostkowa – 5 zł – 
jest bardzo wysoka.  

Radny Jerzy Massel zwrócił się o udzielenie szerszej informacji dotyczącej zakresu zadań 
realizowanych, w ramach konkursu na realizacje zadań w ramach organizacji poŜytku 
publicznego, w szczególności dla osób niepełnosprawnych. 
Odpowiedzi na pytania udzielił Starosta M. Jaskólski informując, Ŝe: 

− kwota 10 tys. zł przyznana jest właśnie dla ZHP, poniewaŜ jest to stowarzyszenie                  
i zgodnie z przepisami zwracając się o przyznanie środków musi przystąpić do 
konkursu na realizacje zadań w ramach organizacji poŜytku publicznego; 

− na MOS w Krajence powiat przeznaczył kwotę ok. 700 tys. zł, z czego w roku 
ubiegłym zwrot części środków otrzymaliśmy w październiku, więc prawdopodobnie 
w roku bieŜącym zwrot otrzymamy równieŜ w październiku; 

− zakupione torby wykonane są z materiału ekologicznego, są wielokrotnego uŜytku                         
i jest to materiał zastępczy w stosunku do powszechnie uŜywanych reklamówek 
foliowych; 

− szczegółowy opis zakresu zadań realizowanych w ramach organizacji poŜytku 
publicznego znajduje się w dokumentacji konkursu, z którą moŜna się zapoznać. 

      
 
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 oznajmił, Ŝe odpowiedź na jego wniosek z poprzedniej sesji jest za mało szczegółowa; 
nie uzyskał odpowiedzi, czy planowane remonty na drogach powiatowych zostały wykonane, 
w jakiej kolejności oraz czy są ewentualne zaległości. W związku z powyŜszym zwrócił się              
o uzupełnienie informacji.  

radny Z. Wojtuń oznajmił, Ŝe kwota dofinansowania w wysokości 1 tys. zł przyznana                    
na udział dzieci z powiatu złotowskiego w finale zawodów lekkoatletycznych jest bardzo 
mała, poniewaŜ ogólny koszt wynosi 8 tys. zł; zapytał, czy organizatorzy tego konkursu mogą 
się równieŜ zwrócić o dofinansowanie w ramach konkursu na realizacje zadań w ramach 
organizacji poŜytku publicznego? 

Starosta M. Jaskólski odpowiedział, Ŝe mogą złoŜyć wniosek.  

 
 
 Pkt 5/ porządku obrad 
 
Radny Kazimierz Bieluszko oznajmił, Ŝe mieszkańcy gminy Lipka: Barbara Piekarska oraz 
Paweł Józef zgłosili problem długiego (ponad 2. miesięcznego) oczekiwania na badanie 
tomograficzne, w związku z czym zwrócił się o interwencję w tej sprawie. Zaproponował, 
aby radni załoŜyli fundację i co miesiąc przeznaczali pewną kwotę z diet na potrzeby takich 
osób. 

Radny Roman Runge: 

− na prośbę mieszkańców gminy Jastrowie zwrócił się z zapytaniem, czy zasadne jest 
pobieranie, przez właścicieli aptek, dodatkowych opłat za nocne dyŜury (pozycja 
dodatkowej opłaty wyszczególniona jest na paragonie przy zakupie leków). 



− oznajmił, iŜ wzdłuŜ drogi powiatowej na odcinku Jastrowie – Sypniewo, w okolicy 
Brzeźnicy, po wycince drzew pozostawiono gałęzie, które są juŜ bardzo wysuszone,                
co w sytuacji zagroŜenia poŜarowego jest bardzo niebezpieczne. Radny zaapelował          
o ich usunięcie.  oznajmił, iŜ tzw. zwalony most na rzece Gwda jest 
charakterystycznym obiektem na terenie powiatu złotowskiego, cieszącym się duŜym 
zainteresowaniem turystów. W związku   z powyŜszym radny zaapelował,                        
aby właściwy wydział Starostwa Powiatowego skoordynował działania właścicieli 
terenu, na którym znajduje się most - tj. gminy Jastrowie i gminy Tarnówka, 
Nadleśnictwa Lipka i Nadleśnictwa Jastrowie oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej - zmierzających do wycięcia kilku drzew, które  w okresie letnim znacznie 
ograniczają turystom jego widoczność oraz postawienia tablicy informującej               
o przyczynach jego zniszczenia. 

 

Pkt 6/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
(załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) dotyczące sprawozdania z wykonania budŜetu 
powiatu za 2008 rok (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 
Radny Jerzy Podmokły: 

− oznajmił, Ŝe w tym punkcie naleŜy odpowiedzieć na pytanie, jaki był budŜet i jego 
realizacja; 

− zgłosił zastrzeŜenia do wykazu wydatków inwestycyjnych i majątkowych– w grudniu 
2007 roku uchwalając budŜet powiatu na 2008 rok zaplanowaliśmy realizację duŜej 
inwestycji, tj. przebudowa drogi powiatowej Okonek – Borucino – Pniewo – Jastrowie 
na kwotę 1.430.000 zł, w trakcie nowelizacji budŜetu na ten cel przeznaczono 
dodatkowo 325.000 zł, jednak inwestycji nie zrealizowano;  

− poinformował, Ŝe dodatkowo w ciągu roku budŜetowego zwiększono planowane 
wydatki na inwestycję drogową Ptusza – Tarnówka – Węgierce – Złotów o kwotę 719 
tys. zł, zwiększono środki na przebudowę drogi Łąkie – Debrzno Wieś z 200 tys.              
na 420 tys. zł oraz dodatkowo wykonano nieplanowaną modernizację chodnika przy 
ul. Kolejowej w Okonku na kwotę 108 tys. zł; o 200 tys. zł zwiększono równieŜ 
dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego na zakup tomografu; 

− stwierdził, Ŝe skoro nie udaje się wykonać tak duŜej inwestycji, a planowane na nią 
środki wydaje się na inne drogi zachodzi pytanie, czy te środki zostały wydane celowo 
i oszczędnie;  

− oznajmił, Ŝe na Komisji BudŜetu dowiedział się równieŜ, Ŝe powiat dopłacił ok. 120 – 
130 tys. zł do funkcjonowania MOS w Krajence, a nie jest to nasze zadanie własne, 
tylko zlecone; 

− poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na błędy rachunkowe                        
w informacji, która została wysłana równieŜ do RIO; zaapelował, aby w przyszłości 
rzetelniej przygotowywać informację. 

Radny Z. Wojtuń oznajmił, Ŝe: 
− planowany budŜet był o 4 mln. zł niŜszy od wykonanego; 
− informacja z wykonania budŜetu jest bardzo szczegółowa i dobrze sporządzona; 
− budynek, w którym mieści się MOS jest budynkiem powiatowym, gdzie funkcjonuje 

równieŜ internat naszej szkoły, dlatego teŜ wydatkowanie środków na ten cel było 
celowe, poniewaŜ wykonane zostały i tak konieczne remonty; 

− w dziale gospodarki mieszkaniowej rzadko zdarzało się wykonanie dochodów                    
w 100%, poniewaŜ trudno jest przewidzieć, czy znajdą się kupcy; 



− otrzymaliśmy dwie opinie RIO o sprawozdaniu oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej, 
które są pozytywne, jedyne zastrzeŜenie do sprawozdania dotyczy błędnego 
zaksięgowania dochodów w dziele ochrona środowiska i gospodarka wodna, 
natomiast odnośnie wniosku Komisji Rewizyjnej - RIO wskazuje, Ŝe formułując 
wniosek Komisja powinna dokonać oceny wykonania budŜetu nie tylko w oparciu                
o analizę sprawozdań, ale przede wszystkim w oparciu o wyniki uzyskane                             
z przeprowadzonych przez nią faktycznych kontroli; radny oznajmił, Ŝe nie do końca 
zgadza się z ostatnim zastrzeŜeniem. 

Radny T. Fidler oznajmił, Ŝe: 
− po raz pierwszy widzi interpretację, Ŝe Komisja Rewizyjna przy podejmowaniu 

decyzji o absolutorium powinna brać równieŜ pod uwagę wyniki przeprowadzonych 
kontroli, 

− przy kolejnej uchwale w sprawie absolutorium Komisja weźmie tą opinię pod uwagę, 
− zgodził się z przedmówca, Ŝe planowany budŜet zwiększył się w ciągu roku                         

w wydatkach o 3 mln. zł, a w dochodach o 4 mln. zł, jednak ten wzrost pokryty został      
z kredytów, 

− z tych środków powiat wykonuje wiele inwestycji, w których w duŜej mierze 
uczestniczą samorządy gminne, jednak coraz częściej odbywa się to na zasadzie,              
Ŝe inwestycje wykonywane są w tych gminach, których samorządy proponują większe 
dofinansowanie, a nie zawsze realizowane są zgodnie z przyjętym planem 
inwestycyjnym, 

− otrzymał informację, Ŝe przewodniczący rady gminy Złotów złoŜył wniosek o pilną 
przebudowę drogi Nowy Dwór – DzieŜoŜno i poparł zasadność tej inwestycji. 

Radny J. Massel oznajmił, Ŝe uwagę zwracają pozycje wykonania budŜetu w 98%, czy 99%, 
jednak nie oznacza to, Ŝe budŜet był tak dobrze zaplanowany, a moŜliwe to było tylko dzięki 
częstym zmianą budŜetu w ciągu roku, a więc dostosowywaniem planu do wykonania;                 
w 2008 roku uchwała budŜetowa zmieniana była 9, czy 10  razy. Stwierdził, Ŝe przed 
wystąpieniami radnych powinno zostać przedstawione stanowisko Zarządu Powiatu 
przekonywujące o prawidłowym wykonaniu budŜetu, mówiące o sukcesach i ewentualnych 
zagroŜeniach; Zarząd nie tylko zakładać, Ŝe absolutorium i tak zostanie udzielone, poniewaŜ 
taki jest podział głosów. 
Przewodniczący Rady oznajmił, iŜ Zarząd Powiatu przedstawił pisemne sprawozdanie                     
z wykonania budŜetu, które jest bardzo obszerne; sprawozdanie przedstawione było równieŜ 
do dyskusji na kaŜdej komisji, a dziś radni mają moŜliwość wniesienia ewentualnych 
zastrzeŜeń, do których członkowie Zarządu się ustosunkują oraz mają zdecydować                              
o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium.  
Radny J. Massel oznajmił, Ŝe nie kwestionuje zasadności wykonania poszczególnych 
inwestycji, ale to, Ŝe nie są one zgodne z zatwierdzonym planem rozwoju lokalnego, 
poniewaŜ w ciągu roku nie wprowadzano do niego Ŝadnych zmian. Poinformował, Ŝe na 
większości komisji sprawozdania nikt nie przedstawiał. 
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe Zarząd w formie pisemnej przedstawił sprawozdanie 
kaŜdemu z radnych, a zatem kaŜdy miał moŜliwość się z nim zapoznać. 
Radny R. Goławski oznajmił, Ŝe radny J. Massel wnosi, aby Zarząd pochwalił się tym,                 
Ŝe zwiększono budŜet i ile wykonano inwestycji, ale przecieŜ kaŜda zmiana budŜetu 
zatwierdzana była w formie uchwał, nad którymi radni głosowali na sesjach. Poinformował 
równieŜ, Ŝe przebudowa drogi powiatowej Okonek – Borucino – Pniewo – Jastrowie 
wykonana miała być z funduszy unijnych i nie z winy powiatu została niezrealizowana,                      
natomiast skutkiem tego było wykonanie inwestycji zastępczych, aby fundusze nie przepadły. 
Starosta M. Jaskólski oznajmił, Ŝe: 

− budŜet powiatu jest trudnym budŜetem, 



− dysponujemy małymi dochodami, natomiast wniosków do budŜetu spływa bardzo 
wiele, dlatego teŜ decyzja o wykonywaniu poszczególnych inwestycji jest trudna                      
i często zachodzi konieczność zmiany decyzji, które wymuszone są równieŜ róŜnymi 
sytuacjami losowymi, 

− budŜet powiatu jest budŜetem inwestycyjnym, bez wydatkowania znacznych środków 
na administrację, 

− środki przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej Okonek – Borucino – Pniewo – 
Jastrowie zostały wykorzystane na inne inwestycje przy duŜym współudziale 
samorządów gminnych, bo taką politykę kreuje Zarząd, 

− na tomograf wydatkowaliśmy z budŜetu powiatu 1 mln. zł, a pozostałe środki 
pochodziły od darczyńców, 

− w ramach posiadanych środków wykonano bardzo duŜo inwestycji, ponadto 
wykazaliśmy nadwyŜkę budŜetową za 2008 rok w kwocie 820 tys. zł, która                           
w znacznej części równieŜ zostanie przeznaczona na inwestycje drogowe. 

Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe dysponowanie środkami w sytuacji zaskoczenie nie jest 
dobre i nauczeni doświadczeniem powinniśmy wypracowywać równieŜ alternatywne 
inwestycje. 
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe starając się o pozyskanie środków na tak duŜą 
inwestycję, musieliśmy umieścić ją w budŜecie powiatu, bo jest to podstawa złoŜenia 
wniosku i wszyscy radni dobrze o tym wiedzą. 
Słowa przedmówcy potwierdził Wicestarosta R. Goławski; dodał, Ŝe przyczyną jej 
niewykonania są opóźnienia w uruchomieniu środków Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. 
Radny T. Fidler krytycznie odniósł się do uzasadnień do uchwał, podając przykład jednego           
z zapisów, dotyczącego zwiększenia wydatków w dziale Transport na kwotę 530 tys. zł                
z przeznaczeniem na wynagrodzenia, bieŜące utrzymanie dróg oraz zadania inwestycyjne 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, podczas gdy w załączniku tym wymienione są 
wszystkie 22 inwestycje. 
Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym sprawozdanie zostało przyjęte stosunkiem głosów: 12 za, przy 7 
wstrzymujących. 
 
 
 
Pkt 7/ porządku obrad 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej T. Fidler odczytał uchwałę Komisji nr 21/3/2009 z dnia 
27 marca 2009 roku w sprawie wyraŜenia opinii o informacji z wykonania budŜetu powiatu             
i zatwierdzenia wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2008 rok (załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu). 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie 
wyraŜenia opinii o przedłoŜonym w dniu 20 marca 2009 roku przez Zarząd Powiatu 
sprawozdaniu z wykonania budŜetu powiatu za 2008 rok oraz w sprawie wyraŜenia opinii                
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Złotowskiego o udzielenie Zarządowi Powiatu 
Złotowskiego absolutorium z tytułu wykonania budŜetu powiatu za 2008 rok (załącznik nr 6                          
i 7 do niniejszego protokołu). 

Radny K. Bieluszko oznajmił, Ŝe głosował za przyjęciem sprawozdania z wykonania budŜetu, 



jednak w głosowaniu o udzielenie absolutorium wstrzyma się od głosu, poniewaŜ nie jest 
zadowolony z polityki bieŜącego utrzymania dróg w Lipce 

   

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 11 za, przy 8 wstrzymujących. 

Uchwała nr XXX/135/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe bardzo waŜne jest konstruowanie budŜetu,               
ale jeszcze waŜniejsze jego wykonanie. DuŜej elastyczności wymaga dostosowanie budŜetu         
w ciągu roku do warunków, moŜliwości i aktualnej sytuacji. Pogratulował Skarbnikowi 
Powiatu, Staroście Złotowskiego oraz członkom Zarządu Powiatu wyniku głosowania,                
gdyŜ oznacza on akceptację wykonania budŜetu. 
 
 
Pkt. 8/ porządku obrad 
 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie za 2008 rok. 

Radny J. Podmokły zapytał: 

− czego dotyczy zakres zwiększonych prac w ramach remontu drogi Ptusza – Tarnówka 
– Węgierce, jaki koszt w ramach ogólnej kwoty stanowi koszt przebudowy chodnika 
oraz czy był on ujęty w planach, 

− o powody podjęcia decyzji o remoncie chodnika przy ul. Kolejowej w Okonku? 

Starosta M. Jaskólski poinformował, Ŝe droga na odcinku Zalesie – Węgierce została 
zrealizowana w całości ze środków powiatowych, natomiast w zamian wykonania dodatkowo 
chodnika przy tej drodze – Wójt Gminy Złotów wykonał chodnik przy drodze powiatowej            
w kierunku Nowego Dworu. Natomiast chodnik w Okonku za kwotę ok. 220 tys. zł 
wykonano przy duŜej partycypacji Gminy Okonek - ok. 120 tys. zł. 

Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe na ten cel zaplanowaliśmy kwotę 450 tys. zł, a w ciągu roku 
zwiększa się zakres prac do kwoty 700 tys. zł. W związku z powyŜszym zapytał, kiedy Zarząd 
Powiatu otrzymał informację o zagroŜeniu niewykonania inwestycji Okonek – Borucino – 
Pniewo – Jastrowie? 

Starosta M. Jaskólski oznajmił, Ŝe: 

− planując modernizację drogi Zarząd kaŜdorazowo obliguje wykonawcę dokumentacji 
technicznej do ujęcia w planie równieŜ przebudowy chodników, 

− w przypadku chodnika w Zalesiu leŜał on w pasie naszej drogi powiatowej i był ujęty 
w planie inwestycji, 

− z uwagi na bardzo czasochłonne procedury, o tym, iŜ inwestycja w Borucinie moŜe nie 
dojść do skutku Zarząd wiedział juŜ w styczniu, natomiast droga Zalesie – Węgierce 
jest to ciąg drogi, którą od dłuŜszego czas wykonujemy.  

Radny Z. Wojtuń oznajmił, Ŝe spośród krajów Europy w Polsce jest największy odsetek 
znaków przypadających na 1 km, w zawiązku z czy zaapelował o sprawdzenie poprawności 
oznakowania oraz ich ilości. 

Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 



głosowanie, w którym informacja została przyjęta stosunkiem głosów: 15 za, przy 4 
wstrzymujących. 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 9/ porządku obrad 
 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2008 rok. 

Radny Z. Wojtuń oznajmił, Ŝe ma nadzieję, Ŝe w świetle ostatnich zdarzeń w Kamieniu 
Pomorskim w naszym powiecie prowadzone są kontrole w obiektach uŜyteczności publicznej. 

Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym informacja została przyjęta jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 10/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji z działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie za 2008 rok. 

Radny Z. Wojtuń oznajmił, Ŝe zasadność funkcjonowania OPP jest niepodwaŜalna oraz 
podkreślił liczbę osiągnięć dzieci uczęszczających na zajęcia w Ognisku. 

Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym informacja została przyjęta jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 11/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji z pracy doraźnej Komisji do Spraw Konkursu o Nagrodę Powiatu 
Złotowskiego za 2008 rok wraz z wnioskami Komisji Samorządowej i Polityki Społecznej:  

1) aby przy kolejnym Konkursie o Nagrodę Powiatu Złotowskiego zapisać w jego 
regulaminie, iŜ w skład kapituły Konkursu zamiast tylko ubiegłorocznych laureatów, 
wchodzą wszyscy nominowani w poszczególnych kategoriach. 

2) o skreślenie w regulaminie przyszłorocznego Konkursu o Nagrodę Powiatu 
Złotowskiego zapisu mówiącego, iŜ w skład komisji wchodzi przewodniczący rady 
lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący, a pozostawić tylko przedstawicieli 
kaŜdego klubu radnych. 

3) Członkowie Komisji są przeciwni propozycji Kapituły Konkursu dotyczącej 
poszerzenia kategorii „Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo” o ,,samorząd” lub 
tworzenia osobnej kategorii o takiej nazwie. 

oraz Komisji Porządku Publicznego, aby przeprowadzić weryfikację regulaminu Konkursu                     
o Nagrodę Powiatu Złotowskiego. 
Radny J. Massel zaproponował, aby zgłoszone wnioski zostawić do rozpatrzenia przy 
tworzeniu regulaminu kolejnego konkursu. 
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe równieŜ będzie miał wnioski do nowego regulaminy; 
poinformował, Ŝe będzie głosował przeciwko przyjęciu informacji, poniewaŜ w tym roku 



kandydaci do nagrody w kategorii oświata i kultura odznaczali się wybitnym dorobkiem 
artystycznych i kulturalnym o zasięgu ponadpowiatowym, natomiast laureatem została osoba 
z dorobku o zasięgu tylko gminnym. Stwierdził, Ŝe regulamin naleŜy koniecznie zmienić, 
poniewaŜ moŜe zdarzyć się sytuacja, Ŝe zgłaszani kandydaci nie będą wyraŜali zgody na 
kandydowanie. 
Przewodniczący A. Jasiłek oznajmił, Ŝe zgodnie z prośbą wnioskodawcy wnioski zostaną 
rozpatrzone przy konstruowaniu kolejnego regulaminu. 
Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym informacja została przyjęta stosunkiem głosów: 17 za, przy 2 
wstrzymujących. 
Informacja stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 12/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Złotowskiego„  „Planu gospodarki odpadami dla powiatu złotowskiego”. 

Radny K. Bieluszko oznajmił, Ŝe nasze działania zmierzają w dobrym kierunku; zapytał,             
czy moŜliwe jest przedłuŜenie okresu likwidacji wysypisk śmieci i przeznaczenie związanych 
z tym środków na dofinansowanie kosztów likwidacji azbestu. Zaapelował równieŜ                        
o podjęcie rozmów z Rejonowym Związkiem Spółek Wodno – Melioracyjnych, dotyczących 
gromadzenie funduszy na sukcesywną wymianę rur wykonanych z azbestu. 

Radny J. Massel stwierdził, Ŝe programy spełniają wymogi określone w przepisach, jednak                    
w główniej mierzą są to rozwiązania teoretyczne; w programach ujmujemy równieŜ działania, 
jakie ma podejmować Związek Gmin Krajna, nie wiedząc jednak jakie będą ostateczne 
uzgodnienia. Oznajmił, Ŝe program przewiduje dofinansowanie kosztów usuwania azbestu,            
a nie ma określenia komu to dofinansowanie przysługuje; ponadto zgodnie z programem 
dofinansowanie moŜna uzyskać juŜ w 2009 roku, jednak w naszym budŜecie nie ma 
zaplanowanych środków na ten cel, nie precyzowane jest równieŜ, kto moŜe starać się                    
o pozyskanie środków unijnych na ten cel. 

Radny Z. Wojtuń oznajmił, Ŝe niepokojący jest znikomy procent odzysku makulatury. 

Radny A. Pulit stwierdził, Ŝe programy są potrzebne i naleŜy je na bieŜąco aktualizować. 
Przygotowane opracowanie nie róŜni się jednak od programów, stworzonych dla innych 
samorządów, dlatego teŜ zachodzi wątpliwość, czy nie mogliśmy ich wykonać własnymi 
siłami, a konieczne było płacenie takich środków zewnętrznej firmie. 

Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 

Uchwała nr XXX/136/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 13/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania w roku 
szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu złotowskiego umoŜliwiających uzyskanie świadectwa 



dojrzałości finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Starosta M. Jaskólski oznajmił, Ŝe w poprzednich latach były juŜ takie projekty stypendialne 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, które zostały rozliczone, jednak okazało 
się, Ŝe została rezerwa. Z tego tytułu dla naszego powiatu przyznano środki w wysokości 330 
tys. zł, jednak tylko z przeznaczeniem dla uczniów. Poinformował, Ŝe w kolejnym punkcie 
nastąpi uchwalenie regulaminu i powołanie odpowiedniej komisji. 
Wicestarosta R. Goławski zgłosił wniosek, aby w regulaminie zwiększyć dopuszczalną liczbę 
godzin nieusprawiedliwionych z 10 do 20. 

Jarosław Biecki z Wydziału Promocji, Rozwoju i Aktywizacji Zawodowej poinformował,               
Ŝe próg 10 godz. jest obligatoryjny i nie moŜna go zmienić. 

Radny T. Fidler oznajmił, Ŝe w §6 ust. 2 określona jest maksymalna kwota stypendium,                  
w związku z czym zapytał, kto w przypadku duŜej liczby wniosków podejmie decyzję o jego 
zmniejszeniu? 

Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe ustalamy kryteria, które obowiązują wstecz, np. wspomniana 
juŜ liczna nieusprawiedliwionych godzin, co budzi wątpliwości zgodności z prawem. 

J. Biecki oznajmił, Ŝe ten zapis jest prawidłowy i nie moŜemy go zmienić. 

Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
Uchwała nr XXX/137/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 14/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok. 

W związku z wniesieniem przez Zarząd Powiatu w dniu dzisiejszym autopoprawki                        
do projektu Przewodniczący A. Jasiłek poprosił Pana Skarbnika o przedstawienie 
proponowanych zmian. 

Skarbnik Powiatu Grzegorz Piękoś poinformował, Ŝe: 

− po wykonaniu rozliczenia bilansu za rok ubiegły uzyskaliśmy wolne środki w kwocie 
822 tys. zł, które wprowadzamy do budŜetu, 

− wolne środki są przychodem, a więc wpływają na wzrost deficytu, 

− wolne środki zostaną następująco rozdysponowane: 360 tys. zł na inwestycję drogową 
Zakrzewo – Kujań, 100 tys. zł na wykonanie parkingu przy Ognisku Pracy 
Pozaszkolnej w Złotowie, 220 tys. zł na zwiększenie wydatków majątkowych w PZD          
i w Starostwie Powiatowym oraz 150 tys. zł na zwiększenie rezerwy oświatowej, 

− zwiększeniu o kwotę 412.510 zł ulegają równieŜ dochody i jest to związane                          
ze stypendiami oraz środkami pozyskanymi na realizowane projekty 
współfinansowane z Unii Europejskiej. 

Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe w budŜecie mamy zabezpieczone środki na realizację 
inwestycji drogowej Jastrowie – Borucino – Pniew, jednak biorąc pod uwagę procedury 
przetargowe występuje zagroŜenie jej niewykonania w tym roku; w związku z powyŜszym 
pojawi się konieczność przeznaczenia tych środków na inny cel - do chwili obecnej Zarząd 
nie przedstawił jednak Ŝadnych alternatywnych propozycji. 



Skarbnik G. Piękoś oznajmił, Ŝe ze względu na długie procedury formalne taka sytuacja moŜe 
się zdarzyć, jednak z duŜym prawdopodobieństwem inwestycja rozpocznie się w tym roku, 
natomiast jeśli chodzi o alternatywne propozycje, to takich PZD ma bardzo duŜo. 

Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe nawet jeśli procedura przetargowa zakończy się w tym roku, 
to wiadomym jest Ŝe zimą nie wykonamy Ŝadnych prac i nie wydamy ponad 4 mln. zł; 
oznacza to zatem, Ŝe radni nie mają wpływu na podejmowanie decyzji, dlatego tez wnioskuje 
o jak najszybsze przedstawienie inwestycji alternatywnych.  

Radny R. Goławski oznajmił, Ŝe środki z RPO spływają z opóźnieniem, jednak planując 
inwestycję do końca liczymy, Ŝe uda się ją zrealizować; nie moŜna, nie czekając na ostateczne 
rozstrzygnięcie, przeznaczyć środków na inny cel, poniewaŜ w takiej sytuacji automatycznie 
pozbawiamy się moŜliwości realizacji pierwszej inwestycji. 

Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe ta dyskusja nic nie wnosi do projektu uchwały, natomiast 
PZD ma plan inwestycji i tylko z niego będą realizowane ewentualne zastępcze inwestycje. 

  

Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 14 za, przy 5 
wstrzymujących. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 15/ porządku obrad 

 
Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złoŜenia do końca kwietnia 
oświadczeń majątkowych oraz poinformował o zaproszeniu Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej na XIII Bieg o Uśmiech Dziecka w dniu 8 maja 2009 r. 

Radny J. Podmokły zwrócił się: 

− o przedstawienie alternatywnych propozycji wydatkowania środków, w wysokości 
4.806.127 zł, zaplanowanych w budŜecie powiatu na 2009 rok, na realizację 
inwestycji drogowej na odcinku Jastrowie – Borucino, w przypadku braku moŜliwości 
jej planowego wykonania. 

− do Zarządu Powiatu o przedstawienie radnym pisemnej lub ustnej informacji 
dotyczącej pozabudŜetowych środków pozyskanych w 2008 roku do budŜetu powiatu, 
w następującym ujęciu: kwota, źródło pochodzenia oraz cel przeznaczenia. 

Radny K. Grochowski oznajmił, Ŝe był jednym z wnioskodawców wprowadzenia reformy 
prac komisji, aby m.in. ograniczyć konieczność uczestnictwa omawiających materiały sesyjne 
na wszystkich posiedzeniach komisji; jednak teraz okazuje się Ŝe doszliśmy do sytuacji, gdy 
na komisji nie ma Ŝadnej osoby referującej, co jest niedopuszczalne. Oznajmił, Ŝe kaŜdy                    
z radnych, przynajmniej raz, powinien mieć moŜliwość wysłuchania referującego materiał. 
Radny zgłosił równieŜ wniosek, aby na sesji Rady przedstawiane były wnioski przyjmowane 
na posiedzeniach komisji wraz z odpowiedzią na nie, aby wszyscy mieli moŜliwość 
zapoznania się z tym, jak poszczególne komisje pracują. 

Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe jeŜeli wnioski komisji dotyczą materiałów sesyjnych są 
kaŜdorazowo przedstawiane na sesji przed rozpoczęciem dyskusji nad poszczególnym 
materiałem sesyjnym, natomiast pozostałe wnioski komisje wymieniają w rocznych 
sprawozdaniach, przyjmowanych na sesji. 



Radny A. Pulit zaprosił do uczestnictwa w Złotowskim Biegu Zawilca organizowanym przez 
Nadleśnictwo Złotów, który odbędzie się w dniu 16 maja br. 

Starosta M. Jaskólski przekazał zaproszenie na X Targi Agroturystycznie, które odbędą się               
w dniach 9-10 maja br.   

Radny J. Massel zaprosił wszystkich obecnych na imprezę Dni Kwitnących Wiśni, w dniach     
1 maja br. 

Radny Z. Wojtuń oznajmił, Ŝe naleŜy zorganizować spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie 
stypendiów, aby przedyskutować zapisy regulaminu. 

 

Pkt 16/ porządku obrad 

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

Sporządziła: 

Beata Piechowska 

 
 
 
 
 


