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ORO-0041/26/2008 
 

 
PROTOKÓŁ NR XXVI/08 

Z SESJI 
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 17 GRUDNIA  2008 ROKU 
W GMINNYM O ŚRODKU KULTURY W LIPCE 

 
 
 
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe przed oficjalnym rozpoczęciem realizacji porządku obrad 
głos zabierze wójt gminy Lipka W. Kurdzieko. 
Wójt W. Kurdzieko powitał zebranych w sali Gminnego Domu Kultury w Lipce. 
Podziękował, za przyjęcie zaproszenia na odbycie najwaŜniejszej w roku sesji Rady Powiatu 
na terenie gminy.  
Następnie wójt przedstawił krótką multimedialną prezentację gminy Lipka.  
Podziękował powiatowi za inwestycję drogową na drodze Scholastykowo – Łąkie, która dziś 
była odebrana oraz za podjęcie uchwały o współpracy, o dofinansowanie budowy ścieŜki 
rowerowej w Lipce. 
Wójt W. Kurdzieko poinformował, Ŝe na prośbę Starosty wystąpi zespół mandolinistów pod 
dyrekcją S. Gortata. 
S. Gortat opowiedział o trasach koncertowych zespołu odbytych w 2008 roku, o zdobytych  
nagrodach, podziękował za sfinansowanie przez powiat wyjazdu zespołu do Gifhorn. 
Następnie przedstawił program koncertu, który zebrani nagrodzili brawami. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek podziękował wójtowi W. Kurdzieko za przybliŜenie gminy 
poprzez prezentację a S. Gortatowic za piękny koncert. 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek i Starosta M. Jaskólski wręczyli nagrody dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Lipka, którzy byli laureatami eliminacji 
powiatowych olimpiady ekologicznej subregionu pilskiego. Przewodniczący Rady wyjaśnił, 
Ŝe uczniowie, z róŜnych względów, nie mogli odebrać nagród i wyróŜnień podczas 
podsumowania olimpiady dlatego, korzystając z okazji odbywania sesji w Lipce, nagrody 
zostaną wręczone w dniu dzisiejszym. 
Nagrodzeni uczniowie w kategorii szkół gimnazjalnych to: Ryszard Płóciennik – II nagroda, 
Patrycja Bonin – I nagroda oraz w kategorii szkół  podstawowych: Klaudia Dolla                          
i wyróŜnieni dyplomami – Szymon Łańcucki (szkoła podstawowa) i Dominika 
Szporlendowska (gimnazjum). 
Podziękowano nagrodzonym oklaskami. 
 
 
Pkt 1/ porządku obrad 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1545, a zakończyły o godz. 1800. 
Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek. Powitał, w pierwszej 
kolejności gospodarzy gminy Lipka: Przewodniczącego Rady Gminy R. Pacholika i wójta   
W. Kurdzieko oraz wszystkich zebranych.  
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Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 18 radnych, obrady są 
prawomocne. W chwili otwarcia obrad sesji nieobecny był radny J. Zając 
Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję stanowią załączniki                        
do protokołu. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe  7 dni przed sesją, Zarząd Powiatu zwrócił 
się z wnioskiem, z dnia 10 grudnia 2008 roku, o uzupełnienie porządku obrad o projekt 
uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2008 rok – punkt 6. 
W dniu dzisiejszym, tj. 17 grudnia 2008 roku Zarząd przekazał autopoprawkę do zmiany 
budŜetu powiatu na 2008 rok. Przewodniczący poinformował, Ŝe przed sesją odbyło się 
posiedzenie Komisji BudŜetu, która przyjęła autopoprawkę a radni w dniu dzisiejszym 
otrzymali jej projekt. 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe pozostałe tematy otrzymają kolejne punkty porządku 
obrad. 
 
Porządek obrad obejmuje: 
1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3/ Sprawozdanie Starosty o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
4/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
5/ Interpelacje i zapytania radnych. 
6/ Podjecie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2008 rok.   
7/ Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2009 rok. 
8/ Informacja Zarządu Powiatu o zakresie współpracy samorządu powiatowego                       

z samorządami gminnymi z terenu powiatu złotowskiego za rak 2008. 
9/ Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Złotowskiego za okres od 1 kwietnia 

2008 do 31 października 2008 roku. 
10/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2009 rok. 
11/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji stałych oraz planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2009 rok. 
12/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu złotowskiego             

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego w 2009 roku”. 

13/ Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
14/ Zamknięcie sesji. 
 
 
Pkt 2/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe protokół został sporządzony  w terminie 
określonym w Statucie Powiatu i wyłoŜony radnym do wglądu. Do chwili otwarcia obrad 
sesji nikt nie zgłosił uwag. 
Następnie Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym radni 
jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli protokół z poprzedniej sesji.  
 
 
Pkt 3/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek oznajmił, Ŝe radni otrzymali na piśmie ,,Sprawozdanie 
Starosty o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym” (załącznik nr 1 do protokołu). 
Radni nie zgłosili uwag ani pytań. 
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Pkt 4/ porządku obrad 
 
W tym punkcie porządku obrad Starosta M. Jaskólski udzielił odpowiedzi na interpelacje               
i zapytania radnych z poprzedniej sesji. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek zwrócił się z zapytaniem do radnych, którzy składali 
interpelacje, czy odpowiedź udzielona na piśmie jest wystarczająca. 
Radny J. Massel stwierdził, Ŝe odpowiedź na zapytanie otrzymał w dniu dzisiejszym, zdąŜył 
ją jedynie przeczytać, dlatego nie zamierza dziś zabierać w tej sprawie głosu.  
 
 
Pkt 5/ porządku obrad 
 
W tym punkcie porządku obrad radni nie zgłosili interpelacji i zapytań. 
 
 
Pkt 6/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe Zarząd Powiatu w dniu dzisiejszym zgłosił autopoprawkę 
do projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu dlatego Wiceprzewodniczący Rady                    
T. Wiśniewski przedstawi stanowiska Komisji dotyczące poprzedniego projektu a Skarbnik 
omówi zmiany wynikające z autopoprawki. Stanowiska Komisji stanowią załącznik nr 3 do 
protokołu. 
Skarbnik G. Piękoś omówił wprowadzone zmiany w autopoprawce, które przede wszystkim 
są zmianami porządkującymi budŜet. Powiedział, Ŝe są one dokonane na wnioski jednostek 
organizacyjnych, są to przesunięcia w działach, aby móc zamknąć budŜet. W Powiatowym 
Zarządzie Dróg dokonano przesunięcia środków po rozliczeniu inwestycji budowy chodnika 
w Sypniewie. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmiany dotyczą dotacji na 
mieszkania chronione. W wydatkach dokonano przesunięcia środków z Placówki Opiekuńczo 
– Wychowawczej do Rodzin Zastępczych w innych powiatach na dzieci z naszego powiatu.  
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe przed sesją odbyło się posiedzenie 
Komisji BudŜetu w związku z autopoprawką do uchwały. Komisja przyjęła zmiany 
jednogłośnie. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni podjęli uchwałę stosunkiem głosów: 14 za, przy 4 wstrzymujących. 
Uchwała nr XXVI/121/2008 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 7/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek  poinformował, Ŝe wpłynęły uchwały Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie: 

� wyraŜenia opinii o projekcie budŜetu powiatu złotowskiego na 2009 rok – opinia 
pozytywna z zastrzeŜeniem w punkcie 11, o którym poinformuje Skarbnik, 

� wyraŜenia opinii o moŜliwości sfinansowania deficytu – opinia pozytywna, 
� opinii o prognozie kwoty długu powiatu złotowskiego – opinia pozytywna. 

Kserokopie opinii stanowią załącznik nr 4, 5 i 6 do protokołu. 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie budŜetu powiatu złotowskiego na 2009 rok. 
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Skarbnik G. Piękoś wyjaśnił, Ŝe zastrzeŜenie dotyczy kwoty 1.000 zł. na zwalczanie 
narkomanii. Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, Ŝe nie ma podstaw prawnych do 
planowania takiego wydatku w budŜecie powiatu – są to zadania gmin. 
Następnie Skarbnik G. Piękoś powiedział, Ŝe uchwała budŜetowa jest najwaŜniejszą uchwałą 
dlatego przygotował projekt budŜetu powiatu na 2009 rok w wersji multimedialnej.  
Skarbnik omówił prezentowane punkty projektu budŜetu: 

� dochody budŜetu – 45.451.558 zł. – wzrost dochodów o 2,47% w stosunku do roku 
2008 

� wydatki budŜetu – 49.593.157 zł. – wzrost wydatków o 5,37% w stosunku do roku 
2008 

� planowany deficyt – 4.141.599 zł. 
Tworzy się rezerwy w kwocie 780.726 zł: 

� celową – 760.726 zł. z czego wyodrębniono rezerwę na zarządzanie 
kryzysowe – 50.000 zł. Dla Powiatowego Zarządu Dróg – 320.000 zł. na 
sprzęt oraz pozostałe rezerwy celowe. 

� ogólną – 20.000 zł. 
Skarbnik G. Piękoś powiedział, Ŝe wskaźnik długu nie przekroczy 25%.  
Prezentował i omawiał kolejne tematy: 
I. dochody 

� kwoty planowanych dochodów według rodzajów; 
� dynamika planowanych dochodów według rodzajów; 

- dochody bieŜące 105,01% 
- dochody majątkowe 60,57% 
- dochody ogółem 102,47% 

� kwoty planowanych dochodów według działów 
� dynamika planowanych dochodów według działów – wykres 
� struktura planowanych dochodów według działów 
� struktura planowanych dochodów według działów – wyszczególnienie: 

- podatek dochodowy od osób fizycznych 
- podatek dochodowy od osób prawnych 
- część oświatowa subwencji ogólnej  
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 
- wpływy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 
- dotacje celowe z budŜetu państwa 

II wydatki: 
� kwoty planowanych wydatków według rodzajów 
� dynamika planowanych wydatków według rodzajów 

- wydatki bieŜące 101,67% 
- wydatki majątkowe 123,84% 
- wydatki ogółem 105,37% 

� kwoty planowanych wydatków według działów 
� dynamika planowanych wydatków według działów 
� struktura planowanych wydatków według grup wydatków 
� dynamika planowanych wydatków według grup wydatków 
� struktura planowanych wydatków inwestycyjnych powiatu 

- wydatki inwestycyjne 9.052.127 zł, tj. 93% 
- wydatki na zakupy inwestycyjne 666.120 zł. tj, 7% 

� struktura planowanych wydatków inwestycyjnych według grup 
- wydatki inwestycyjne drogowe 7.972.127 zł. tj. 82% 
- wydatki inwestycyjne oświatowe 521.120 zł. tj. 5% 



 5 

- wydatki inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa 675.000 zł, tj. 7% 
- pozostałe wydatki inwestycyjne 550.000 zł. tj. 6% 

� struktura planowanych wydatków na inwestycje drogowe 
- przebudowa drogi powiatowej Jastrowie – Borucino 4.806.127 zł. 
- przebudowa drogi powiatowej Zakrzewo – Kujan 1.240.000 zł. 
- poszerzenie drogi powiatowej Lipka – Winiarnia 126.000 zł. 
- przebudowa drogi powiatowej Zalesie – Złotów 1.035.000 zł. 
- modernizacja chodnika w Sypniewie 20.000 zł. 
- budowa chodnika w Zakrzewie 120.000 zł. 
- modernizacja w Okonku 125.000 zł. 
- budowa parkingów w Złotowie 200.000 zł. 
- przebudowa drogi Łąkie - Scholastykowo 

� struktura pozostałych wydatków inwestycyjnych powiatu 
- remont budynku Starostwa, zakupy inwestycyjne dla Starostwa, zakup pojazdu dla 
Komendy Powiatowej Policji, zakup pojazdu gaśniczego, remont budynku warsztatów 
ZSE – M w Złotowie, zakup pojazdu do nauki jazdy dla ZST w Jastrowiu 

� struktura planowanych dotacji z budŜetu. 
Następnie Skarbnik zaprezentował budŜet powiatu w ujęciu globalnym, w formie tabeli. 
Przedstawił teŜ prognozę zadłuŜenia powiatu, z której wynika, Ŝe w 2015 powiat nie będzie 
zadłuŜony. Kolejna prezentacja dotyczyła przychodów i wydatków gospodarstw 
pomocniczych, planu przychodu i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska                
i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym                  
i Kartograficznym. 
Na zakończenie prezentacji budŜetu powiatu na 2009 rok Skarbnik przedstawił zagroŜenia 
realizacji budŜetu: 

� znaczący spadek tempa wzrostu gospodarczego kraju 
� wzrost kosztów bieŜących (głównie energii elektrycznej i cieplnej) 
� zaburzenia na rynkach finansowych (wahania stóp procentowych, inflacja) 
� opóźnienia w realizacji zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 

Skarbnik G. Piękoś stwierdził, Ŝe budŜet jest ambitny ale realny. Podziękował za uwagę. 
Prezentacja projektu budŜetu powiatu na 2009 rok stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Przewodniczący Komisji BudŜetu radny Z. Wojtuń, 
który stwierdził, ze budŜet analizował dokładnie, porównywał do budŜetu roku 2008. Wyraził 
zadowolenie, Ŝe nie jest to budŜet konsumpcyjny, bo planuje się duŜe inwestycje drogowe na 
kwotę ok. 8. milionów zł. O 5 milionów będą teŜ wyŜsze wydatki niŜ w roku bieŜącym. 
Radny przypomniał, Ŝe Komisja BudŜetu zabiegała o zwiększenie wydatków na wypoczynek 
dla dzieci i młodzieŜy i wniosek został zrealizowany, zwiększono wydatki o kwotę 5.000 zł. 
Zwiększono teŜ wydatki na kulturę oraz na sport w ramach wydatków na działalność 
organizacji poŜytku publicznego. Dodał, iŜ martwi go jedynie zadłuŜenie powiatu ale 
Skarbnik przedstawił to w taki sposób, Ŝe rozwiewa wątpliwości, naleŜy się cieszyć, Ŝe 
moŜna zaciągać kredyty na inwestycje, a nowe drogi zostaną dla potomnych. 
Radny poparł budŜet poniewaŜ jest on rozwojowy a nie konsumpcyjny. 
Radny J. Podmokły stwierdził, Ŝe budŜet powiatu jest odwaŜny, jest pochodną budŜetu 
państwa. Wspomniał, Ŝe Skarbnik wskazał zagroŜenia  ale radny uwaŜa, Ŝe nie są to 
wszystkie zagroŜenia. Radny zwrócił uwagę, Ŝe w 2008 roku w dziale 756 planowany był 
dochód w kwocie ok. 6.000.000 zł, na 2009 rok zakłada się dochód z podatków w kwocie 
7.500.000 zł, tj. wzrost o 15%. Według radnego nie jest to realny wzrost, biorąc pod uwagę 
zagroŜenia w budŜecie zabraknie pół miliona złotych albo i więcej a wzrost dochodu w tym 
dziale będzie na poziomie roku 2008. Zwrócił się z zapytaniem w jaki sposób skalkulowano 
taki wzrost. Radny zwrócił się o wyjaśnienie czy w przypadku nie wykonania dochodów 
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przewidywane są cięcia wydatków i w jakich działach, czy będzie to zwiększenie deficytu 
budŜetowego, czy jeszcze większe zadłuŜenie powiatu.  
Skarbnik G. Piękoś odpowiedział, Ŝe dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych 
zostały skalkulowane na podstawie pisma ministra finansów w sprawie prognozy poziomu 
dochodów jakie zostaną przekazane do naszego powiatu. Zgodził się tylko częściowo                    
z przedmówcą, poniewaŜ nie tylko wzrost PKB ma wpływ na odpis z podatku PIT. 
Stwierdził, Ŝe z opublikowanego trzy dni temu rozporządzenia wynika, iŜ przewiduje się 
wzrost średniego wynagrodzenia w kraju o 10%., co przełoŜy się takŜe na wpływy. Oznacza 
to, Ŝe powiat otrzyma więcej środków niŜ w roku 2008. Natomiast jeŜeli wzrost PKB będzie 
mniejszy to i środków będzie mniej. 
Starosta M. Jaskólski stwierdził, Ŝe problem długu i zadłuŜenia powiatu i budŜetu na 2009 rok 
moŜe budzić niepokój, ale prognoza spłaty długu jest rozpisana szczegółowo na lata i nie 
widać powaŜnego zagroŜenia. Dodał, Ŝe będzie cięŜko i Zarząd się z tym liczy. RozwaŜano 
nawet opracowanie programu kryzysowego dla Powiatowego Urzędu Pracy, w związku                           
z ewentualnym spadkiem zatrudnienia. 
Starosta wyjaśnił, Ŝe na pewno nie będą cięte wydatki inwestycyjne, nie moŜna odstąpić od 
realizacji zaplanowanych inwestycji. W pierwszej kolejności będą ciąć rezerwy a potem 
wydatki. Przypomniał inwestycje zaplanowane w wydatkach na rok 2009. Wspomniał teŜ o  
rozbudowie szpitala, inwestycja wiąŜe się z podpisaniem kontraktu z NFZ. Dodał, Ŝe w 
szpitalu jest 380 pracowników, dlatego w tym roku musi być rozpoczęta rozbudowa, aby nie 
doszło do sytuacji, Ŝe nie będzie podpisany kontrakt a część pracowników straci zatrudnienie. 
Trzeba będzie zrobić wszystko, aby z zaplanowanych środków w budŜecie i kredytów 
wykonać wszystkie zaplanowane inwestycje. Dodał, Ŝe do 2013 roku nie będzie Ŝadnych 
europejskich środków z RPG na drogi.  
Starosta powiedział teŜ, Ŝe z budŜetu powiatu 15% i 85% z z budŜetu PCPR przeznaczonych 
jest na finansowanie działalności czterech WTZ w powiecie, to znaczy, Ŝe Warsztaty w 100% 
utrzymywane są ze środków powiatowych. Zarząd przymierza się takŜe do uruchomienia 
kolejnego MOS - w Radawnicy. 
Radny K. Grochowski powiedział, Ŝe cieszą go w budŜecie zaplanowane inwestycje, 
szczególnie te w gminie Lipka oraz zakup sprzętu dla PZD, poniewaŜ Komisja Porządku 
Publicznego teŜ o to wnioskowała. 
Ustosunkował się do prognozy spłaty długu powiatu. ZałoŜenie jest takie, Ŝe nie będzie,              
w kolejnych latach, brany kredyt. Stwierdził, iŜ nie wierzy, Ŝe tak będzie, poniewaŜ co roku 
zaciąga się kredyt ok. 4. milionów na inwestycji. Zastanawia się jak będą konstruowane 
kolejne budŜety przy tak duŜym obciąŜeniu.  
Następnie radny zwrócił się z propozycją uszczegółowienia wydatków w dziedzinie kultury            
i ochrony dziedzictwa narodowego. Powiedział, Ŝe w przyszłym roku przypada rocznica 
śmierci księdza B. Domańskiego, patrona, który był wielkim człowiekiem, chlubą naszego 
powiatu. Wie, Ŝe gmina Lipka i Złotów planują urządzić obchody, jako uroczystość 
edukacyjną dla pokoleń. Proponuje by Zarząd uwzględnił kwotę 10. do 15. tysięcy na ten cel. 
Uroczystość obchodów odbędzie się na przełomie marca i kwietnia. Dodał, Ŝe zwrócą się 
takŜe do gmin sąsiednich o wsparcie tej inicjatywy. 
Radny R. Goławski zabrał głos w imieniu klubu radnych. Wyraził zadowolenie, Ŝe nie jest to 
budŜet konsumpcyjny, bo takiego by Zarząd nie przedstawił. Dodał, Ŝe od lat jest to budŜet 
inwestycyjny. DuŜo środków przeznacza się na drogi ale jest teŜ kilka duŜych i mniejszych 
inwestycji. Zabezpieczone są teŜ środki na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, są teŜ 
środki, zaplanowane, w ramach współpracy, dla gmin – zabezpieczone są środki na zadania 
inwestycyjne powiatu z gminami ale takŜe gmin z powiatem. Dodał, Ŝe największe zadłuŜenie 
powiatu – obligacje, zostało spłacone a jeśli jest budŜet inwestycyjny to  muszą być kredyty. 
Z długami Zarząd sobie poradzi.  
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Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni podjęli uchwałę stosunkiem głosów: 10 za, przy 8 wstrzymujących. 
Uchwała nr XXVI/122/2008 stanowi załączniki do protokołu. 
 
 
Pkt 8/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
informacji Zarządu Powiatu o zakresie współpracy samorządu powiatowego z samorządami 
gminnymi z terenu powiatu złotowskiego za rok 2008. 
Radny Z. Wojtuń stwierdził, Ŝe w zakresie prowadzonych inwestycji współpraca z gminami 
na terenie powiatu jest wzorcowa, oprócz jednej gminy. Dobra jest teŜ współpraca samorządu 
powiatowego poprzez współfinansowanie róŜnych imprez nie będących w obowiązkach 
powiatu. Wspomagane są dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna poprzez funkcjonowanie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dodał, Ŝe kaŜdy moŜe wspomagać niepełnosprawnych, takŜe 
gminy. 
Radny K. Bieluszko oznajmił, aby zrobić wszystko Ŝeby gmina Krajenka zaczęła 
współpracować. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni przyjęli informację stosunkiem głosów: 17 za, przy 1 wstrzymującym. 
Informacja stanowi załączniki nr 8 do protokołu. 
 
 
Pkt 9/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
informacji z realizacji uchwał Rady Powiatu Złotowskiego za okres od 1 kwietnia 2008 do 31 
października 2008 roku. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni przyjęli informację stosunkiem głosów: 16 za, przy 2 wstrzymujących. 
Informacja stanowi załączniki nr 9 do protokołu. 
 
 
Pkt 10/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia chwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2009 rok. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni podjęli uchwałę jednogłośnie, liczbą 18 głosów. Uchwała nr XXVI/123/2008 
stanowi załączniki do protokołu. 
 
 
Pkt 11/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji oraz planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2009 rok. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił zastrzeŜenia do planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej, do sformułowania „kontrola funkcjonowania…” dotycząca 
MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania                                  
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o Niepełnosprawności - marzec, Ogniska Pracy Pozaszkolnej i Warsztatów Terapii 
Zajęciowej - październik oraz wykorzystania tomografu - listopad. Zwrócił się do 
Przewodniczącego Komisji T. Fidlera o wskazanie zakresu kontroli, czy będzie to kontrola 
finansów, czy funkcjonowania i w jakim zakresie poniewaŜ „funkcjonowanie” to szerokie 
pojęcie, w którym ujęte są takŜe finanse.  
Radny T. Fidler Przewodniczący Komisji wskazał radnych, którzy zgłosili tematy:                      
Z. Wojtuń, E. Kozicz i stwierdził, Ŝe oni powinni udzielić wyjaśnień i podać uzasadnienie. 
Ten plan kontroli przyjęła Komisja, skład której większość reprezentuje koalicja. Dodał, Ŝe 
jeśli Zarząd ma wątpliwości i wnosi o zmianę tematyki kontroli, to moŜe zgłosić poprawki               
w formie wniosku i Rada zdecyduje. 
Wicestarosta, radny R. Goławski zgłosił wątpliwości, co do samego zapisu tematów. 
Stwierdził, Ŝe MOS i inne jednostki  organizacyjne powiatu funkcjonują na podstawie statutu 
i regulaminu. NaleŜy określić, czy będzie to kontrola funkcjonowania wynikająca                          
z regulaminu, czy statutu, czy będzie to kontrola finansowa. W takim przypadku temat 
powinien być zapisany: kontrola budŜetu jednostek organizacyjnych.   
Starosta M. Jaskólski poparł wniosek R. Goławskiego, aby te tematy sprecyzować. Dodał, Ŝe 
powiat odpowiada za finanse jednostek a za stronę merytoryczną funkcjonowania odpowiada 
Kuratorium Oświaty i nie naleŜy wchodzić w ich kompetencje.  
Starosta zaproponował, aby słowa „kontrola funkcjonowania” w punktach dotyczących MOS, 
PZ ds. O o N, WTZ, OPP zamienić na „kontrola finansowa”. Oznajmił, Ŝe jak Komisja 
skontroluje finanse Zespołu to będzie wiedziała wszystko. Poza tym to jednostki składają 
sprawozdania i informacje ze swojej działalności. W sprawie tomografu opowiedział się za 
pozostawieniem tematu bez zmian. 
Radny Z. Wojtuń uzasadnił, Ŝe w planie kontroli w 2008 roku zapisane są tematy kontroli 
funkcjonowania MOS i PO – W,  w takim samym brzmieniu i nikt nie zgłaszał uwag.                  
W lutym mija rok od uruchomienia MOS w Krajence, radni zdają sobie sprawę, Ŝe nie będą 
uczestniczyć w lekcjach, bo nie mają takich uprawnień. Ale mogą prowadzić kontrolę pod 
względem wyposaŜenia, ilości pomieszczeń, pod względem rotacji dzieci. Ośrodek ten 
wzbudzał i wzbudza nadal wiele emocji. Nie będą kontrolować spraw, do których nie mają 
kompetencji. Powiatowy Zespól Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności będzie 
kontrolowany pod względem ilości wpływających wniosków, jak są rozpatrywane i jaki jest 
czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku. A wykorzystanie tomografu: ile osób jest 
zarejestrowanych na badanie, ilu jest chętnych, jaki jest czas oczekiwania i w jaki sposób 
tomograf jest wykorzystywany. 
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe nie było zamiarem wywoływanie tak burzliwej dyskusji, 
chodziło jedynie o doprecyzowanie zakresu kontroli. Jeśli Komisja uzna, Ŝe tak ma wyglądać 
plan kontroli na cały rok, to oczywiście Rada go uzna. 
Radny J. Podmokły wypowiedział się na temat zasad samorządności, trójwładzy: władza 
wykonawcza – Zarząd, uchwałodawcza – Rada i kontrolna – Komisja Rewizyjna. Dodał, Ŝe 
są to kanony demokracji. I tak, Komisja Rewizyjna nie moŜe nakazać Zarządowi, aby coś 
wykonał ale teŜ Zarząd, organ kontrolowany nie moŜe zmieniać zakresu kontroli Komisji 
Rewizyjnej, jak równieŜ nie powinien zgłaszać uwag, skoro to on ma być kontrolowany. 
Powiedział, Ŝe Przewodniczący Komisji decyduje o zakresie kontroli a pracę wykonują 
członkowie Komisji podzieleni  na zespoły kontrolne. Radny stwierdził, Ŝe Komisja pracuje 
społecznie, bo w trakcie jednej kontroli robią kilka spotkań i kilka zespołów a dieta jest stała, 
nie zaleŜy od ilości posiedzeń. Zaapelował, aby plan kontroli pozostał bez zmian. Dodał, Ŝe 
jednostki kontrolowane są juŜ od dwóch lat i nikt nie wnosił skargi.  
Przewodniczący Rady A. Jasiłek sprostował przedmówcę w sprawie „społecznej pracy 
Komisji Rewizyjnej”. Stwierdził, Ŝe wszyscy radni pracują za diety i Komisja Rewizyjna teŜ. 
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Radny W. Choroszewski, jako członek Zarządu stwierdził, Ŝe nie mają nic do ukrycia, to co 
dobre chce pokazać i po przedstawionych wyjaśnieniach proponuje przyjąć plan kontroli. 
Wyraził nadzieję, Ŝe wszystko odbędzie się w granicach prawa. 
Radny R. Goławski powiedział, Ŝe jeśli Rada chce kontrolami wchodzić w kompetencje 
Kuratorium Oświaty to on będzie głosował przeciw. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni przyjęli: plan pracy stałych Komisji jednogłośnie, liczbą 18 głosów oraz plan 
kontroli Komisji Rewizyjnej stosunkiem głosów: 16 za, 1 przeciw, przy 1 wstrzymującym. 
Uchwała nr XXVI/124/2008 stanowi załączniki do protokołu. 
 
 
Pkt 12/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu złotowskiego                      
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego w 2009 roku”. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni podjęli uchwałę jednogłośnie, liczbą 18 głosów. Uchwała nr XXVI/125/2008 
stanowi załączniki protokołu. 
 
 
Pkt 13/ porządku obrad 
 
W tym punkcie porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady A. Jasiłek., który 
ustosunkował się do wypowiedzi radnego P. Tomasza na sesji Rady Miejskiej w Krajence, 
opublikowanej w prasie. Udzielając wywiadu radny P. Tomasz podjął się na forum ocenić 
pracę Wiceprzewodniczących Rady Powiatu T. Wiśniewskiego i J. Zająca, zarzucając im Ŝe 
nic nie zrobili dla gminy Krajenka. Przewodniczący stwierdził, Ŝe radny P. Tomasz ma 
oczywiście prawo do oceny pracy Rady Powiatu, ale nie ma prawa oceniać z imienia                     
i nazwiska pracy poszczególnych radnych. Przewodniczący powiedział, Ŝe radni J. Zając                   
i T. Wiśniewski  uczestniczą w obradach kaŜdej sesji Rady Powiatu i w pracach Komisji, 
pracując na rzecz powiatu, a tym samym takŜe dla gminy Krajenka i Tarnówka. Natomiast 
radny P. Tomasz osiem razy był nieobecny na posiedzeniach Komisji, trzy razy na sesjach, 
pięć razy spóźnił się na posiedzenia a udziela sobie prawa do oceny pracy innych radnych. 
Ponadto Przewodniczący zarzucił radnemu P. Tomaszowi kłamstwo w sprawach 
merytorycznych dotyczących potrąceń diet, które zdaniem radnego są niesprawiedliwe, bo 
więcej potrąca się radnym nie pełniącym Ŝadnych funkcji. Jest to oczywista nieprawda 
poniewaŜ potracenia są proporcjonalne i im wyŜsza jest dieta radnego tym wyŜsze jest 
potrącenie diety za nieobecność lub spóźnienie. Przewodniczący odniósł się teŜ do 
wypowiedzi radnego o nieudzielaniu zgody na odsłuchanie nagrania z obrad sesji. Wyjaśnił, 
Ŝe art. 80. Statutu mówi wyraźnie do jakich materiałów ma obywatel dostęp i na jakich 
zasadach. Stwierdził, Ŝe nagranie z sesji jest tylko materiałem pomocniczym do sporządzenia 
protokołu i po jego przyjęciu na następnej sesji, nagranie jest niszczone.  
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, aby udzielając wywiadu do prasy informacje były 
prawdziwe,  wiarygodne. Oznajmił radnemu P. Tomaszowi, Ŝe nie głosował za przyjęciem 
budŜetu na 2009 rok, co oznacza, Ŝe  nie głosował za Ŝadną gminą. 
Starosta M. Jaskólski zwrócił się do radnego P. Tomasza, aby nie odbierał tych słów jako 
ataku na niego lecz zrozumiał sens pracy radnego powiatu. Dodał, Ŝe za jakiś czas kończy się  
kadencja i radny P. Tomasz teŜ będzie pisał sprawozdanie ze swoich dokonań. Dodał, Ŝe ma 
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nadzieję, iŜ radny przekaŜe mu swoje sprawozdanie. Starosta powiedział, Ŝe radni                       
T. Wiśniewski i J. Zając są radnymi dwie kadencje, to znaczy, Ŝe wyborcy obdarzyli ich 
szacunkiem i uznaniem. Starosta wskazał zadani, które wykonano w gminie przy poparciu 
radnych: droga Krajenka – Węgierce, przeniesienie SOS-W z Piecowa do Jastrowia, łączenie 
szkół w Jastrowiu, uruchomienie Ośrodka Leczenia UzaleŜnień w Piecewie. droga Zalesie – 
Węgierce – Złotów.   
Starosta zwrócił się do z zapytaniem, kto dał moralne prawo do oceny innych radnych, niech 
kaŜdy radny mówi o sobie i o tym, co zrobił. Zwrócił się o rzetelne przekazywanie informacji.  
Radny Z. Wojtuń ubolewał nad brakiem współpracy z powiatem. Przytoczył kilka 
przykładów: 
- rok 2006 podjęcie uchwały o remoncie ul. Jagiełły w Krajence. Radny rozmawiał                       
z przewodniczącym Rady Gminy i dyrektorem PZD w sprawie wspólnej realizacji inwestycji, 
poniewaŜ część zadań musiała przygotować gmina (infrastrukturę, deszczówkę, ścieki)                 
a nawierzchnię powiat,  
-  brak dofinansowania do zakupu samochodu – karetki, 
- brak zgody niektórych radnych na budowę drogi Krajenka – Węgierce, bo burmistrz 
Krajenki nie dofinansowuje inwestycji powiatowych, radny odpowiedział, Ŝe inwestycje 
prowadzi się dla społeczności a nie dla burmistrza. 
Radny Z. Wojtuń podał teŜ wysokość potrąceń diet: 5% za spóźnienia i wcześniejsze wyjścia, 
9% za nieobecność na posiedzeniu Komisji i 11% za nieobecność na sesji.  
Radny J. Podmokły stwierdził, Ŝe wystąpienie przeciwko radnemu P. Tomaszowi zniweczyło 
idee pojednania przed świętami, jeśli ktoś poczuł się uraŜony słowami radnego to moŜe 
zaŜądać sprostowania w prasie lub wystąpić do sądu. Mandat radnego upowaŜnia do tego, Ŝe 
nie musi się przed nikim tłumaczyć z tego, co robi. To wyborcy będą oceniać radnego. 
Zwrócił się takŜe, aby nie wygłaszać demagogii, Ŝe radny Wiśniewski dał komuś 5 milionów, 
poniewaŜ są to pieniądze z naszych podatków, wszystkich Polaków a radny Wiśniewski tylko 
uczestniczył w ich podziale, jako członek Zarządu. Radny P. Tomasz, który się wstrzymał od 
głosu nad przyjęciem  budŜetu, miał zapewne obawy ale teŜ w jakiś sposób go poparł. Gdyby 
budŜet nie został przyjęty to moŜna by mówić, Ŝe został zablokowany.  
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe w ramach konstruktywnej współpracy opozycji zgłosi 
wniosek o moŜliwości pozyskania przez powiat dodatkowych środków do budŜetu. Radny 
powiedział, Ŝe od marca 2008 roku zmienił się przepis art. 49 kodeksu cywilnego, który 
stwierdza, Ŝe urządzenia słuŜące do odprowadzania lub doprowadzania  wody, gazu, ciepła, 
prądu, nie są częściami składowymi nieruchomości. Przedsiębiorca, który w przeszłości 
poniósł koszty budowy tych urządzeń w całości lub części, to w tej chwili moŜe zwrócić się 
do przedsiębiorcy, który przyłączył urządzenie do swojej sieci z Ŝądaniem, aby nabył je za 
odpowiednim wynagrodzeniem. Radny zwrócił się do Zarządu z zapytaniem, czy są takie 
przyłącza, które finansował powiat i o wystąpienie do tych spółek o wykup tych urządzeń 
oraz, aby poinformował Radę o sposobie załatwienia sprawy. 
Radny zapytał Starostę, czy reklama jego wizerunku zamieszczona na autobusie 
reklamującym gazetę, była za zgodą Starosty, czy jest to etyczne i stosowne. 
Radny K. Bieluszko podziękował, za to, Ŝe sesja odbywa się na terenie jego gminy. ZłoŜył 
zebranym świąteczno – noworoczne Ŝyczenia. 
Radny P. Tomasz stwierdził, Ŝe jest mu przykro z powodu cierpkich słów, które padły pod 
jego adresem poniewaŜ uwłaczają one powadze Rady. Wyraził nadzieję, Ŝe jest to ostatnia 
tego typu sytuacja gdzie wycieczki słowne kierowane są pod adresem radnego. UwaŜa, Ŝe są 
one nieuzasadnione a wynikają z niedokładnego czytania udzielanych przez radnego 
wywiadów. Dodał, Ŝe jeśli przytacza się cytaty to niech one będą dokładne. W sprawie sesji        
w Krajence składając sprawozdanie z pracy Rady, radny informował, co dzieje się w Radzie 
Powiatu, nie uŜywał obraźliwych słów kierowanych do radnego Wiśniewskiego, czy Zająca. 
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Stwierdzał tylko fakty, nie pamięta, aby radny Wiśniewski uczestniczył w sesji Rady 
Miejskiej w Krajence. Dodał, Ŝe radni mają problemy, pytania i warto ich wysłuchać, aby 
potem przekazać to Radzie Powiatu. Rozumie, Ŝe powiat to dobro wszystkich mieszkańców, 
cieszy radnego, Ŝe buduje się w Lipce, Zakrzewie, Złotowie natomiast martwi radnego, Ŝe 
pomijana jest gmina Krajenka. Przypomniał sprawę z 2003 roku, kiedy gmina Krajenka 
chciała wspólnie z powiatem realizować inwestycję na drodze powiatowej, o czym świadczą 
pisma. Takich propozycji było wiele,. Gmina Krajenka jest aktywna w pozyskiwaniu środków 
unijnych, czym obciąŜa swój budŜet i trudno Ŝeby jeszcze finansowała inwestycje powiatowe. 
Radny stwierdził, Ŝe  swoją funkcję  wypełnia aktywnie, dba o dobro wszystkich gmin, bywa 
na sesjach w Tarnówce, Złotowie, Lipce, Jastrowiu i radni mogą przekazywać swoje 
problemy. Rolą radnego opozycji jest kontrola i przez dwa lata radny sprawował taką 
kontrolę, zadawał pytania dotyczące polityki zatrudnienia, o zakup samochodu słuŜbowego. 
Chętnie przekaŜe Staroście sprawozdanie ze swojej działalności a poza tym przekaŜe ksiąŜkę 
pt. „Rzetelność Ŝycia publicznego”.  
Na zakończenie wystąpienia powiedział, Ŝe nie Ŝywi do nikogo urazy i Ŝyczył wszystkim 
wesołych świąt. 
Starosta M. Jaskólski odpowiedział radnemu J. Podmokłemu, Ŝe nic nie jest mu wiadomo na 
temat wizerunku umieszczonego na autobusie. Nikt nie pytał Starost o zgodę, nie była to ani 
inicjatywa, ani wpływ Starosty na zamieszczenie wizerunku. 
Radny Z. Wojtuń podziękował niektórym radnym opozycji za wkład w prace Komisji 
Rewizyjnej. W imieniu klubu PSL złoŜył Ŝyczenia świąteczno – noworoczne. 
Następnie głos zabierali radni: W. Choroszewski, J. Podmokły, R. Goławski, E. Kozicz, 
którzy w imieniu swoim i klubów radnych wyrazili zadowolenie z dąŜenia do pojednania              
i złoŜyli wszystkim Ŝyczenia świąteczno – noworoczne. 
Głos zabrała takŜe Przewodnicząca Rady Miejskiej w Okonku D. Perłowska, wyraziła 
zadowolenie, Ŝe budŜet większością głosów został przez Radę uchwalony, poniewaŜ jest tam 
wiele inwestycji a między innymi są w nim ujęte inwestycje dla gminy Okonek. Wyjaśniła, Ŝe 
jeśli radni wstrzymują się od głosu to znaczy, Ŝe nie przyjmują uchwały budŜetowej, choć jest 
to najwaŜniejsza uchwała przyjmowana w ciągu roku. Przewodnicząca przekazała Ŝyczenia 
świąteczno – noworoczne. 
T. Michta zwrócił się z podziękowaniami za zorganizowanie sesji Rady Powiatu w Lipce, 
której był inicjatorem. ZłoŜył Ŝyczenia świąteczne.  
Przewodniczący Rady A. Jasiłek podziękował władzom gminy Lipka za zaproszenie, aby 
najwaŜniejsza w roku sesja – budŜetowa, Rady Powiatu mogła odbyć się w Lipce. 
Przewodniczący podziękował za organizację sesji oraz za piękny koncert w wykonaniu 
zespołu mandolinistów „Frygi”. Dodał, iŜ cieszy fakt, Ŝe co roku Rada Powiatu moŜe 
odbywać jedną sesję w innej gminie. 
Podsumowując stwierdził, Ŝe rok 2008 był dobrym rokiem dla powiatu mimo pewnych 
potknięć, które są zawsze, których nie moŜna przewidzieć. Pomimo róŜnych spojrzeń na 
sprawy, ze względu na opcje polityczne, cieszy fakt, Ŝe podsumowując mijający rok kaŜdy 
widzi swoją cząstkę w realizacji zadań. Na sesjach i posiedzeniach Komisji były dyskusje               
i spory o rzeczy waŜne; dotyczące przede wszystkim inwestycji ale podjęto teŜ wiele waŜnych 
decyzji.  
Podziękował za 2008 rok radnym, Zarządowi Powiatu, całemu Starostwu i jednostkom 
organizacyjnym za wykonanie planu pracy Rady i większości zadań przyjętych w roku 
budŜetowym 2008. 
Dodał, Ŝe rok 2009 będzie trudny ale cieszy fakt, Ŝe mimo róŜnic politycznych nie ma 
większych róŜnic dotyczących zapisów w budŜecie. 
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Na zakończenie Przewodniczący Rady złoŜył wszystkim Ŝyczenia świąteczne i noworoczne. 
Radzie i Zarządowi Ŝyczył przede wszystkim wykonania przyjętego budŜetu, aby efekty były 
wymierne dla społeczności powiatu złotowskiego. 
Zaprosił na poczęstunek przygotowany wspólnie przez gminę Lipka i Starostwo. 
 
 
Pkt 14/ porządku obrad 
 

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady 
A. Jasiłek zamknął obrady XXVI sesji o godz. 1800.    
 
 
 
 
Sporządziła: 
Lucyna Grunau 
 
 


