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ORO-0041/5/2007 
 
 

 
PROTOKÓŁ NR V/07 

Z SESJI 
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 28 LUTEGO 2007 ROKU. 
 
 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1730. 
Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek. 
Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 18 radnych. W chwili otwarcia 
obrad sesji nieobecny był radny R. Kęciński. 
Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję stanowią załączniki                        
do protokołu. 
 
Przed przystąpieniem do realizacji tematów sesji Przewodniczący Rady A. Jasiłek wręczył 
radnym legitymacje radnego powiatu złotowskiego kadencji 2006 – 2010. 
Następnie oddał głos Staroście Złotowskiemu M. Jaskólskiemu, który poinformował, Ŝe                
w konkursie pn „Gospodarczo – Samorządowy HIT Regionu,” w kategorii „Samorządność” 
Starostwo Powiatowe w Złotowie otrzymało akt nadania i statuetkę - HIT roku 2006 za 
przeniesienie i renowację budynku Starostwa Powiatowego przy al. Piasta 32. Starosta dodał, 
Ŝe w kapitule konkursu zasiadali profesorowie, docenci i samorządowcy. Podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się do nagrody, a przede wszystkim: Przewodniczącemu Rady, 
członkom Zarządu i radnym. Dodał, Ŝe remont nie jest jeszcze zakończony, pozostało do 
wyremontowanie prawe skrzydło na parterze. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek powiedział, Ŝe pod przewodnictwem Starosty zapewne co 
roku będziemy otrzymywali nagrodę. 
 
 
Pkt 1/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek  poinformował, Ŝe Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem                    
z dnia 15 lutego 2007 roku   o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie: 
-  powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego                        
w Złotowie -  pkt 13 porządku obrad. 
Przewodniczący powiedział, Ŝe w dniu dzisiejszym Zarząd, uwzględniając sugestię Komisji 
Oświaty i Zdrowia, przedłoŜył autopoprawkę projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu 
powiatu na 2007 rok. W obecnym projekcie ujęto zapisy z poprzednich dwóch projektów, 
omawianych na posiedzeniach Komisji – pkt 14 porządku obrad. 
Następnie poddał pod głosowanie wniosek o uzupełnienie porządku obrad. 
Radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli wniosek o uzupełnienie porządku obrad 
dotyczący autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2007 
rok. 
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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/ Sprawozdanie  z działalności oraz wykorzystania środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2006 rok. 
5/  Informacja z realizacji uchwały nr XIX/96/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 roku                     

w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
w latach 2004 – 2006” za 2006 rok. 

6/ Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie z działalności oraz 
informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2006 
rok. 

7/ Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Złotowie o 
stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpoŜarowej oraz o zagroŜeniach poŜarowych na 
terenie powiatu za 2006 rok. 

8/ Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Złotowie o stanie bezpieczeństwa 
sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu za 2006 rok. 

9/ Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu za 2006 rok. 

10/ Informacja z realizacji uchwały nr IX/41/2003 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia                    
30 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania 
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w latach 2003 – 
2006 „Bezpieczny Powiat”” za 2006 rok. 

11/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania 
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w latach 2007 – 
2011 „Bezpieczny Powiat”” 

12/ Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych 
prowadzonych przez powiat złotowski. 

13/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym 
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 

14/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2007 rok. 
15/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
16/ Interpelacje i zapytania radnych. 
17/ Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
18/ 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 zarządził głosowanie, w którym radni stosunkiem głosów: 16 za, 
przy 2 wstrzymujących przyjęli protokół z poprzedniej sesji. 
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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). 
Radny Z. Wojtuń zwrócił się o wyjaśnienie: 
- str. 9 – dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska                        
i Gospodarki Wodnej dla Zespołu Szkół Rolniczych kwoty 5.800 zł. na wyposaŜenie 
pracownika technika architektury obrazu; 
- wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych o moŜliwość ubiegania się o środki                  
z PZU z przeznaczeniem na wymianę wykładzin; 
- czy Kuratorium Oświaty równieŜ dokonało oceny pracy Dyrektora T. Łukasika                         
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jastrowiu i jak wypadła ta ocena. 
Radny J. Massel zwrócił się o udzielenie szerszych informacji w sprawie: 
- wizji lokalnej pomieszczeń kuchni oraz stołówki w Zespole Szkół Rolniczych. Zwrócił się             
z  zapytaniem, czy tej wizji podlegała równieŜ sala gimnastyczna, w której do remontu był 
dach oraz jaki jest jej stan techniczny; 
- złego stanu technicznego mostu znajdującego się na drodze powiatowej w Stawnicy; 
- moŜliwości przeniesienia Powiatowego Urzędu Pracy do budynku Starostwa, czy są takie 
zamierzenia i jakie jest ostateczne stanowisko Zarządu. Pozwoliłoby to uniknąć remontu 
budynku PUP i przeznaczenia na termoizolację kwoty 100.000 zł. z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Radny dodał, Ŝe środki na Funduszu wynoszą 
165.000 zł. w roku a na remont wydane będzie 100.000 zł. na jednostkę powiatową. 
Stwierdził, Ŝe trzeba myśleć o całym powiecie i moŜe te środki przeznaczyć na inne zadania. 
Zapytał, czy nie jest to za duŜa kwota przeznaczona właśnie z tego funduszu na remont PUP. 
Radny J. Podmokły, w związku z pismem Zakładu Doskonalenia Zawodowego o wezwanie 
do zapłaty kwoty 400.000 zł. kosztów poniesionych na wybudowanie 1/3 budynku przy                   
ul. Szkolnej 3, zwrócił się o wyjaśnienie kiedy i jakie były poniesione przez ZDZ nakłady, 
czy to jest pierwsze pismo w tej sprawie, czy były wcześniejsze pisma. 
Radny K. Bieluszko powiedział, Ŝe na styczniowym posiedzeniu Zarządu zwiększono budŜet 
do 40 mln i 4.500.000 stanowią koszty majątkowe. Radny zwrócił się z zapytaniem, czy 
dotyczy to zakupu budynku Starostwa, czy czegoś innego. 
Radny K. Grochowski zwrócił się z zapytaniem jakie były argumenty Zarządu w sprawie 
odmowy przejęcia przez Ministerstwo Rolnictwa Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie. 
Radny zwrócił się równieŜ o roczny program kontroli Starostwa za 2006 rok i plan na 2007. 
Odpowiedzi udzielił Starosta M. Jaskólski: 
- dofinansowanie dla ZSR ze środków PFOŚ i GW dotyczy pracowni a nie pracownika; 
- PZU rozlicza się ze szkołami, które są u nich ubezpieczone. ZSE ma w PZU 
wygospodarowane własne środki i PZU chce szkole ten zysk przekazać – kwota nie jest 
jeszcze znana; 
- ocena pracy Dyrektora T. Łukasika jest to forma oceny, którą przeprowadza się za pięć lat 
pracy. Dyrektor Łukasik zwrócił się z prośbą o dokonanie takiej oceny pracy zawodowej. 
Ocena pracy wykonana przez organ prowadzący jest jednym z elementów natomiast całej 
oceny pracy dokonuje Kuratorium Oświaty. Na razie nie jest jeszcze znana ocena Kuratora 
Oświaty, jeśli będzie to radni teŜ ją poznają; 
- remont zaplecza kuchennego w ZSR wynika z zaleceń SANEPID. Nie moŜna dopuścić do 
sytuacji, w której SANEPID zabroni korzystania z kuchni. W najbliŜszym czasie Zarząd 
będzie musiał znaleźć środki na najniezbędniejszy remont. Natomiast jeśli chodzi o salę 
gimnastyczną, Dyrektor nie zgłaszał wniosku i Zarząd nie prowadził wizji lokalnej.  
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- most w Stanicy to kładka dla pieszych, która od drogi oddzielona jest taką częścią pustą                
i musiało tam prawdopodobnie dojść do jakiegoś zdarzenia. Radnym ze Stanicy zaleŜy, aby tę 
część pustą zabezpieczyć przed ewentualnymi kolejnymi zdarzeniami. PZD zabezpieczył 
tymczasowo a na wiosnę poczyni starania, aby kładkę zabezpieczyć lepiej; 
- PUP musi być odremontowany, z budynku odpada tynk. Zarząd oglądał budynek                          
i stwierdził, Ŝe moŜe dojść do nieszczęśliwego wypadku. Zarząd musi znaleźć środki na 
doprowadzenie tego budynku do porządnego wyglądu. W tym roku jest okazja poniewaŜ nie 
płacimy juŜ na Franciszkowo, poniewaŜ mogilnik został zlikwidowany a na jego terenie 
posadzono drzewa. Została rezerwa, która co roku była przeznaczana na mogilnik. 100.000 zł. 
moŜna teraz przeznaczać na termoizolację naszych budynków i w 2007 roku zaplanowano 
remont PUP. Zgodnie z wymogami wydatkowania środków z Funduszu przygotowywany jest 
audyt energetyczny. Odstąpiono od pomysłu przenosin PUP do budynku Starostwa poniewaŜ  
przenosiny byłyby zbyt kosztowne – remont, sieć komputerowa, archiwum. Decyzja na dzień 
dzisiejszy jest taka, Ŝe Powiatowy Urząd Pracy pozostanie w dotychczasowym budynku; 
- na PFOŚ i GW jest nie 165.000 zł. ale ok. 250.000 zł. łącznie z rezerwą z 2006 roku i te 
100.000 zł. nie będzie kolidowało z innymi zadaniami; 
- w sprawie pisma ZDZ o zwrot kwoty 400.000 zł. nie ma podstawy poniewaŜ budynek nie 
jest własnością ZDZ, nie dopilnowali oni aktu własności. Na początku lat 80.uczestniczyli                 
w części inwestycji ale nie dopilnowali od strony prawnej. Koszt stanowił ok. 1.000.000 zł. 
na stare pieniądza a na dzień dzisiejszy jest to 115.000 zł. Sprawą zajmuje się Radca prawny 
Starostwa; 
- do 4.500.000 zł. wliczono koszt Starostwa w kwocie 1.900.000 zł.; 
- Zarząd podjął słuszną decyzję o nie przekazaniu ZSR do Ministerstwa Rolnictwa poniewaŜ 
w tej szkole jest tylko jedna klasa rolnicza a pozostałe klasy są klasami pokrewnymi. Zarząd 
nie widzi potrzeby oddawania szkoły, o którą powiat dba, w szkole jest duŜo uczniów, nie ma 
problemów finansowych; 
- plan zadań Starostwa na 2007 rok jest obszerną informacją, są to sprawy wewnętrzne                   
a wyniki kontroli za 2006 rok były bez uwag. Zadania wykonywane są na bieŜąco. 
 
 
Pkt 4/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
przyjęcia sprawozdania z działalności oraz wykorzystania środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2006 rok (załącznik nr 2 do protokołu). 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli sprawozdanie, które stanowi załącznik 
nr 3 do protokołu. 
 
 
Pkt 5/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
przyjęcia informacji z realizacji z realizacji uchwały nr XIX/96/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 
roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
w latach 2006 – 2006” za 2006 rok. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli sprawozdanie, które stanowi załącznik 
nr 4 do protokołu. 
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Pkt 6/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie z działalności oraz 
informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2006 rok. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli informację, która stanowi załącznik nr 
5 do protokołu. 
 
 
Pkt 7/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Złotowie             
o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpoŜarowej oraz o zagroŜeniach poŜarowych na 
terenie powiatu za 2006 rok. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli informację, która stanowi załącznik nr 
6 do protokołu. 
 
 
Pkt 8/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
przyjęcia informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Złotowie o stanie bezpieczeństwa 
sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu za 2006 rok.. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni stosunkiem głosów: 17 za, przy 1 wstrzymującym przyjęli informację, która 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Pkt 9/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu za 2006 rok. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli sprawozdanie, które stanowi załącznik 
nr 8 do protokołu. 
 
 
Pkt 10/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
przyjęcia informacji z realizacji uchwały nr IX/41/2003 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 
30 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania 
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w latach 2003 – 2006 
„Bezpieczny Powiat”” za 2006 rok. 
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Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni stosunkiem głosów: 17 za, przy 1 wstrzymującym przyjęli informację, która 
stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Pkt 11/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania 
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w latach 2007 – 2011 
„Bezpieczny Powiat””. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe wniosek Komisji Oświaty i Zdrowia 
został zrealizowany – program uzupełniono o wstęp. 
Radny Z. Wojtuń powiedział, Ŝe program był szeroko i dokładnie omawiany na posiedzeniach 
Komisji Rady. Wyraził pozytywną opinię w sprawie realizacji zadań wykonywanych przez 
jednostki uczestniczące w powiatowym programie. Dodał, Ŝe obecny program jest 
wszechstronny, dotyczy roŜnych dziedzin Ŝycia i naleŜy czuwać nad koordynacją i jego 
realizacją. 
Wiceprzewodniczący Rady J. Zając odczytał projekt uchwały. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów podjęli uchwałę. Uchwała nr V/28/2007 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 12/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawanie dodatków dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych 
prowadzonych przez powiat złotowski. 
Wiceprzewodniczący Rady J. Zając odczytał projekt uchwały. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów podjęli uchwałę. Uchwała nr V/29/2007 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 13/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. 
Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 
W dyskusji udział wzięli radni: P. Tomasz, T. Fidler, M. Jaskólski, K. Bieluszko, A. Jasiłek, 
W. Choroszewski, R. Goławski. W dyskusji radni przedstawiali swoje opinie w sprawie 
składu Rady Społecznej, a przede wszystkim jej przewodniczącego. 
Radny P. Tomasz zwrócił się z zapytaniem, czy wybór przewodniczącego Rady Społecznej 
był konsultowany z innymi członkami Rady. Czy pozostali członkowie wiedzieli, Ŝe Starosta 
na przewodniczącego Rady wybrał Przewodniczącego Rady Powiatowej SLD. 
Radny T. Fidler powiedział, Ŝe zapoznał się z podstawą prawną dotyczącą powoływania Rady 
Społecznej oraz wyboru jej przewodniczącego. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej Starosta wyznacza przewodniczącego ale to Rada Powiatu, jako organ 
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załoŜycielski podejmuje uchwałę i radni powinni mieć wpływ na wybór przewodniczącego. 
Następnie radny przytoczył z ustawy zadania Rady Społecznej i dodał, Ŝe Rada Powiatu jako 
organ tworzący Radę Społeczną nie moŜe sobie pozwolić, aby przewodniczącym była osoba 
wyimaginowana, przywieziona w teczce, z dalekiej miejscowości. Dodał, Ŝe jeśli Starosta 
rezygnuje z funkcji przewodniczącego to powinien wyznaczyć inną osobę, tj. Wicestarostę 
lub członka Zarządu albo kogoś spośród radnych. Radny odczytał pełny skład Rady 
Społecznej i stwierdził, Ŝe wszystkie gminy mają swojego przedstawiciela.  Zwrócił się z 
zapytaniem dlaczego radni powiatu mają uczestniczyć w nadreprezentacji przedstawicieli 
jednej z gmin? Radny zaapelował, aby przewodniczącym był fachowiec, który będzie 
wspierał Radę. 
Starosta M. Jaskólski odpowiadając radnemu T. Fidlerowi stwierdził, Ŝe sam udzielił sobie 
odpowiedzi: przewodniczącym jest starosta lub osoba przez niego wyznaczona. Jeśli chodzi                      
o przedstawicieli w Radzie to zawsze dwóch będzie pochodziło z jednej gminy. Starosta 
powiedział, Ŝe Rada Społeczna jest komórką społeczną i opiniodawczą wspomagającą szpital 
a nie występującą przeciwko szpitalowi, potrzebny jest czynnik społeczny. Dodał, Ŝe szpital 
przymierza się do zakupu tomografu i  potrzebna jest współpraca Rady  i samorządów 
gminnych i do realizacji tego zadania potrzebny jest doświadczony samorządowiec. Starosta 
stwierdził, Ŝe fachowców medycznych w szpitalu jest dość. 
Radny K. Bieluszko stwierdził, Ŝe nie ma nic przeciwko R. Duszarze, ale skoro Starosta nie 
moŜe być przewodniczącym to powinien nim zostać Wicestarosta.  
Radny A. Jasiłek podsumował stwierdzeniem, Ŝe radny z Lipki opowiada się                                   
za przewodniczącym z Lipki a radny z Okonka za przewodniczącym z Okonka.  
Radny W. Choroszewski przypomniał, Ŝe to powiat złotowski zabiegał, aby gmina Okonek 
nie znalazła się w powiecie szczecineckim. R. Duszara jest przewodniczącym SLD ale w 
Radzie Społecznej znalazł się poniewaŜ jest burmistrzem Okonka a nie jako członek SLD. 
Radny R. Goławski podziękował radnemu K. Bieluszko za poparcie i przypomniał, Ŝe jest            
w składzie Rady. Dodał, Ŝe poza tym ma wiele obowiązków jako wicestarosta oraz pełni 
funkcję przewodniczącego Zarządzania Kryzysowego. 
Radny J. Podmokły zwrócił się z zapytaniem, czy R. Duszara został wskazany jako burmistrz, 
który nie złoŜył w terminie oświadczenia majątkowego i jeśli wygaśnie jego mandat to nadal 
będzie przewodniczącym Rady Społecznej. 
Starosta M. Jaskólski odpowiedział, Ŝe R. Duszara będzie nadal przewodniczącym rady 
Społecznej. 
Radny J. Zając odczytał projekt uchwały. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni stosunkiem głosów: 10 za, 7 przeciw, przy 1 wstrzymującym przyjęli 
uchwałę. Uchwała nr V/30/2007 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 14/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące  
dwóch  projektów uchwał w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2007 rok. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe na wniosek Komisji, po zasięgnięciu 
opinii radcy prawnego, sporządzono jeden projekt uchwały w miejsce dwóch rozpatrywanych 
na posiedzeniach Komisji. Zarząd w dniu dzisiejszym zgłosił autopoprawkę i radni będą dziś 
głosować nad jednym projektem dotyczącym zmiany  budŜetu. 
Wiceprzewodniczący Rady J. Zając odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu 
powiatu na 2007 rok. 
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Radny Z. Wojtuń zabierając glos ustosunkował się do artykułu w prasie, z którego wynikało, 
Ŝe powinien podać się do dymisji, jako przewodniczący Komisji BudŜetu. Uchwała w sprawie 
uchwalenia budŜetu powiatu na 2007 rok została w części uchylona przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową. Radny stwierdził, Ŝe Ŝaden z członków Komisji nie wniósł zastrzeŜeń do 
projektu uchwały, co potwierdziło głosowanie: 5 za, przy 1 wstrzymującym a teraz nagle 
dwóch było przeciw. BudŜet na 2007 rok uchwalono dnia 28 grudnia 2006 roku i podstawą 
uchwalenia budŜetu była pozytywna opinia RIO. W opinii RIO z dnia 18 grudnia 2006 roku  
w pkt IV jest zaznaczone to, co dziś będzie poprawką do budŜetu, czyli ustalenia limitu 
zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.500.00 nie 
znajduje oparcia w  przedstawionym projekcie budŜetu ale nie było wyraźnych 
przeciwwskazań. Dopiero po podjęciu uchwały Kolegium RIO nakazało usunięcie zapisu               
z uchwały o wysokości zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek w kwocie 2.500.000zł  
Następnie radny wyraził krytyczną opinię w sprawie artykułu zamieszczonego przez radnego 
P. Tomasza w lokalnej gazecie, stwierdził, Ŝe nie myli się tylko ten co nic nie robi. Radny 
nazwał radnego Tomasza najbardziej oświeconym radnym tej Rady. Powiedział, Ŝe zamiast 
mącić ludziom w głowach i szerzyć katastroficzną wizję radny powinien wziąć się do 
normalnej pracy, to wywieją mu z głowy głupoty. 
W tym momencie zaprotestował radny J. Podmokły, Ŝe wystąpienie radnego Z. Wojtunia jest 
nie na temat i nietaktowne. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek odpowiedział, Ŝe jeśli uzna, iŜ wypowiedź radnego                    
Z. Wojtunia jest nie na temat to sam ją przerwie. Zwrócił się do radnego Z. Wojtunia                     
o zwięzłość w wyraŜaniu swoich opinii. 
Radny K. Bieluszko oznajmił, Ŝe popiera inwestycje drogowe, jak rondo w Złotowie,                   
ul, Norwida, czy drogi w Okonku i gminie Zlotów. Zwrócił się z zapytaniem do Starosty skąd 
będą na ten cel środki, jak budŜet sobie poradzi skoro pieniądze z funduszu unijnego będą pod 
koniec roku, czy Starosta widzi moŜliwość zaciągnięcia kredytu, czy z oszczędności budŜetu. 
Zwrócił się o wyjaśnienie co zrobi Starosta jeśli będą drogi, do których będziemy musieli 
dopłacić, Ŝeby skorzystać ze środków unijnych. 
Starosta M. Jaskólski odpowiedział, Ŝe w uchwale budŜetowej na 2007 rok zapisano pokaźną 
kwotę oraz inwestycje drogowe, na których realizację trzeba zaciągnąć kredyt poniewaŜ 
budŜet tego nie wytrzyma. W 2007 i 2008 roku pozostały do spłacenie dwie największe raty – 
po 1.500.000 zł. na spłatę inwestycji oświatowych w Krajence i Jastrowiu jeszcze z pierwszej 
kadencji. Dopiero rok 2009 będzie wolny od tych zobowiązań, który pozwoli na większe 
inwestycje wynikające z załoŜeń budŜetowych. Kredyt będzie zaciągnięty na miarę naszych 
potrzeb. 
Radny K. Grochowski zwrócił się o wyjaśnienie, dlaczego na PFGZG i K musi być taka duŜa 
rezerwa na koniec roku. Na posiedzeniu Komisji Samorządowej radni zgodzili się, aby te 
środki przeznaczyć na dofinansowanie gruntów uŜytków rolnych. W wypisach figurują jako 
nieuŜytki i łąki a rolnicy mają je zaorane, czyli są to w rzeczywistości grunty orne. Obecni 
AR i MR wymaga od rolników ścisłych danych właściwych powierzchni. Jeśli ta pula 
mogłaby w tym i przyszłych latach być wykorzystana na dofinansowanie w jakiejś części , bo 
pomiary geodezyjne są bardzo kosztowne. 
Odpowiedzi udzielił Skarbnik G. Piękoś, który powiedział, Ŝe po zasięgnięciu opinii 
Dyrektora zarządzającego tym funduszem i  w ramach bieŜących wydatków, które są w tej 
chwili jest przewidziana kwota na zmianę, na przeklasyfikowanie gruntów. Dotyczy to 
gruntów, które dotychczas nie zostały sklasyfikowane. Natomiast w obecnym stanie prawnym 
nie ma moŜliwości dofinansowania dla rolników, tak jak w zgłoszonym wniosku Komisji 
Samorządowej i Polityki Społecznej. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni stosunkiem głosów: 10 za, 1 przeciw, przy 7 wstrzymujących podjęli uchwałę 
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w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2007 rok. Uchwała nr V/31/2007 stanowi załącznik   
do protokołu. 
 
 
Pkt 15/ porządku obrad 
 
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych udzielił Starosta M. Jaskólski – 
załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Godz. 1625 obrady opuścili radni: R. Król, R. Runge i Z. Pietrzak 
 
Radny P. Tomasz zwrócił się o wyjaśnienie, czy nie było wiadomym, Ŝe Dyrektor K. Sudoł 
odejdzie z dniem 1 października 2006 roku. Dlaczego konkurs na stanowisko tak waŜnego 
działu jak pośrednictwo pracy ogłoszono dopiero 17 października. Pan A. Ławniczak, 
wyłoniony w tym konkursie, sprawował funkcję kierownika przez 1 miesiąc a od pięciu 
miesięcy nie ma nadal kierownika tak waŜnej komórki organizacyjnej. W odpowiedzi nie ma 
teŜ podanego składu komisji rekrutacyjnej, ile punktów naleŜało uzyskać, kiedy konkurs 
będzie rozstrzygnięty itd. 
Starosta M. Jaskólski odpowiadając radnemu  stwierdził, Ŝe w interpelacji nie było zapytania 
o kryteria konkursu, jeśli radny chce uzyskać takie informacje to powinien zgłosić zapytanie 
na dzisiejszej sesji i odpowiedź będzie uzupełniona. Jeśli chodzi o daty to wszystko jest               
w porządku: Dyrektor odeszła 1.10 a 17. 10 ogłoszono konkurs, kolejność została zachowana 
– najpierw odejście pracownika  a potem ogłoszenie konkursu. Jeśli chodzi o wakat na 
stanowisku kierownika to Dyrektor PUP udzieli odpowiedzi w jaki sposób zorganizowała 
sobie pracę od momentu odejścia Pana Ławniczaka. Starosta zasugerował, aby odpowiedź 
udzielona została w obecnej chwili. 
 
Godz. 1635 na obrady wrócili radni: R. Król, R. Runge i Z. Pietrzak. 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek stwierdził, Ŝe odpowiedzi udziela Starosta i jeśli radny 
zadający pytanie ma wątpliwości lub nie zgadza się z odpowiedzią to moŜe ponowić ją                                    
w następnym punkcie porządku obrad. 
 
 
Pkt 16/ porządku obrad 
 
W tym punkcie porządku obrad radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: 
W związku z odbytym spotkaniem Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego                    
w sprawie  ewentualności ognisk ptasiej grypy Radny J. Podmokły stwierdził, Ŝe sytuacja jest 
na tyle powaŜna, iŜ nasze miasto leŜy nad jeziorami, nad którymi przebywają ptaki. Radny 
chciałby dowiedzieć się więcej o przygotowaniach. Czy posiadamy odpowiednią ilość mat, 
substancji, czy słuŜby są wyposaŜone w odpowiednie ubiory - kombinezony i pod rozwagę 
Zarządu zgłosił wniosek, aby przygotować informację dla mieszkańców, co robić                                 
w przypadku wystąpienia ogniska ptasiej grypy. Wnosi, aby Starostwo wspólnie z SANEPID, 
ewentualnie z wydziałem rolnictwa sporządziło instrukcję, w jaki sposób moŜna 
zidentyfikować, wskazać jakie są symptomy powstania takiego ogniska, jak się zachować               
i kogo poinformować. Taką notatkę zamieścić w lokalnej prasie.  
Radny J. Podmokły zwrócił się do Przewodniczącego Rady w sprawie gazetki, którą 
otrzymują radni. Powiedział, Ŝe na naszym rynku jest więcej lokalnych gazet a w gazetce, 
którą otrzymują radni są zazwyczaj tylko dwa tygodniki. Radny zwrócił się z prośbą aby 
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wybór zamieszczanych artykułów był szeroki tzn. „Tygodnik Pilski, „Ekspres Lokalny”, 
„Aktualności Lokalne” „Ziemia Złotowska”, aby osoba dokonująca wyboru artykułów ujęła 
całe szerokie spektrum. 
Radny T. Fidler w nawiązaniu do coraz większego zainteresowania radnych gmin i powiatu 
sprawą inwestycji drogowych zgłosił wniosek, aby poprzez Wydział Komunikacji i Dróg 
opracować mapy z dokładnym rozrysowaniem, które drogi naleŜą do którego samorządu               
w ujęciu powiatowym a jeśli chodzi o miasto Złotów – w podobny sposób zaznaczyć ulice. 
Radny J. Massel powiedział, Ŝe Komisja Samorządowa i Polityki Społecznej za jedno                    
z głównych zadań przyjęła poprawę współpracy samorządu powiatowego z samorządami 
gminnymi. Temat współpracy był interpelacją radnego i w odpowiedzi na nią Zarząd nie 
widzi przeszkód w zorganizowaniu spotkania i udzieli pomocy w jego zorganizowaniu. 
Komisja jeszcze nie podjęła decyzji o odbyciu takiego spotkania w tym miesiącu. Radny 
stwierdził, Ŝe współpracę naleŜy zacząć od innych kroków, aby na spotkaniu było juŜ o czym 
mówić. W związku z powyŜszym radny zgłosił wniosek, aby jak najwięcej informacji 
omawianych, zatwierdzanych i przyjmowanych do wiadomości przez Radę przekazywać do 
gmin, aby Wójtowie czy Przewodniczący Rad byli bardziej zorientowani w tematyce pracy 
Rady Powiatu; m. in. przekazać informacje KPP, KPPSP, SANEPID i PIW - informacje 
przesyłać pocztą elektroniczną. 
Radny J. Massel w nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej radnemu J. Podmokłemu w sprawie 
protokołów z sesji upublicznionych w BIP, które moŜna publikować dopiero po 
zatwierdzeniu przez Radę - radny zwrócił się o umoŜliwienie przesyłania drogą elektroniczną 
na adres e-mail radnym protokołu przed jego przyjęciem przez Radę w celu zapoznania się            
z nim przed jego zatwierdzeniem. 
Radny W. Choroszewski złoŜył interpelację w sprawie inwestycji na drogach powiatowych. 
Zwrócił się o przygotowanie przez stosowne słuŜby prezentacji, biorąc pod uwagę minioną 
kadencję z rozbiciem na lata: 2003, 2004, 2005, 2006, co w poszczególnych latach zostało 
zrobione na drogach powiatowych w kaŜdej gminie, na jaką kwotę i pokazać to na mapie                
z zaznaczeniem dróg powiatowych, wojewódzkich, gminnych i miejskich  lub osiedlowych. 
Podać równieŜ długość odcinków dróg w poszczególnych gminach. 
Radny R. Goławski stwierdził, Ŝe interpelacje są powielane, poniewaŜ radni posiadają mapy 
sieci dróg na terenie powiatu zaznaczone kolorami: czerwonym, zielonym i Ŝółtym. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek przypomniał, Ŝe jest to punkt, w którym radni zgłaszają 
interpelacje a oświadczenia radnych będą w następnym punkcie. 
Radny K. Grochowski zgłosił wniosek o zamontowanie barierki przy wejściu do budynku 
Starostwa od strony parkingu tam gdzie jest gastronomia. 
Radny K. Grochowski zwrócił się z zapytaniem o ilość zaoszczędzonych środków                         
z zimowego utrzymania dróg w  związku z łagodną zimą i na co te środki będą przeznaczone. 
Radny K. Grochowski powiedział, Ŝe sytuacja na drogach będzie pilnie obserwowana przez 
radnych więc zwrócił się o to, aby na bieŜąco mogli wnioskować, zabiegać o  pewne sprawy, 
czy podsuwać Zarządowi jakieś propozycje. W związku z powyŜszym radny wnioskuje                 
o kwartalne sporządzanie informacji o sytuacji na drogach,  inwestycjach,  remontach,  
funduszach,  decyzjach o fundusze i zabieganie o nie oraz ich wpłynięciu i o moŜliwościach 
pozyskania z zewnątrz tych funduszy. 
PoniewaŜ Pan Starosta sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółek Wodnych Radny 
P. Tomasz zwrócił się z zapytaniem, czy Starosta podziela krytyczną ocenę działania Spółek 
Wodnych w gminie Krajenka i na terenie całego powiatu i jakie działania podjął Pan Starosta 
w ramach czynności kontrolno – nadzorczych w 2006 roku i czy stwierdzono jakieś 
nieprawidłowości. Rolnicy z gminy Krajenka skarŜą się na ich funkcjonowanie, nie 
wypełniają one w sposób naleŜyty swoich obowiązków, opłacają składki a Spółki nie czyściły 
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rowów. Przedstawił sprawę rolnika, który przestał płacić składki i czyścił rowy sam. Obecnie 
Spółka domaga się w trybie egzekucyjnym zapłaty. 
Radny P. Tomasz powiedział, Ŝe choć zima była łagodna to i tak zaskoczyła drogowców. 
Droga z Krajenki do wsi Wąsoszki nie była posypana, pomimo ślizgawicy a część dróg, w 
kierunku na Skic, Kleszczynę i Sławianowo była nieprzejezdna. 
Radny P. Tomasz zwrócił się z zapytaniem, czy prawdą jest, Ŝe córka przewodniczącego 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest zatrudniona w Powiatowym Urzędzie Pracy. JeŜeli tak, 
to jakie  kryteria zdecydowały o zatrudnieniu, jakimi kompetencjami dysponuje ta osoba, 
ewentualnie, czy był przeprowadzony konkurs na to stanowisko pracy. 
Radny P. Tomasz zwrócił się z zapytaniem w imieniu wyborcy z Krajenki Pana E. Cupera w 
sprawie wystąpienia o zwrot nieruchomości połoŜonej w Krajence przy ul. Mickiewicza 2, 
stanowiącej działki nr 162/1 i 162/2. PoniewaŜ radny dysponuje tylko postanowieniem 
Wojewody zwrócił się o wyjaśnienie na jakim etapie jest ta sprawa, czy jest podstawa do 
zwrotu i jakie działania Starosta podjął w tym zakresie. 
 
 
Pkt 17/ porządku obrad 
 
W tym punkcie porządku obrad radni nie zgłosili wniosków, oświadczeń i informacji. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe w dniach od 23 – 25 marca 2007 roku 
odbędzie się wizyta delegacji radnych z zaprzyjaźnionego powiatu w Gifhorn. W skład 
delegacji wchodzi Przewodniczący Rady, Starościna oraz 17. radnych. Przewodniczący 
stwierdził, Ŝe naleŜy przełoŜyć, zaplanowany na kwiecień temat o współpracy partnerskiej                
i odbyć wspólną sesję. Zaproponował, aby odbyła się w dniu 24 marca 2007 roku o godz. 
1000. Dodał, Ŝe jest juŜ przygotowywany pokaz multimedialny oraz planowane jest 
odsłonięcie tarczy herbowej powiatu Gifhorn. 
Radny J. Podmokły zwrócił się z zapytaniem, czy w poprzedniej kadencji miało miejsce takie 
spotkanie. Powiedział, Ŝe naleŜy zabezpieczyć odpowiednią oprawę, np. występ lokalnego 
zespołu folklorystycznego „Krajniacy”, aby zaprezentować nasz powiat. Radny zapytał 
równieŜ o obsługę sesji przez tłumaczy. 
Odpowiadając na pytania radnego Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe obsługiwać sesję będzie 
dwóch tłumaczy. Część artystyczną zapewnią występy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 
oraz zespołu z Domu Polskiego w Zakrzewie. 
Radny Z. Wojtuń odniósł się do krytycznych artykułów zamieszczonych w lokalnej prasie 
autorstwa radnego P. Tomasza. Jeden artykuł dotyczył diet radnych. Radny Z. Wojtuń 
przedstawił wysokość diet, które pobierają radni w porównaniu do wysokości wynikających    
z uchwały Rady. Radny takŜe krytycznie ustosunkował się do artykułu o spotkaniu w sprawie 
funduszy unijnych, które odbyło się w Starostwie, w lutym 2007 roku. Podsumowując radny 
Z. Wojtuń stwierdził, Ŝe kaŜdy radny moŜe wydawać swoją dietę zgodnie z uznaniem a to              
o czym pisze radny P. Tomasz radny stosuje juŜ od lat – wspomaga chorych. 
W obronie radnego P. Tomasza wystąpił radny J. Podmokły. Zarzucił niski poziom kultury            
w dyskusji. Stwierdził, Ŝe radny P. Tomasz jest młody i zaangaŜowany i czasem moŜe się 
zapędzić, ale nie do radnych naleŜy oceniać, czy ktoś pracuje zawodowo czy nie. Dodał, Ŝe 
kaŜdy moŜe pisać i udzielać odpowiedzi w prasie. 
Radny P. Tomasz odpowiedział, Ŝe przedstawi radnym rachunki na co przeznacza swoją 
dietę. 
Radny T. Fidler odczytał wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej, która kontrolowała 
wydatki Starostwa na artykuły prasowe. Podziękował radnym Z. Wojtuniowi                                      
i J. Podmokłemu za duŜy wkład pracy. Dodał, Ŝe następna kontrola będzie dotyczyła 
wydatków związanych z przeprowadzką Starostwa do nowej siedziby. 
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Radny T. Fidler ustosunkował się do otrzymanej odpowiedzi od Prezesa Zarządu Fundacji 
„Bezpieczny Powiat” K. Doroszuka w sprawie tablic ostrzegawczych ustawionych na terenie 
powiatu złotowskiego. Radny stwierdził, Ŝe tablice kosztowały 6.416 zł., Fundacja 
przeznaczyła 3.000 zł. a pozostałą kwotę, 3.416 zł. przekazała PSS „Społem” w zamian za 
umieszczenie na odwrotnej stronie firmowych reklam. Radny przedstawił wyliczenie, jakie 
korzyści z reklamy przez 10 lat będzie czerpała PSS. Radny zapytał, czy do Urzędu Miasta             
z wnioskiem o zamieszczenie tablic wystąpiło Starostwo, czy PSS. 
Starosta M. Jaskólski odpowiadając radnemu T. Fidlerowi powiedział, Ŝe Fundacja ma swoje 
władze i naleŜy rozliczenie z działalności pozostawić komisji rewizyjnej działającej przy 
Fundacji. 
W sprawie wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Starosta wyjaśnił, Ŝe 
zostały one skierowane do Zarządu Powiatu, który je rozpatrzy i udzieli odpowiedzi. Dodał, 
Ŝe radny teŜ czasem inaczej głosuje na Komisji niŜ na sesji. Starosta stwierdził, Ŝe 
wykupywana jest jedna strona w „Monitorze Wielkopolskim”, który wydaje Marszałek 
Województwa.  Starosta miał nadzieję, Ŝe jeden z wniosków będzie o powołaniu Monitora 
Powiatowego. Redaktorom gazet, które są w prywatnych rękach nie moŜna nakazać, aby 
pisali o tym co dzieje się w powiecie. Starosta powiedział, Ŝe nie stać nas na wydawanie 
gazety powiatowej i jeśli czasem wykupimy jedną stronę to tylko dla dobra społeczeństwa, 
które chce wiedzieć co słychać w powiecie. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek zwrócił uwagę, aby ten punkt porządku obrad nie 
sprowadzał się do dyskusji nad promocją powiatu. Komisja wystosowała wnioski a Zarząd 
udzieli odpowiedzi. 
Następnie radny J. Podmokły i T. Fidler odpowiedzieli Staroście M. Jaskólskiemu w sprawie 
głosowania na Komisjach i sesji oraz o wydawaniu środków na artykuły, o których prasa 
pisze sama zamieszczając wydarzenia jako nowości, np. o inwestycjach wykonanych na 
drogach powiatowych i wydawanych na te informacje pieniądzach, przez Starostwo. 
 
 
Pkt 18/ porządku obrad 
 

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek zamknął obrady V sesji o godz. 1730.    
 
 
 
 
Sporządziła: 
Lucyna Grunau 
 


