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ORO-0041/16/2008 
 
 

 
PROTOKÓŁ NR XVI/08 

Z SESJI 
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 30  STYCZNIA  2008 ROKU. 
 
 
 
Pkt 1/ porządku obrad 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1502, a zakończyły o godz. 1740. 
Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek. 
Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 17 radnych. W chwili otwarcia 
obrad sesji nieobecni byli radni: Jerzy Podmokły i Kazimierz Bieluszko. 
Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję stanowią załączniki                        
do protokołu. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe w dniu 23.01.2008 roku, czyli 7 dni przed 
sesją, Zarząd Powiatu zwrócił się z wnioskami o uzupełnienie porządku obrad o informację           
z działalności Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie. 
Przewodniczący poinformował, Ŝe zgodnie z wnioskiem z listopadowej sesji punkt: 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji oraz punkt – Interpelacje          
i zapytania radnych będą omawiane w punkcie 4 i 5. W punkcie 6. omawiana będzie 
informacja NKJO. Pozostałe tematy otrzymają kolejne  punkt 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/ Informacja z działalności Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie. 
7/ Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok. 
8/ Informacja z realizacji uchwały nr X/43/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku Rady 

Powiatu Złotowskiego w sprawie „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego 
powiatu złotowskiego na lata 2007 – 2013” za 2007 rok oraz z realizacji uchwały               
nr XLIV/219/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 września 2006 roku                        
w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju lokalnego powiatu złotowskiego na lata 2007 – 
2013” za 2007n rok. 

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

10/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Złotowie. 

11/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Złotowskiego. 
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12/ Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
13/ Zamknięcie sesji. 
 
Godz. 1505 na obrady przybył radny J. Podmokły 
 
 
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: 17 za, 
przy 1 wstrzymującym 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). 
Radny P. Tomasz zwrócił się o udzielenie odpowiedzi: 

1. dlaczego tak późno wprowadzono zmiany do Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2 marca 2007 roku.           
A w związku z odbywającym się konkursem na stanowisko zastępcy dyrektora, 
zwrócił się z zapytaniem, czy w warunkach konkursu jest zapis z roku 2006, 
dotyczący roku pracy poza instytucjami rynku pracy w ostatnich 10. latach 
zatrudnienia; 

2. radny wyraził zrozumienie dla dofinansowania teatru Martsarek, ale w kwestii 
dofinansowania wyjazdu Julii Kopczyk zwrócił się z zapytaniem, co spowodowało 
poparcie wniosku Pani Jadwigi Kopczyk o dofinansowanie w kwocie 500 zł. wyjazdu 
na festiwal do Kairu, czy był to stan finansowy rodziny, jakie kryteria były brane pod 
uwagę; 

3. czy rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jastrowiu jest prawomocne. Z mediów radny 
dowiedział się, Ŝe skarga Zarządu Powiatu została oddalona; 

4. dotyczącej listu do Zarządu Powiatu od grupy rodziców z miasta i gminy Krajenka,           
z dnia 17.01.2008 roku o udzielenie pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Radny 
stwierdził, Ŝe jest to okazja do zasypywania podziałów między gminą Krajenka           
a powiatem. Rodzice potrzebują pomocy a powiat ma moŜliwości udzielenia pomocy; 
bez ponoszenia nakładów moŜna uruchomić salkę rehabilitacyjną w Zespole Szkół 
SpoŜywczych w Krajence i zatrudnić rehabilitanta. Radny zwrócił się                                
o przedstawienie stanowiska Zarządu w tej sprawie. 

 
Godz. 1510 na obrady przybył radny K. Bieluszko. 
 
Odpowiedzi udzielił Starosta M. Jaskólski: 
- w sprawie zmiany Regulaminu PUP wyjaśnił, Ŝe to Dyrektor Urzędu zgłosiła zmiany, które 
Zarząd rozpatrzył pozytywnie. Konkurs ogłasza Powiatowy Urząd Pracy a nie Zarząd więc 
Dyrektor zapewne wybrała odpowiednie kryteria w stosunku do osoby, która ma pełnić 
funkcję zastępcy; 
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- dofinansowanie teatru Matysarek wynosiło 2.000 zł. a J. Kopczyk otrzyma kwotę 500 zł.  
Wyjaśnił, Ŝe odnosi ona duŜo sukcesów, nigdy nie była dofinansowana przez powiat, jest to 
takŜe reklama powiatu a kwota jest niewielka, biorąc pod uwagę, Ŝe jest to wyjazd do Egiptu; 
- w sprawie rozstrzygnięcia Wojewody dotyczącego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego             
w Jastrowiu sprawa jest jeszcze w toku;  
- w sprawie listu rodziców dzieci niepełnosprawnych w Krajence Zarząd odbędzie 
posiedzenie w dniu 6 lutego w Zespole szkół SpoŜywczych w Krajence. Dodał, Ŝe w ramach 
prawa będzie udzielona pomoc. Starosta wyraził nadzieję, ze Burmistrz teŜ weźmie udział              
w tym spotkaniu, poniewaŜ spotkanie planuje się odbyć w szerszym gronie. Nieprawdę mówi 
radny P. Tomasz, Ŝe uruchomienie sali rehabilitacyjnej odbędzie się bez ponoszenia kosztów. 
Koszty będą znaczne, poniewaŜ wyposaŜenie musi być specjalistyczne i zatrudniony musi 
być takŜe rehabilitant; 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe dziś został rozstrzygnięty konkurs na 
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Jastrowiu – został nim Jacek Szewczyk  
 
 
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. 
Radny P. Tomasz ponowił pytanie w sprawie otwarcia szafki przez Dyrektora SOS – W                
w Jastrowiu, czy w Ośrodku nie ma konserwatora?  
Radny stwierdził teŜ, Ŝe w sprawie działek Starosta nie odniósł się do pisma z dnia 8 sierpnia 
2008 roku. 
Starosta odpowiedział, Ŝe: 
- otwarcie szafki nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, przez 
Dyrektora nastąpiło zgodnie z prawem. Nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym, nie 
zostawił kluczy do szafki, która nie jest jego prywatną własnością i pomimo wezwań 
wysyłanych za poręczeniem odbioru nie dostarczył kluczy; 
- nie odniósł się do pisma z dnia 8 sierpnia 2006 roku, poniewaŜ decyzja w sprawie działek 
była wydana w 2003 roku a Wydział Budownictwa nie wniósł zastrzeŜeń. Dodał, ze jeśli 
radny jest niezadowolony z odpowiedzi to zaprasza do Wydziału i tam będzie mógł 
przeanalizować wszystkie pisma w tej sprawie. 
Radny K. Grochowski wyraził niezadowolenie w sprawie odpowiedzi dotyczącej stanowiska 
o powołanie doraźnej komisji. Stwierdził, Ŝe jest mu przykro, iŜ Przewodniczący Rady 
popiera stanowisko Zarządu. Dodał, Ŝe ten konflikt moŜe przenieść się na cały kraj,                  
bo w województwie na pewno juŜ wiedzą o konflikcie z gminą Krajenka. Dodał, Ŝe moŜe to 
odbić się na pozyskaniu środków unijnych od Marszałka Województwa, co będzie ze szkodą 
dla całej społeczności. Stwierdził, Ŝe podpowiedź, aby sprawą zajęła się Komisja 
Samorządowa i Polityki Społecznej jest dobra. Zwrócił się o podjęcie uchwały Rady, aby 
nakazać Komisji zajęcie się tą sprawą. 
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe nie kaŜdy musi być zadowolony z odpowiedzi. 
Natomiast radny Grochowski za daleko posuwa się w swoich opiniach o konflikcie                      
w powiecie. Krajenka to tylko jedna gmina z ośmiu gmin, a z pozostałymi gminami 
współpraca układa się dobrze. Dodał, Ŝe Komisji Samorządowej i Polityki Społecznej nie 
moŜna niczego nakazywać. 
Starosta M. Jaskólski powiedział, Ŝe nie widzi Ŝadnego konfliktu, o którym mówi radny. 
Stwierdził, Ŝe powiat ma swoje zadania, budynek internatu w Krajence musi być 
zagospodarowany. Dodał, Ŝe koalicja ma swój program, który musi zrealizować. Starosta 
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dodał, ze nie chciałby być członkiem takiej komisji, poniewaŜ nie ma konkretnych uwag; 
czym komisja miałaby się zająć. 
Radny K. Bieluszko stwierdził, Ŝe zwrócił się o pisemne przedstawienie inwestycji 
drogowych w gminie Zakrzewo, Lipka i Krajenka a Starosta mówi o innych drogach. Radny 
raz jeszcze zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na piśmie w sprawie inwestycji drogowych 
planowanych na 2008 rok w gminach: Krajenka, Złotów, Tarnówka, Zakrzewo i Lipka. 
Starosta odpowiedział, Ŝe droga w Lipce była zaplanowana na ostatni rok poprzedniej 
kadencji o czym wiedział Wicestarosta i cierpliwie czekał. Droga została zrobiona a radny 
nadal jest niezadowolony. Starosta stwierdził, Ŝe drogi będą robione zgodnie z przyjętym 
planem rozwoju lokalnego, który radny posiada. Jeśli radny chce to otrzyma wyciąg z 
programu rozwoju lokalnego. 
Radny P. Tomasz przyjął zaproszenie Starosty do Wydziału Budownictwa ale dodał, ze jemu 
chodzi tylko o pismo z dnia 8 sierpnia 2006 roku. 
Rady K. Grochowski wyraził zdziwienie, iŜ Starosta nie wie w jakiej sprawie miałaby działać 
komisja. Komisja ma działać w sprawie poprawienia stosunków między powiatem a gminą 
Krajenka, bo cierpi na tym całe społeczeństwo. Radny wnosi o podjęcie uchwały 
upowaŜniającej Komisję Samorządową i Polityki Społecznej do podjęcia działań w tej 
sprawie. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek zwrócił radnemu uwagę, Ŝe wnioski i interpelacje wnosi się 
w następnym punkcie. 
 
 
Pkt 5/ porządku obrad 
 
Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania. 
Radny Z. Wojtuń zwrócił się w imieniu mieszkańców gminy Zlotów wsi Radawnica                  
o uregulowanie przepustu drogowego przy dojeździe do wsi Bielawa, który podczas ulewy 
powoduje zalanie, co utrudnia dojazd do wsi. 
Radny P. Tomasz zwrócił się w imieniu radnego G i M Krajenka o podjęcie działań w celu 
umieszczenia lustra drogowego na skrzyŜowaniu drogi powiatowej biegnącej ze wsi Dolnik 
do wsi Paruszka, krzyŜującą się z drogą wojewódzką. Budynek ogranicza widoczność, radny 
powiedział, iŜ dostarczył Staroście zdjęcia.. 
Radny J. Podmokły zwrócił się do Starosty o udzielenie odpowiedzi, na dzisiejszej sesji, czy 
ma sygnały o stosowaniu przemocy przez Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie. 
JeŜeli tak, to jakie działania podjął Starosta w tym zakresie oraz czy rozmawiał                                
z pokrzywdzonymi bądź z rodzicami. 
Radny J. Podmokły powiedział, Ŝe do jego Kancelarii Radcy Prawnego dotarła wiadomość                
o naruszaniu prawa przez niektóre wydziały Starostwa. Nastąpiło naruszenie art. 73 i 74 Kpa 
dotyczące udostępniania akt przez Wydział Komunikacji i Dróg Delegatury w Okonku. 
Odmowa udostępnienia akt powinna być uczyniona postanowieniem. Zwrócił się                          
o informację, czy nowo przyjmowani pracownicy w Starostwie mają szkolenia z zakresu 
prawa administracyjnego, jeśli takich szkoleń nie odbywają to radny wnosi o sprawdzanie 
kandydatów ze znajomości Kpa. 
Radny A. Pulit po zapoznaniu się z informacją o działalności Nauczycielskiego Kolegium 
Języków Obcych zwrócił się o zorganizowanie spotkania pracowników Wydziału Oświaty 
Starostwa z przedstawicielami szkół i NKJO w celu zacieśnienia współpracy                                    
i zintensyfikowania nauki języków obcych. 
Radny K. Bieluszko zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na piśmie w sprawie inwestycji 
drogowych planowanych na 2008 rok w gminach: Krajenka, Złotów, Tarnówka, Zakrzewo      
i Lipka. 
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Radny J. Podmokły raz jeszcze zwrócił się do Starosty o udzielenie odpowiedzi na dzisiejszej 
sesji w sprawie zdarzenia w Zespole Szkół Rolniczych w Złotowie. 
Przewodniczący udzielił głosu Staroście M. Jaskólskiemu, który wyjaśnił, Ŝe sprawa dotyczy 
Dyrektora szkoły i rodziców. Zarząd nie zna oficjalnie całej sprawy, nie będzie się więc w tej 
chwili wypowiadał. Dodał, Ŝe nie otrzymał tez Ŝadnego sygnału od rodziców. 
 
 
Pkt 6/ porządku obrad 
 
W tym punkcie porządku obrad odbyła się prezentacja multimedialna o działalności 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie.  
Starosta M. Jaskólski przypomniał historię utworzenia Kolegium. Powiedział, Ŝe Kolegium 
istnieje od prawie 4. lat i nigdy nie przedstawiano sprawozdania z działalności. Pokaz będzie 
podsumowaniem prawie czteroletniej działalności przed nowym naborem słuchaczy. 
Kolegium powołano decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, którą wydała ówczesna 
Minister Krystyna Łybacka. Dwa lata trwały zabiegi o utworzenie Kolegium. Było to 
zapisane w programie wyborczym SLD, aby na terenie powiatu powołać wyŜszą uczelnię. Na 
początku funkcjonowania Kolegium, w 2004 roku, większość kadry była spoza powiatu, 
nauczyciele musieli się szkolić. Obecnie poziom nauczania jest wysoki, poniewaŜ słuchacze 
Kolegium egzaminy zdają w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodał, Ŝe 
duŜo środków na funkcjonowanie Kolegium przekazywał ówczesny Marszałek Województwa                      
S. Mikołajczak. 
Następnie M. Chołodowska Dyrektor Kolegium dokonała pokazu multimedialnego i omówiła 
poszczególne sekwencje.  Powiedziała, Ŝe NKJO jest jednostką samorządu wojewódzkiego 
ale działającą na terenie powiatu. Oznajmiła, Ŝe na posiedzeniu Zarządu informacja była 
dłuŜsza, teraz będzie wersja krótsza ale zainteresowanych Dyrektor zaprosiła do siedziby, 
która mieści się przy ul. Szkolnej 3 w Złotowie. Wyjaśniła, Ŝe Kolegium jest szkołą 
państwową, nauczanie trwa 3 lat i kończy się licencjatem uzyskiwanym przed Komisją UAM 
w Poznaniu na Wydziale Neofilologii.  
Pokaz przedstawiał następujące tematy: 
- struktury kształcenia nauczycieli; 
 
Godz. 1600 wyszedł radny T. Fidler. 
 
- procesy tworzenia szkoły: 
 a. kadra 
 b. budynek 
 c. dodatkowa działalność 
 d. dzień otwarty, wystawa, galeria. 
- absolwenci NKJO 
- wnioski: 
 a. zainteresować jednostki samorządu uczelnią NKJO 
 b. podniesienie poziomu nauczanie języków obcych 
 c. aktywnie włączać się w Ŝycie szkół. 
 
Godz. 1610 wrócił radny T. Fidler. 
 
Radny J. Podmokły zwrócił się o podjęcie działań w celu poprawy wyglądu zewnętrznego 
budynku. 
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Dyrektor M. Chołodowska wyjaśniła, Ŝe budynek jest sukcesywnie remontowany, w 2008 
roku planowana jest wymiana okien; środki trzymali z województwa, a w dalszej kolejności 
będzie zrobiona elewacja. 
Radny Z. Wojtuń powiedział, ze obserwował narodziny Kolegium i jego początki 
funkcjonowania. Obecnie cieszy się, Ŝe kadra dyrektorska i nauczycielska jest stabilna, i Ŝe 
pochodzi ze Złotowa, co teŜ jest waŜne. Dodał, Ŝe wie, iŜ są przypadki, Ŝe kształci się 
młodzieŜ, która nie chce potem pracować w zawodzie nauczyciela. Radny zwrócił się                    
z pytaniami: 
- czy nie ma problemów z naborem 
- o droŜność w zdobywaniu tytułu magistra 
- pojęcie - rodzimy uŜytkownik języka. 
Dyrektor M. Chołodowska wyjaśniła, Ŝe jest przypadek nauczyciela języka niemieckiego, 
która nie zna języka polskiego i całe wykłady prowadzi w rodzimym języku. Obecnie                     
z naborem jest kłopot, dwa, trzy lata temu było lepiej, dziś jest większa konkurencja.                      
W ubiegłym roku było 6. absolwentów, którzy uzyskali licencjat i podjęli studia magisterskie.  
Informacja z działalności Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 
Pkt 7/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok. Stanowiska 
Komisji stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli sprawozdanie, które stanowi załącznik 
nr 5 do protokołu. 
 
 
Pkt 8/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
informacji z realizacji uchwały nr X/43/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku Rady Powiatu 
Złotowskiego w sprawie „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu złotowskiego  
na lata 2007 – 2013” za 2007 rok oraz z realizacji uchwały nr XLIV/219/2006 Rady Powiatu 
Złotowskiego z dnia 27 września 2006 roku  w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju 
lokalnego powiatu złotowskiego na lata 2007 – 2013” za 2007 rok. 
Radny J. Massel zgłosił uwagi do sprawozdania dotyczące braków. I tak: 
- w dziale infrastruktura: 
a.  brakuje danych o ilości przeprowadzonych szkoleń w zakresie wypełniania wniosków dla 
przedsiębiorców, 
b.  w programie operacyjnym pod przyszłe fundusze, bark danych na temat realizacji zadań              
na te tematy, choć moŜe były one realizowane. 
- w dziale społeczność – radny zwrócił się z zapytaniem po co wprowadzano do programu 
punkt o dostosowaniu kształcenia w szkołach do potrzeb rynku pracy, skoro ze sprawozdania 
wynika, Ŝe poziom i kierunki kształcenia są dostosowane, po pół roku od dokonania zapisu. 
- w dziale ekologia jest punkt o wdraŜaniu systemu segregacji odpadów stałych.                           
W sprawozdaniu nie ma nic na ten temat, co pozwala przypuszczać, Ŝe nic nie zrobiono,                    
a to teŜ powinno wynikać ze sprawozdania. W kontekście artykułu, który ukazał się                      
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w „Aktualnościach lokalnych” radny zwrócił się do Zarządu o podjecie działań w sprawie 
budowy wysypiska odpadów, bo być moŜe jest juŜ za późno. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni stosunkiem głosów: 11 za, 1 przeciw, przy 7 wstrzymujących przyjęli 
informację, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Pkt 9/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym 
w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez 
powiat złotowski. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów podjęli uchwałę. Uchwała nr XVI/72/2008 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 10/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego                                                        
w Złotowie. 
Radny K. Grochowski zgłosił wniosek formalny o zarządzenie przerwy, poniewaŜ są 
zaproszeni goście i trzeba się zintegrować. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek odpowiedział, Ŝe do zakończenia sesji pozostały jeszcze 
tylko trzy punkty i nie widzi potrzeby zarządzania przerwy. 
Radny J. Podmokły zgłosił uwagę dotyczącą zapisu w § 42, gdzie wymieniono kto udziela 
informacji dziennikarzom zagranicznym. Radny zaapelował, aby nie dzielić dziennikarzy na 
polskich i zagranicznych. Zapytał o uzasadnienie takiego zapisu. 
Radny zgłosił takŜe uwagi do zapisu pkt 45 w rozdziale nr I w sprawie obsługi informatycznej 
Starostwa, która jest przypisana do Wydziału Organizacyjnego oraz zapisu w rozdziale III, 
gdzie wprowadza się ppkt 22, iŜ obsługą Biuletynu Informacji Publicznej zajmuje się Wydział 
Promocji i Rozwoju.  
Radny zaproponował teŜ, aby administrowanie budynkami Starostwa i organizowanie 
remontów przenieść  z Wydziału Organizacyjnego do Wydziału Promocji i Rozwoju, 
poniewaŜ ten Wydział zajmuje się równieŜ przetargami na remonty. 
Starosta M. Jaskólski udzielił odpowiedzi: 
- w sprawie § 42 – zapis ten dotyczy sytuacji na wyjazdach zagranicznych delegacji                        
z powiatu, dlatego informacji mogą udzielać wskazane osoby. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek zauwaŜył, Ŝe projekt uchwały był analizowany przez 
wszystkie Komisje, które przyjęły go jednogłośnie, więc nie rozumie skąd teraz tyle uwag. 
W sprawie zapisu o remontach i administrowaniu budynkiem Starostwa Starosta 
odpowiedział, Ŝe naleŜało to przypisać, któremuś wydziałowi, poniewaŜ budynek jest cały 
czas remontowany a nie ma Wydziału Budownictwa odpowiadającego za remonty. 
Natomiast w sprawie obsługi strony internetowej i BIP Starosta odpowiedział, Ŝe jest podział. 
Stronę internetową i pocztę obsługuje pracownik Wydziału Organizacyjnego a BIP pracownik 
Wydziału Promocji. 
 
Na obradach nieobecny jest radny Z. Pietrzak. 
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Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni stosunkiem głosów: 13 za, przy 4 wstrzymujących podjęli uchwałę. Uchwała 
nr XVI/73/2008 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 11/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Złotowskiego. 
Radny P. Tomasz raz jeszcze uzasadniał celowość podjęcia uchwały w formie przedstawionej 
przez wnioskodawcę. Stwierdził, Ŝe wtedy w sesjach będą uczestniczyli przedstawiciele gmin 
poniewaŜ będą mogli zabierać głos, będzie większa demokracja. Zaapelował do radnych                      
o podjęcie uchwały. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek stwierdził, Ŝe w Statucie jest zapis, Ŝe kaŜdy moŜe zabrać 
głos po uprzednim zgłoszeniu Przewodniczącemu. Zapis ten funkcjonuje od lat, sprawdził się 
i nie widzi potrzeby dokonywania jego zmiany. 
Radny T. Fidler odczytał brzmienie § 11, z którego wynika, Ŝe Przewodniczący nie moŜe 
udzielać głosu wszystkim a tylko osobom zaproszonym na sesję. UwaŜa, Ŝe zapis pkt 5                 
w projekcie jest więc uzasadniony. Zaproponował, aby do istniejącego zapisu dopisać: 
„[…]osobie niezaproszonej”. 
Radny zaproponował, aby zapis § 18 ust. 8 pkt 5 pozostawić w brzmieniu obecnym. 
Radny stwierdził, Ŝe podjęcie uchwały po zmianach jest uzasadnione ale jeśli nie ma woli to 
naleŜy rozpatrzenie projektu uchwały odłoŜyć na następną sesję. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek odczytał brzmienie § 25 Regulaminu, który jest integralną 
częścią Statutu. Z zapisu wynika, ze poprawki radnych klubu Piś nie wnoszą niczego nowego. 
Taki zapis funkcjonuje i nie ma potrzeby dokonywania zmian. 
Radny R. Goławski stwierdził, Ŝe nie naleŜy dyskutować nad czymś, co juŜ jest. 
Przewodniczący moŜe udzielić głosu kaŜdemu, kto się o to zwróci. 
Radny P. Tomasz odpowiedział, Ŝe w grudniu ubiegłego roku na sesji był dyrektor, któremu 
nie udzielono głosu. A poprawka brzmi, Ŝe Przewodniczący „udziela głosu” a nie, Ŝe „moŜe 
udzielić”. 
Radny R. Goławski w odpowiedzi radnemu P. Tomaszowi stwierdził, Ŝe temat był 
wyczerpany, nie było więc potrzeby udzielania głosu dyrektorowi, który do sprawy nie wniósł 
niczego nowego. 
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe proponowane zmiany mogą wprowadzić do obrad więcej 
bałaganu, bo kaŜdy będzie mógł zabrać głos, w kaŜdej sprawie i nie będzie mu moŜna 
odmówić. 
Radny W. Choroszewski zaproponował zakończyć dyskusję i przyjść do głosowania nad 
zgłoszonymi wnioskami. 
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe moŜe zapis, iŜ Przewodniczący udziela głosu nie jest 
najlepszy dlatego naleŜy znaleźć kompromis. Stwierdził, Ŝe zapis § 21 Statutu, jako aktu 
nadrzędnego powinien być spójny z Regulaminem. Zgłosił poprawkę w brzmieniu: 
„…udzielić głosu osobom uczestniczącym w sesji”. Wtedy §21 pkt 21 Statutu współgrałby           
z § 25 Regulaminu. Jednak dalej idąca jest poprawka klubu radnych PiS. 
Przewodniczący Rady zauwaŜył, Ŝe projekt uchwały nie mówi tylko o tym punkcie ale              
wprowadza takŜe inne zmiany. 
Radny T. Fidler zaproponował, aby wnioskodawcy wycofali projekt uchwały i na następną 
sesję przygotowali zmiany z uwzględnieniem opinii z dzisiejszej sesji. 
Radny K. Grochowski w imieniu wnioskodawców wyraził zgodę na wycofanie projektu 
uchwały. 
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Przewodniczący Rady A. Jasiłek zwrócił się do radcy prawnego D. Wojciechowskiej o opinię 
w tej sprawie. 
Radca prawny D. Wojciechowska stwierdziła, Ŝe porządek obrad został przyjęty, więc projekt 
uchwały powinien być rozpatrzony. 
Radny P. Tomasz zaproponował, aby poddać pod głosowanie poprawki a na następnej sesji 
złoŜą nowy projekt uchwały. 
Radny J. Podmokły wycofał zgłoszoną poprawkę.  
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni stosunkiem głosów: 4 za, przy 11 przeciw, przy 4 wstrzymujących odrzucili 
projekt uchwały. 
 
 
Pkt 12/ porządku obrad 
 
W tym punkcie porządku obrad głos zabrali radni: 
Radny Z. Wojtuń nawiązał do propozycji powołania komisji w celu poprawy współpracy              
z samorządami gminnymi. Stwierdził, Ŝe ze sprawozdani wynika, iŜ współpraca jest dobra. 
Następnie, w świetle artykułu zamieszczonego w „Aktualnościach Lokalnych” o pomocy 
dzieciom niepełnosprawnym z gminy Krajenka radny powiedział, Ŝe nie rozumie stanowiska 
burmistrza, który całą sprawą chce obarczyć powiat; zarzuca władzom powiatu, Ŝe nie 
wywiązują się ze swoich zadań. Radny powiedział, Ŝe w Złotowie i w Jastrowiu problem 
pomocy dzieciom niepełnosprawnym rozwiązano powołując oddolnie, z inicjatywy rodziców, 
stowarzyszenia, które są partnerem do rozmów z władzami samorządowymi. Miasto Gmina 
Złotów przejęła stowarzyszenie jako zadanie własne, które co roku dofinansowuje z własnych 
środków. W ubiegłym roku była to kwota 100.000 zł. Stowarzyszenie pozyskuje teŜ środki                    
z innych funduszy. Radny na zakończenie swojego wystąpienia dodał, Ŝe jest mu wstyd za to, 
Ŝe w Krajence dziećmi niepełnosprawnymi „wyciera się gębę”. Oznajmił, Ŝe Zarząd Powiatu 
na pewno pomoŜe, jak tylko będzie mógł, w ramach obowiązującego prawa. 
Radny P. Tomasz odpowiedział, Ŝe wstyd mu za radnego Wojtunia i  przekaŜe to stanowisko 
do Krajenki. 
Radny K. Grochowski zgłosił wniosek o podjęcie uchwały Rady Powiatu o upowaŜnienie 
Komisji Samorządowej i Polityki Społecznej w celu wyjaśnienia genezy konfliktu między 
powiatem a gminą Krajenka i nawiązania skutecznej współpracy. 
Radny K. Grochowski powiedział, Ŝe przy ul. Norwida w Złotowie znajdują się trzy markety, 
do których dojeŜdŜa się z ulicy Norwida, co stwarza niebezpieczeństwo. W związku                      
z powyŜszym radny zwrócił się do Zarządu Powiatu o rozwaŜenie moŜliwości dojazdu do 
marketów od strony zaplecza.  
Przewodniczący Rady A. Jasiłek ustosunkował się do wypowiedzi radnego w sprawie 
powołania doraźnej komisji. Powiedział, Ŝe musi być przedstawiony projekt uchwały. 
Przewodniczący zaproponował, aby uwagi wnieść do protokołu i przekazać je Komisji 
Samorządowej i Polityki Społecznej, aby ujęła je w swoim planie pracy.  
Radny W. Choroszewski stwierdził, Ŝe zamysł jest dobry ale Ŝeby uchwała była wykonalna to 
musi być sprecyzowany zakres działania i spektrum. 
Radny R. Goławski odniósł się do wypowiedzi poprzedników. Zwrócił się do radnych klubu 
PiS, aby zajmowali odpowiednio swoje stanowiska. Powiedział, Ŝe ul. Norwida ma projekt 
modernizacji, radni wnoszą poprawki  a potem za tym nie głosują. 
Następnie odniósł się do radnego Bieluszko zwracając się z retorycznym pytaniem, czy droga 
Lipka – Czynowo powinna zostać nadal z dziurawą nawierzchnią, poniewaŜ radny przed jej 
remontem zgłaszał, Ŝe na tej drodze dochodzi do wielu wypadków i po remoncie zgłasza ten 
sam problem. 
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Radnego P. Tomasza poinformował, Ŝe powiat wspiera niepełnosprawnych poprzez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  ale nie moŜe w ten sposób wspierać osób 
indywidualnych. Dodał, Ŝe Zarząd Powiatu ma pomysł na zorganizowanie pomocy 
niepełnosprawnym i zaapelował, aby radny P. Tomasz i burmistrz nie wprowadzali w błąd 
mieszkańców. 
Radny K. Bieluszko powiedział, Ŝe wypadki na tej drodze są, dlatego, Ŝe jest złe pobocze                
a nie droga. 
Rany P. Tomasz odpowiedział, Ŝe na nadzieję, iŜ powiat rozwiąŜe ten problem; pomocy 
niepełnosprawnym dzieciom z Krajenki. 
Radny R. Goławski stwierdził, Ŝe powiat rozwiąŜe ten problem za burmistrza Krajenki. 
Radnemu Bieluszce wyjaśnił, Ŝe przetarg był ogłoszony na wykonanie nawierzchni a nie 
obejmował pobocza. 
Starosta M. Jaskólski stwierdził, Ŝe w wypowiedzi radnego Z. Wojtunia jest wiele racji. 
Problem salki rehabilitacyjnej będzie rozwiązany ale powinno to odbyć wspólnie z gminą 
Krajenka. Dodał, Ŝe zaproszenie na spotkanie wysłano takŜe do burmistrza i ma nadzieję,             
Ŝe będzie uczestniczył w spotkaniu. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek udzielił głosu pełnomocnikowi posła S. M. Chmielewskiego, 
P. Maliszewskiemu, który poinformował, Ŝe prowadzone są rozmowy z Panią Mirosławą 
Sobczak, matką niepełnosprawnego dziecka z Krajenki. Jest propozycja utworzenie ośrodka 
rehabilitacji, odbył się teŜ koncert charytatywny na rzecz Szymona. M. Sobczak zwróciła się 
o zdiagnozowanie problemu od strony prawnej. P. Maliszewski podziękował radnemu                  
Z. Wojtuniowi za wypowiedź w sprawie powołania stowarzyszenia. Powiedział, Ŝe poprzez 
biuro poselskie pomogą załoŜyć stowarzyszenie i ono będzie partnerem do rozmów                      
z burmistrzem i Starostą. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe 16 lutego 2008 roku odbędą się IX 
regionalne zawody radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów w tenisie 
stołowym. Zawody odbędą się w Gimnazjum w Witkowie k/Gniezna. Zgłoszenia będą 
przyjmowane od dnia 11 lutego 2008 roku. 
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pozostanie na sali obrad, po 
opuszczeniu jej przez osoby zaproszone. 
 
 
Pkt 13/ porządku obrad 
 

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady 
A. Jasiłek zamknął obrady XVI sesji o godz. 1740.    
 
 
 
 
Sporządziła: 
Lucyna Grunau 
 


