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ORO-0041/17/2008 
 
 
 

PROTKÓŁ NR XVII/08 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 27 LUTEGO 2008 ROKU 

 

 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1504, a zakończyły o godz. 1650. Posiedzenie sesji odbyło się                        
w sali narad Starostwa Powiatowego w Złotowie, przy al. Piasta 32. 

Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego Andrzej Jasiłek. 

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

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

 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek poinformował, Ŝe na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji 
Zarząd Powiatu zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie projektów 
uchwał w sprawie: 
− wyraŜenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie części nieruchomości gruntowej połoŜonej               

w Złotowie przy ul. Szkolnej (pkt. 14 porządku obrad), 
− zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji 

papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów (pkt. 15 porządku obrad), 
− zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok (pkt. 16 porządku obrad), 
− określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2008 roku (pkt. 17 porządku obrad), 
− zmiany 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”, 
a więc, zgodnie z § 18 ust. 7 Statutu Powiatu Złotowskiego, porządek obrad zostaje o te punkty 
uzupełniony.  
 
W dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu zgłosił wniosek o wycofanie projektu uchwały w spawie 
zmiany 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” i zgodnie 
ze Statutem Powiatu poprawka ta wymaga akceptacji Rady, w drodze głosowania. 
Radny Jerzy Podmokły zwrócił się o podanie przyczyny wycofania projektu uchwały. 
Starosta Mirosław Jaskólski poinformował, Ŝe zmiany Planu, przedstawiane radnych na komisjach 
dotyczyły m.in. wprowadzenia modernizacji drogi Jastrowie – Pniewo – Borucino, jednak                      
w poniedziałek Marszałek ogłosił nabór wstępnych wniosków, określając kryteria. Po ich analizie 
okazało się, Ŝe aby zapisy w Planie były jednolite z wnioskiem, jaki chcemy złoŜyć, naleŜy dokonać 
kilku zmian, m.in. poprawnie opracować kosztorys inwestycji.  
W głosowaniu radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów, wyrazili zgodę na zdjęcie powyŜszego punktu 
z porządku obrad.      
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Radni nie zgłosili uwag i innych propozycji do porządku obrad. 

 

Porządek obrad obejmuje: 

1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3/ Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym.  
4/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
5/ Interpelacje i zapytania radnych. 
6/ Sprawozdanie z działalności oraz wykorzystania środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2007 rok. 
7/ Informacja z realizacji uchwały nr VII/34/2007 z dnia 28 marca 2007 roku Rady Powiatu 

Złotowskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych w latach 2007-2013” za 2007 rok. 

8/ Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie z działalności oraz informacja o 
stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2007 rok. 

9/ Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Złotowie o stanie 
bezpieczeństwa ochrony przeciwpoŜarowej oraz o zagroŜeniach poŜarowych na terenie 
powiatu za 2007 rok. 

10/ Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Złotowie o stanie bezpieczeństwa sanitarno 
- weterynaryjnego na terenie powiatu za 2007 rok. 

11/ Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu za 2007 rok. 

12/ Informacja z realizacji uchwały nr V/28/2007 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 
kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania 
przestępczości, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w latach 2007-2011 
„Bezpieczny Powiat” za 2007 rok”.  

13/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania 
Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008-2013. 

14/ Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie części 
nieruchomości gruntowej połoŜonej w Złotowie przy ul. Szkolnej. 

15/ Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 
poŜyczek i kredytów. 

16/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok. 
17/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku. 
18/ Wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
19/ Zamknięcie sesji. 
 

 
 
Pkt 2/ porządku obrad  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek poinformował, Ŝe protokół został sporządzony w terminie 
określonym w Statucie Powiatu i wyłoŜony radnym do wglądu. Do chwili otwarcia obrad sesji nikt 
nie zgłosił uwag. 

Następnie zarządził głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli protokół            
z poprzedniej sesji. 



3 
 

 

Pkt 3/ porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek oznajmił, Ŝe radni otrzymali na piśmie ,,Sprawozdanie 
Starosty o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym” (załącznik nr 1 do protokołu)                           
oraz zapytał czy są pytania. 

Radny Piotr Tomasz podziękował, za dobrą wolę samorządu powiatowego w sprawie utworzenia 
salki rehabilitacyjnej w Krajence. Oznajmił, iŜ na spotkaniu w Krajence padła deklaracje, iŜ w 
przypadku, gdy nie znajdą się sponsorzy na pokrycie 40% kosztów rocznego wynagrodzenia 
rehabilitanta, kwotę tą pokryje powiat; w związku z powyŜszym zapytał, czy powiat podjął juŜ 
jakieś kroki w kierunku zabezpieczenia tych środków? 

Radny Zygmunt Wojtuń zwrócił się o wyjaśnienie przyczyn odmowy uŜyczenia gabinetu 
pielęgniarki szkolnej mieszczącego się w Zespole Szkół SpoŜywczych w Krajence, pielęgniarce 
środowiskowej z Krajence?  

Radny Jerzy Podmokły zwrócił się o przedstawienie szczegółów dotyczących wystawionej 
cząstkowej oceny pracy dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie. 

Starosta Mirosław Jaskólski oznajmił, Ŝe: 

− Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie salki rehabilitacyjnej w Krajence, przekazanie  
środków na wyposaŜenie salki w sprzęt rehabilitacyjny oraz pokrycie 60% kosztów 
wynagrodzenia rehabilitanta ze środków PFRON, natomiast na pokrycie pozostałych 40% 
kosztów nie wyraŜono ostatecznej deklaracji. Koszty te powinny pokrywać samorządy 
poszczególnych gmin, w których salki funkcjonują i taką decyzję na pewno podejmie 
równieŜ burmistrz Gminy i Miasta Krajenka; 

− nie wyraŜając zgody na uŜyczenie gabinetu pielęgniarki szkolnej, Zarząd Powiatu opierał się 
na opinii dyrektora ZSS w Krajence; 

− Zarząd Powiatu wystawił dobrą ocenę Zbigniewowi Bamberskiemu za 5 miesięcy pracy na 
stanowisku dyrektora. 

Radny P. Tomasz oznajmił, Ŝe trzeba będzie zatrudnić dwóch rehabilitantów i Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym szuka środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia 
drugiego rehabilitanta. Oznajmił, Ŝe dysponuje ekspertyzą prawną sporządzona przez Ireneusza 
Sobczyńskiego, z której wynika, Ŝe pokrycie kosztów wynagrodzenia rehabilitanta jest zadaniem 
własnym powiatu. 

     
 

Pkt 4/ porządku obrad 

 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji udzielił Starosta M. Jaskólski. 
Pisemna informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe o pracownikach Starostwa Powiatowego w Złotowie jest bardzo 
dobra opinia, natomiast sprawę, która miała miejsce w Okonku traktuje jako incydent i z informacji 
wie, Ŝe sprawa została juŜ załatwiona pozytywnie. Zwrócił się o uzupełnienie odpowiedzi                                  
z poprzedniej sesji, dotyczącej wydarzeń mających miejsce w Zespole Szkół Rolniczych                          
w Złotowie, poniewaŜ na ostatniej sesji Pan Starosta nie dysponował jeszcze informacjami w tej 
sprawie. Poprosił o wyjaśnienie, czego dotyczyła sprawa, na jakim jest etapie i jakie decyzje podjął 
Pan Starosta lub Zarząd Powiatu? 
Starosta M. Jaskólski odpowiedział, Ŝe na dzień dzisiejszy nie dotarły do niego Ŝadne nowe 
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informacje w tej sprawie; powiat jest organem finansującym szkoły i nie odpowiada za nadzór 
pedagogiczny, a do tej pory nie wpłynęły Ŝadne oficjele wnioski, zgłoszenia, czy uwagi na temat 
pracy dyrektora ZSR. 
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe jest zdziwiony wypowiedzią Starosty, poniewaŜ wie, iŜ w tej 
sprawie zostało złoŜone zawiadomienie do Prokuratury, w związku z czym inne osoby mają 
większą wiedzę niŜ Pan Starosta i Zarząd Powiatu, który powołuje dyrektora. 
Starosta oznajmił, Ŝe skoro sprawa jest w Prokuraturze, to tam Pan radny powinien zwrócić się                         
o udzielenie informacji, bo on nie zna Ŝadnych nowych okoliczności w tej sprawie. 
  
  
Pkt 5/ porządku obrad 

 
Radny Jerzy Podmokły: 

− zwrócił się do Pana Starosty, aby wystąpił do Prokuratury z zapytaniem o wydarzenia, jakie 
miały miejsce w Zespole Szkół Rolniczych w Złotowie, w sprawie których złoŜone zostało 
zawiadomienie oraz o podjecie próby wyjaśnienia tej sprawy we własnym zakresie                        
i w ramach własnych kompetencji, 

− zwrócił się o przedstawienie informacji dotyczącej strat na terenie powiatu, odnotowanych 
na wskutek wichury, która miała miejsce w ostatnim czasie: w jakim stopniu dotyczyły 
budynku Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych oraz czy Starostwo jest 
ubezpieczone od skutków nawałnicy. 

− oznajmił, Ŝe z informacji Pana Starosty wiemy, iŜ wojewoda stwierdził niewaŜność uchwały 
Zarządu Powiatu w sprawie powołania Tadeusza Łukasika na dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jastrowie. Przytoczył art. 61 § 1 ustawy                                 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi mówiący, Ŝe zaskarŜenie uchwały nie 
wstrzymuje jej wykonania oraz stwierdził, Ŝe na rozstrzygniecie nadzorcze wojewódzkiego, 
czy Naczelnego Sądu Administracyjnego czeka się miesiące, a nawet lata, natomiast 
potwierdzenie rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody działa wstecz, co by oznaczało 
niewonność uchwały od momentu jej podjęcia, a więc wszystkie podjęte przez dyrektora 
decyzje równieŜ będą niewaŜne. Radny zapytał, czy w skardze zaŜądano wstrzymania 
wykonalności orzeczenia wojewody, na jakim etapie jest postępowanie oraz zwrócił się                 
o opinię prawną: czy skutki zaskarŜenia, gdy będą negatywne, rozciągają się wstecz i czy                  
w takiej sytuacji nie będzie to zagraŜało funkcjonowaniu szkoły?  
 

Radny Piotr Tomasz: 

− zwrócił się z zapytaniem o przyszłość budynków naleŜących do powiatu, znajdujących się 
przy ulicy Młyńskiej w Krajence oraz jednej z rodzin (Surma), zamieszkującej w jednym               
z nich od kilku lat (rodzina ta, od lipca 2006 roku, zajmuje pomieszczenia bez aktualnej 
umowy najmu, płaci regularnie czynsz i nie zalega z Ŝadnymi opłatami). Oznajmił,                        
Ŝe w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko, a mimo to prosi się ich o opuszczenie lokalu 
oraz zapytał, dlaczego nie zawarto z nimi umowy na nowy okres? 

− stwierdził, iŜ podczas grudniowej sesji Starosta mówił, Ŝe chodnik przy ulicy szkolnej                  
w Krajence będzie naprawiony, w momencie kiedy pozwoli na to pogoda. Oznajmił,                      
Ŝe warunki pogodowe są juŜ sprzyjające oraz zasugerował, iŜ na odcinku najbardziej 
zniszczonym, od Rynku do mostku (na długości około 130 m) racjonalniejsze będzie 
połoŜenie kostki brukowej. 

− zwrócił się o pomalowanie poręczy kładki przy ulicy Szkolnej w Krajence oraz o zrobienie 
odpływu wody, gdyŜ jeszcze kilka dni po deszczu woda nadal się utrzymuje. 

− w imieniu radnego Rady Miejskiej w Krajence Franciszka Rutkowskiego, zwrócił się                    
o naprawienie wyrwy tuŜ przed kładką na ulicy Szkolnej w Krajence (jest tam znak ustąp 
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pierwszeństwa i samochody często w nią wjeŜdŜają) oraz o umiejscowienie tuŜ przed kładką  
przejścia dla pieszych (tzw. Zebra), gdyŜ jest to miejsce często uczęszczane przez młodzieŜ 
gimnazjalną. 

− zwrócił się o przedstawienie informacji: o wykształceniu wychowawców MłodzieŜowego 
Ośrodka Socjoterapii w Krajence, ich dotychczasowym doświadczeniu w pracy z młodzieŜą 
(przez jaki czas), o ostatnio wykonywanej pracy oraz o aktualnej liczbie wychowanków. 
Zapytał, kiedy będzie przewidziana w statucie ilość podopiecznych MOS i czy będą wśród 
nich dziewczęta oraz czy to prawdą, Ŝe jeden z wychowanków został wydalony z placówki, 
a jeśli tak, to z jakich powodów i w związku z jakimi zachowaniami. 

− zwrócił się z zapytaniem, czy moŜliwe jest umieszczanie na stronach internetowych 
Starostwa Powiatowego w Złotowie odpowiedzi Starosty na interpelacje i zapytania 
radnych. 

Radny Jerzy Massel zwrócił się o przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w kwestii 
zagospodarowania odpadów stałych na terenie powiatu: jakie działania, samodzielne lub wspólnie      
z samorządami lokalnymi, zostały juŜ podjęte. 
 
 
Pkt 6/ porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych (załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu) dotyczące sprawozdania z działalności oraz wykorzystania środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2007 rok. 
Radny Tomasz Fidler oznajmił, Ŝe ma wątpliwości dotyczące wysokości środków przeznaczonych 
na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; w 2007 roku  na ten cel przeznaczono środki 
w wysokości 228 tys. zł i okazały się one niewystarczające, natomiast w 2008 zaplanowano tylko 
180 tys. zł. Stwierdził, Ŝe wie, iŜ w ciągu roku przekazywane są dodatkowe środki z PFRON, 
jednak uwaŜa, Ŝe środki powinny być większe. Dodał, Ŝe w ubiegłym roku przekazało na 
dofinansowanie sportu, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych aŜ 50 tys. zł i dodatkowo 
wykonanie było większe o 40 tys. zł oraz stwierdził, Ŝe być moŜe lepiej byłby przeznaczyć te środki 
na inny cel. 
Radny Jerzy Massel oznajmił, Ŝe w tym roku ze środków PFRON realizowane będą dodatkowe 
zadania, m.in. udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów 
wyposaŜenia stanowiska pracy, zwrot 60% wynagrodzenia zatrudnionej osoby niepełnosprawnej 
oraz zapytał  jakie kwoty wydatkowane były na ten cel w ubiegłym roku? 
Starosta M. Jaskólski odpowiedział, Ŝe rzeczywiście dwa razy w roku spływają transze z PFRON                
i dlatego kwoty mogą nie odpowiadać wykonaniu z ubiegłego roku, jednak we wrześniu środki               
na pewno zostaną zwiększone, zgodnie z zapotrzebowaniem; zapewnił, Ŝe nie zdarzy się sytuacja 
niewykorzystania środków, poniewaŜ wykonanie jest na bieŜąco kontrolowane, a środki 
odpowiednio dzielone. 
Dyrektor PCPR H. Agatowska odpowiedziała, Ŝe plan wydatków na dofinansowanie sportu, 
turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych oszacowany został na podstawie wniosków 
złoŜonych, do dnia 30 listopada roku poprzedniego, czyli do 2007 roku. We wrześniu, kiedy 
wpływa druga transza środków, jest juŜ za krótki termin na zorganizowanie wyjazdów 
rehabilitacyjnych, w związku z czym wydatki te planowane są juŜ na początku roku, natomiast 
środki z drugiej transzy w znacznym procencie będą mogły być przeznaczone na zakup sprzętu 
ortopedycznego. 
Jarosław Biecki z Wydziału Promocji, Rozwoju i Aktywizacji Zawodowej odpowiedział, Ŝe zadania 
o których mówił radny J. Massel są nowe i wykonanie uzaleŜnione będzie od zapotrzebowania                 
i składanych wniosków i wówczas dokonywane będą odpowiednio przesunięcia. Oznajmił, Ŝe w 
roku ubiegłym, w ramach Programu wyrównywania róŜnic między regionami, realizowano zadanie 
tworzenia stanowisk pracy, jednak w tym momencie nie określi dokładnie kwot, natomiast                     
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na poŜyczki i zwrot części wynagrodzeń w ubiegłym roku nie wydatkowano środków. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                 
w którym sprawozdanie zostało przyjęta jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
Informacje stanowią załączniki nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 7/ porządku obrad 
 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
informacji z realizacji uchwały nr VII/34/2007 z dnia 28 marca 2007 roku Rady Powiatu 
Złotowskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych w latach 2007-2013” za 2007 rok 

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

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 
 
Pkt 8/ porządku obrad 
 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
informacji Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie z działalności oraz informacja o stanie 
porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2007 rok. 

Radny J. Podmokły zapytał, czy kontrole niechronionych uŜytkowników dróg w ramach 
organizowanych wzmoŜonych działań ukierunkowanych na ograniczenie zdarzeń drogowych były 
równieŜ skierowane na rowerzystów, którzy bardzo często poruszają się bez oświetlenia oraz 
zaapelował, aby policjanci zwracali na to szczególną uwagę? 

Komendant Powiatowy Policji Beata RóŜniak – Krzeszewska odpowiedziała, Ŝe działania były 
ukierunkowane na osoby piesze oraz rowerzystów i motorowerzystów oraz zapewniła,                          
Ŝe kaŜdorazowo podczas takich kontroli sprawdzany jest stan techniczny pojazdów i trzeźwość 
kierownów. 

Radny Z. Wojtuń wyraził zaniepokojenie wzrostem przestępczości wśród nieletnich oraz 
zaapelował o podejmowanie działań zapobiegawczych, a takŜe o karanie kierowców za nadmierną 
prędkość.  

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

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Pkt 9/ porządku obrad 
 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
informacji Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Złotowie o stanie 
bezpieczeństwa ochrony przeciwpoŜarowej oraz o zagroŜeniach poŜarowych na terenie powiatu za 
2007 rok. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym 
informacja została przyjęta jednogłośnie, liczba 19 głosów. 

Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Pkt 10/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Złotowie o stanie bezpieczeństwa sanitarno - 
weterynaryjnego na terenie powiatu za 2007 rok. 
Radny J. Massel oznajmił, Ŝe struktura organizacyjna Inspektoratu przewiduje 3 samodzielne 
stanowiska, a zatrudnieni powinni być lekarzami weterynarii, natomiast z informacji wynika,                 
Ŝe zatrudnionych jest 2 lekarzy. 
Radny J. Podmokły poinformował o problemie braku schroniska dla zwierząt. 
Powiatowy Lekarz Weterynarii M. Winiarski odpowiedział, iŜ na dzień dzisiejszy są trzy wakaty              
na etatach lekarzy weterynarii, a wynika to ze zbyt niskich poborów i braku chętnych, natomiast 
schronisko istnieje w Krajence, jednak nie spełnia wymogów i jeśli Zwi ązek Gmin Krajny 
podejmie inicjatywę utworzenia schroniska, udzieli w tym zakresie wszelkiej pomocy. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym 
informacja została przyjęta jednogłośnie, liczba 19 głosów. 

Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 
Pkt 11/ porządku obrad 

   
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie o stanie bezpieczeństwa 
sanitarnego na terenie powiatu za 2007 rok. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym 
informacja została przyjęta jednogłośnie, liczba 19 głosów. 

Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 
 
Pkt 12/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
informacji z realizacji uchwały nr V/28/2007 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 kwietnia 2007 
roku w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości, porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli w latach 2007-2011 „Bezpieczny Powiat” za 2007 rok”. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym 
informacja została przyjęta jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 
 
Pkt 13/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu 
oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008-2013. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym 
uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
Uchwała nr XVII/74/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Pkt 14/ porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie części nieruchomości 
gruntowej połoŜonej w Złotowie przy ul. Szkolnej. 
Radny T. Fidler oznajmił, Ŝe podjęcie uchwały nie rozwiązuje sprawy, poniewaŜ to najemcy 
stworzyli te garaŜe i naleŜy im się coś w zamian, a wynajęcie bezprzetargowe na czas określony             
z moŜliwością wypowiedzenia umowy, tylko odsuwa problem w czasie. Nadal pozostaje problem 
braku miejsc parkingowych przy Kolegium Języków Obcych, niezagospodarowanej działki przed 
Kolegium oraz garaŜy, które połoŜone są zarówno na działce powiatowej, jak i na miejskiej. 
Oznajmił, Ŝe w sąsiedztwie działki powiatowej znajduje się nieruchomość, którą zarządza 
Marszałek Województwa i powinny zostać podjęte rozmowy, zmierzające na przykład do zamiany 
własności.  
 
Godz. 1610 wyszedł radny W. Choroszewski. 
 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                
w którym uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 17 za, przy 1 wstrzymującym. 
Uchwała nr XVII/75/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 
Pkt 15/ porządku obrad 

   
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów 
Radny T. Fidler oznajmił, Ŝe na posiedzeniu Komisji Skarbnik Powiatu wskazał kwoty graniczne 
przy zaciąganiu kredytów i w tym zakresie zaapelował do Pana Starosty o przedstawienie radnym 
informacji o obecnym stanie zadłuŜenia powiatu oraz o planowanym zadłuŜeniu na kolejne lata. 
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe podejmowana uchwała dotyczy w pewnym sensie rolowania 
kredytu, poniewaŜ spłacamy zadłuŜenie z tytułu obligacji następnym kredytem oraz Ŝe nie powinny 
mieć miejsce sytuacje zaciągania kredytów, na okres dłuŜszy, niŜ kadencja danej Rady. 
 
Godz. 1625 na obrady wrócił radny W. Choroszewski. 
 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                
w którym uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, przy 7 wstrzymujących. 
Uchwała nr XVII/76/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 

Pkt 16/ porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok. 
Radny K. Grochowski oznajmił, Ŝe z wcześniejszych wypowiedzi Pana Starosty wynikało,                     
Ŝe inwestycja drogowa Okonek – Borucino – Pniewo – Jastrowie będzie kosztowała ok. mln zł, 
natomiast w załączniku nr 5 do projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu wskazany jest 
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całkowity koszt inwestycji w wysokości 4.300.000 zł, tj. 2.150.000 zł z budŜetu państwa oraz 
2.150.000 zł z budŜetu środków unijnych. Radny zapytał, skąd taki drastyczny wzrost kosztów. 
Oznajmił, Ŝe nieścisłości dotyczą równieŜ zakupu tomografu, poniewaŜ z budŜetu powiatu 
mieliśmy przeznaczyć na ten cel 1.100.000 zł, natomiast w projekcie uchwały wpisana jest kwota 
885.000 zł. 
Starosta M. Jaskólski oznajmił, iŜ właśnie z powodu tych rozbieŜności z porządku obrad wycofany 
został projekt uchwały o zmianie planu rozwoju lokalnego. We wstępnych załoŜeniach 
regionalnych programów operacyjnych był zapis, Ŝe maksymalne dofinansowanie inwestycji 
drogowej moŜe wynosić 2 mln zł, jednak przepis ten został zmieniony i zniesiona górna granica,               
w związku z powyŜszym przeszacowaliśmy koszty i dostosowując inwestycję do wymogów Unii, 
koszt wyniesie ok. 12 mln zł i najprawdopodobniej jej wykonanie przesunie się na 2009 rok; 
oczywiście zostanie to jeszcze poprzedzone dokładną kalkulacją finansową. 
Radny K. Grochowski zapytał, czy w związku z powyŜszym samorządy gminne zwiększą kwotę 
dofinansowania? 
Starosta odpowiedział, Ŝe dofinansowanie zadeklarowały dwie gminy: Okonek – 250 tys. zł                      
i Jastrowie – 70 tys. zł i tą deklaracje podtrzymują. 
Skarbnik G. Piękoś poinformował, Ŝe w wydatkach na zakup tomografu, kwoty w załączniku nr 5                          
i w załącznikach inwestycyjnych są róŜne, a wynika to z tego, Ŝe są to działania dwukierunkowe, 
poniewaŜ staramy się pozyskać środki z Unii Europejskiej, jednak w przypadku nie uzyskania 
dofinansowania powiat będzie zmuszony przeznaczyć na ten cel własne środki. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                
w którym uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 11 za, przy 8 wstrzymujących. 
Uchwała nr XVII/77/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pkt 17/ porządku obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych dotyczące 
projektu uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku. 
J. Biecki z Wydziału Promocji, Rozwoju i Aktywizacji Zawodowej poinformował, Ŝe do projektu są 
zmiany wynikające ze zmniejszenia kwoty dofinansowania PFRON o ponad 17 tys. zł oraz 
polegające na wprowadzeniu do projektu uchwały treści dwóch załączników z wyszczególnieniem 
kwot na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 
Radny T. Fidler oznajmił, Ŝe ze sprawozdania z wykorzystania środków PFRON za 2007 rok nie 
wynika uzasadniona potrzeba zwiększenia środków w punkcie dofinansowanie sportu, kultury, 
turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych, jakie proponuje się w projekcie uchwały, natomiast 
uzasadniony jest niedobór w punkcie dotyczącym dofinansowania zaopatrzenia na sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki przyznawane osobom niepełnosprawnym,                 
w związku z powyŜszym radny stwierdził, Ŝe jest przeciwny projektowi uchwały w takiej wersji. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                
w którym uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 11 za, 4 przeciw, przy 3 wstrzymujących 
(jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu). 
Uchwała nr XVII/78/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pkt 18/ porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe radni otrzymali druki oświadczeń majątkowych, które 
naleŜy złoŜyć w 2 egzemplarzach, wraz z kopią zeznania podatkowego, w terminie do dnia                  
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30 kwietnia 2008 roku. 

Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe w między czasie dowiedział się o nowych okolicznościach 
zdarzenia w ZSR, a mianowicie, Ŝe sprawa wyszła juŜ poza Wielkopolski Sąd Administracyjny                 
w związku z powyŜszym zapytał, na jakim etapie jest postępowanie, czy złoŜono skargę do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego o wstrzymanie wykonania oraz zwrócił się o opinię prawną 
dotyczącą skutków oddalenia skargi?  
Radny Kazimierz Grochowski zwrócił się o wycięcie krzaków, wchodzących w pas jezdni oraz 
naprawienie nierówności na poboczu przy drodze powiatowej, na odcinku: Lipka – Głomsk              
w okresie późnej zimy lub wczesnej wiosny. Radny zgłosił równieŜ wniosek, aby pieniądze w 
kwocie 20 tys. zł z gminy Lipka, które miały zostać przeznaczone na dokończenie inwestycji w 
CzyŜkowie, przekazać do gminy, poniewaŜ gminna spółka wodna zamierza dokończyć inwestycję 
we własnym zakresie.  

 
 
Pkt 19/ porządku obrad 

 

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek zamknął obrady XVI sesji o godz. 1650.    
 

Sporządziła: 

Beata Piechowska 

 
 
 


