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PROTKÓŁ NR XXVII/09 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 28 STYCZNIA 2009 ROKU 

 

 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1505, a zakończyły o godz. 1600. 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 16 radnych, a zatem Rada 
zdolna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.  

W momencie otwarcia sesji nieobecni byli radni: Kazimierz Bieluszko, Jerzy Podmokły                     
i Adam Pulit. 

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

 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek oznajmił, Ŝe 23 stycznia br. odbyła się uroczystość                    
z okazji 10-lecia powstania powiatu, na której wręczano statuetki za zasługi dla powiatu 
złotowskiego. Oznajmił, Ŝe korzystając z okazji chciałby na sesji wręczyć statuetkę dla 
radnego Jerzego Massla, który nie mógł uczestniczyć w gali. 
 
Godz. 1507 na posiedzenie przybył radny J. Podmokły. 
 
Radni nie zgłosili uwag i propozycji zmian do porządku obrad. 

 

Porządek obrad obejmuje: 

1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3/ Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym.  
4/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
5/ Interpelacje i zapytania radnych. 
6/ Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok. 
7/ 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 2008 rok oraz 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 2008 rok. 

 



 
8/ Wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
9/ Zamknięcie sesji. 
 

 

Pkt 2/ porządku obrad  

 

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

Następnie zarządził głosowanie nad protokołem, który radni przyjęli jednogłośnie, liczbą 17 
głosów. 

 

Pkt 3/ porządku obrad 

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

Radny Piotr Tomasz oznajmił, iŜ 31 stycznia br. Zarząd Powiatu, w związku z trudną sytuacją 
finansową Młyna Szkoleniowego w Krajence, podjął decyzję o wprowadzeniu działań 
oszczędnościowych, w związku z powyŜszym zapytał o przyczyny tego stanu rzeczy oraz 
zwrócił się o scharakteryzowanie, jakiego typu działania oszczędnościowe podjęto?  
Radny Jerzy Massel oznajmił, Ŝe w sprawozdaniu czytamy, iŜ Zarząd rozpatrzył pismo 
Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Zespołowi Szkół Zawodowych Przemysłu SpoŜywczego             
w Krajence dotyczące jego nieobecności na wizji lokalnej pomieszczeń; radny zapytał o cel 
wizji lokalnej? 
Radny Jerzy Podmokły zwrócił się o uszczegółowienie informacji o remoncie w Placówce 
Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu; zapytał na jakiej zasadzie wykonawca inwestycji 
przekazał darowiznę materiałów na kwotę 25 tys. zł, czy podpisano umowę darowizny i czy 
został odprowadzony od tego podatek. Zwrócił się równieŜ do Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, aby ująć kontrolę realizacji tej inwestycji w bieŜącym planie kontroli.       
Radny K. Grochowski zwrócił się o uszczegółowienie informacji o przeprowadzonej analizie 
sytuacji ekonomicznej Młyna Szkoleniowego w Krajence - jaka jest aktualna sytuacja, jakie 
podjęto lub planuje się podjąć działania. 
Odpowiedzi na pytania udzielił Starosta M. Jaskólski informując, Ŝe: 

− analizując sytuację ekonomiczną Młyna Szkoleniowego Zarząd Powiatu dostrzegł 
moŜliwość poczynienia oszczędności, poniewaŜ jeden z pracowników od grudnia 
2008 roku przebywa na zwolnieniu lekarskim, a drugi od 1 marca 2008 roku 
zrezygnował z pracy, w związku z powyŜszym podjęto decyzję o zmniejszeniu liczby 
etatów z 6 do 4. 

− wizja lokalna pomieszczeń, w których funkcjonuje Stowarzyszenie Pomocy Zespołowi 
Szkół Zawodowych Przemysłu SpoŜywczego w Krajence, odbyło się na wniosek 
dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Jastrowiu, który chce uaktualnić stawki                
za wynajem pomieszczeń; poinformował, iŜ w związku z nieobecnością Prezesa 
Stowarzyszenia zaplanowane zostanie kolejne spotkanie. 

− Remont w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu kosztował 125 tys. zł, 
a firma wykonująca inwestycje wykonała na własny koszt dodatkowe prace, nie ujęte 



w specyfikacji, na kwotę 25 tys. zł, natomiast nie odpowie, czy podpisano umowę 
darowizny, o takie szczegóły naleŜy zapytać Dyrektora PO-W. 

Radny J. Podmokły nawiązując do ostatniej wypowiedzi Starosty oznajmił, Ŝe w informacji 
wskazano, iŜ część materiałów przekazano w formie darowizny, w związku z tym poprosił               
o uzupełnienie i poinformowanie, które materiały zostały przekazane przez wykonawcę                
w formie darowizny, a za które zapłacono oraz czy nie miała miejsca sytuacja przekroczenia 
kwoty przetargu o 25 tys. zł i tylko w ramach tej kwoty tylko część materiałów wykonawca 
przekazał w formie darowizny? 
Poproszony o udzielenie informacji Dyrektor PO-W oznajmił, iŜ w tej chwili nie jest 
przygotowany na udzielenie odpowiedzi. 
     
 
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 intencją jego interpelacji było pozyskanie przez powiat                 
znacznych korzyści finansowych z tytułu wykupu urządzeń słuŜących do odprowadzania lub 
doprowadzania  wody, gazu, ciepła, prądu itd. Przez ich wykonawcę, poniewaŜ                          
z własnych informacji wie, iŜ np. Szpital mógłby odzyskać kilkaset tysięcy zł z tego tytułu; 
zwrócił się o ponowne przeanalizowanie tej sprawy i uzupełnienie informacji, niekoniecznie 
na kolejną planowana sesję. 
 
 
 Pkt 5/ porządku obrad 
 
Radny Jerzy Massel odnosząc się do odpowiedzi na interpelację dotyczącą ustalania porządku 
obrad sesji nadzwyczajnych oznajmił, Ŝe nie zgadza się z udzieloną odpowiedzą                               
i przedstawioną argumentacją, poniewaŜ wnioskujący o zwołanie sesji równieŜ są 
zobowiązani do przestrzegania Statutu Powiatu, a zatem proponowany przez nich porządek 
obrad powinien zawierać obowiązkowe punkty; dodał, iŜ skoro są w tym zakresie 
kontrowersje to powinniśmy przy najbliŜszym czasie zmienić Statut Powiatu i uregulować tą 
kwestię. 

Radny Piotr Tomasz oznajmił, iŜ kilka dni temu w „Głosie Wielkopolskim” ukazała się 
informacja, Ŝe Prokuratura Rejonowa w Wągrowcu ponownie skierowała sprawę do Sądu 
Rejonowego w Złotowie przeciwko Dariuszowi Ch. i Tadeuszowi Ł., a w związku z tym,              
iŜ jedna z tych osób pełni obowiązki Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Jastrowiu zapytał, czy Pan Starosta nie uwaŜa tego za niezręczna 
sytuację, poniewaŜ osoba, przeciwko której skierowano akt oskarŜenia, nadal pozostaje na 
tym stanowisku; zapytał czy powinniśmy tolerować taki stan rzeczy i kiedy będzie 
przeprowadzony konkurs na dyrektora SOS-W. 

Starosta M. Jaskólski oznajmił, Ŝe to nie jest nowa sprawa; Prokuratura Rejonowa                       
w Wągrowcu przekazała tą sprawę do ponownego rozpatrzenia i poprosił o nie forowanie 
wyroku przed zakończeniem sprawy.   

Radny P. Tomasz poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie. 

 

Radny W. Choroszewki, jako członek Zarządu Powiatu, odpowiadając na pytanie radnego               
P. Tomasza poinformował, Ŝe obecnie pełniący funkcję Dyrektora SOS-W został powołany na 



okres tymczasowy, sześciomiesięczny i do końca roku szkolnego zostanie ogłoszony konkurs 
na to stanowisko.  

 
Pkt 6/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
(załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) dotyczące sprawozdania z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok. 
Radny T. Fidler  oznajmił, iŜ w sprawozdaniu napisano, Ŝe Komisja w dniu 23 grudnia 
zapoznała się z projektem budŜetu powiatu w dziale bezpieczeństwo publiczne, jednak 
wówczas budŜet był juŜ zatwierdzony, w związku z czym nie został wyczerpany zapis art. 38a 
ustawy o samorządzie powiatowym, który w ust. 2 pkt. 5 wskazuje Komisji Bezpieczeństwa 
opiniowanie budŜetu powiatu w dziale bezpieczeństwa publicznego. 
Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym sprawozdanie zostało przyjęte stosunkiem głosów: 11 za, 4 przeciw, 
przy 2 wstrzymujących. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt 7/ porządku obrad 
 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące 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 2008 rok oraz 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 2008 rok. 

Radny J. Podmokły oznajmił, iŜ na str. 18 czytamy, Ŝe zadania inwestycyjne: przebudowa 
drogi nr 1021 Ledyczek – Radawnica – Złotów oraz przebudowa drogi 1040 Zakrzewo – 
Kujań nie zostały wykonane, a planowany termin ich wykonania to rok 2009 - zapytał                    
o przyczyny nie wykonania inwestycji. 

Radny J. Massel oznajmił, iŜ w trakcie analizy realizacji Strategii rozwoju społeczno – 
gospodarczego powiatu i Planu rozwoju lokalnego naleŜy zwrócić uwagę na zadanie poprawy 
stanu materialnego oświaty, poprzez poprawę bazy lokalowej i dostosowanie kierunków 
kształcenia do potrzeb; oznajmił, Ŝe duŜo zostało w tym zakresie zrobione, jednak nie ma 
Ŝadnej wzmianki o poprawie poziomu kształcenia, w innych opracowaniach przygotowanych 
dla radnych równieŜ. Mało uwagi poświęcane jest równieŜ zagadnieniu zagospodarowania 
odpadów na terenie powiatów, zaapelował o zwrócenie na te tematy szczególnej uwagi. 

 

Godz. 1530 na posiedzenie przybył radny A. Pulit. 

 

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym informacja została przyjęta stosunkiem głosów 15 za, przy 3 wstrzymujących. 

Informacja stanowi załączniki nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
 



Pkt. 8/ porządku obrad 
 

Radny Z. Wojtuń odniósł się do kwestii sesji dodatkowych; stwierdził, iŜ nie ma potrzeby 
zmiany Statutu Powiatu Złotowskiego, poniewaŜ w § 18 pkt. 8 jest wskazane co powinien 
obejmować porządek obrad kaŜdej sesji. 

 Radny A. Pulit poinformował, iŜ w dniu dzisiejszym stowarzyszenie „Przyjazna Edukacja”, 
działające na terenie powiatu, otrzymało nagrodę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w wysokości 15 tys. zł., za realizację 
programu pt. „ŚcieŜka historyczno - przyrodnicza. Szlakiem Złotowskiego Jelenia”. Nagroda 
została przyznana przez Marszałka Województwa w ramach Konkursu – działania 
proekologiczne i prokulturowe na trenie obszarów wiejskich.  

Radny T. Fidler podziękował dyrektorom: Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół 
Rolniczych, poniewaŜ szkoły te, jako jedyne ze szkół powiatu złotowskiego znalazły się w 
rankingu szkół ponadgimnazjalnych ogłoszonym przez Gazetę „Rzeczpospolita” plasując się 
na miejscach, odpowiednio 293 i 360. Oznajmił, Ŝe jest to sukces wynikający z ogromnego 
zaangaŜowania nauczycieli, a przede wszystkim dyrektorów szkół. 

Radny J. Podmokły wyraził kilka uwag nt. zorganizowanej w ostatnim czasie gali powiatu; 
stwierdził, iŜ np. prezentowane zdjęcia nie pokrywały się z sylwetkami nagrodzonych                      
oraz Ŝe równieŜ podczas wręczania orderów powinna grać orkiestra. Odnosząc się do 
wypowiedzi przedmówcy oznajmił, iŜ o sukcesie moŜna byłoby mówić jeśli szkoły 
uklasyfikowałby się w pierwszej setce. 

Starosta M. Jaskólski oznajmił, Ŝe w ostatnim czasie bardzo duŜo emocji w prasie i internecie 
wzbudził ranking powiatów województwa wielkopolskiego ogłoszony przez Związek 
Powiatów Polskich. Oznajmił, Ŝe nasz powiat nie zgłosił akcesu uczestnictwa w tym rankingu 
i nie przesyłał danych, jednak mimo to się w nim znalazł. Obecnie, po przesłaniu niektórych  
dokumentów nasz powiat na 30 w województwie jest juŜ na miejscu 16, natomiast w skali 
kraju, spośród 300 powiatów, nasz powiat zajmuje miejsce 114 i dane będą nadal przesyłane. 
Ponadto Starosta poinformował, Ŝe zakończył się proces pomiędzy powiatem, a Urzędem 
Miejskim w Krajence, dotyczący finansowania Warsztatów Trapi Zajęciowej w Krajence. 
Oznajmił, Ŝe na sesji w dniu 28 maja 2008 roku radny P. Tomasz wypowiedział słowa, które 
teraz, w sytuacji gdy znany jest wyrok, powinien wycofać, poniewaŜ radny powiedział,                   
Ŝe powiat w tej sprawie się pomylił, apelując, aby w przypadku, gdy w sądzie II instancji 
powiat przegra - Zarząd Powiatu podał się do dymisji lub pokrył koszty postępowania 
sądowego. Starosta zapytał równieŜ, czy biorąc pod uwagę powyŜsze radny P. Tomasz 
zrezygnuje z mandatu radnego? 

Przewodniczący Rady A. Jasiłek odniósł się do wystąpienia radnego Z. Wojtunia i oznajmił, 
iŜ dla niego bardziej wiarygodna jest opinia naszego radcy prawnego, zgodnie z którą zmiana 
porządku obrad sesji wymaga zgody wnioskodawcy. 

Na prośbę radnego J. Podmokłego o przypomnienie, czego dotyczył proces między powiatem 
a Urzędem Miejskim w Krajence Starosta M. Jaskólski poinformował, Ŝe jednostka 
samorządu terytorialnego moŜe dofinansować działalność warsztatu terapii zajęciowej                    
i gmina Krajenka to zrobiła, a następnie twierdząc, Ŝe finansowanie warsztatów jest zadaniem 
własnym powiatu, wniosła o zwrot kwoty dofinansowania.           

Radny P. Tomasz oznajmił, Ŝe odniesie się tylko do intencji swoich słów, a mianowicie aby 
samorządy prowadziły ze sobą konstruktywny dialog, a nie spotykały się na sali sądowej,               
za co płacą podatnicy. Oznajmił równieŜ, Ŝe obecnie to powiat, w określonym w ustawie 
procencie finansuje warsztaty i wg niego sprawa jest jasna. Stwierdził równieŜ, Ŝe nie poda 



się do dymisji, poniewaŜ to wyborcy ocenią, czy nadal ma pełnić mandat radnego.  

Radny Z. Wojtuń oznajmił, Ŝe nie mówił o zmianie porządku obrad, ale cytował co powinien 
on  zawierać.  

Przewodniczący Rady A. Jasiłek zacytował przepisy dotyczące zwoływania sesji na wniosek: 
na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady lub Zarządu Powiatu, Przewodniczący 
Rady jest zobowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni, od dnia złoŜenia wniosku, do wniosku              
o zwołanie sesji powinny być dołączone porządek obrad i projekty uchwał, Rada moŜe 
wprowadzić zmiany bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, a do zmiany 
porządku obrad sesji zwołanej w trybie § 12, czyli na wniosek dodatkowo wymagana jest 
zgoda wnioskodawcy. Stwierdził, Ŝe moŜe wystąpić sytuacja, Ŝe konieczne będzie zwołanie 
sesji w odstępie np. dwudniowym i wówczas nie moŜliwe będzie sporządzenie protokołu, 
sprawozdania o pracy Zarządu Powiaty, czy odpowiedzi na interpelacje, a wg opinii radnego 
Z. Wojtunia te punkty powinny się znaleźć w porządku obrad. Stwierdził, Ŝe dopóki Statut nie 
zostanie zmieniony, stosował będzie dotychczasowe procedury.    

  

Pkt 9/ porządku obrad 
 

 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek zamknął obrady XXVII sesji o godz. 1600.    
 

Sporządziła: 

Beata Piechowska 

 
 
 


