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ORO-OO41/43/2010 

 

PROTOKÓŁ NR XLV/10 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 26 MAJA 2010 ROKU 

W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1610. 
 
Posiedzenie odbyło się w auli 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 zostały dołączone do protokołu       
z sesji. 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe na 7 dni przed rozpoczęciem sesji wpłynął 
wniosek Zarządu Powiatu Złotowskiego o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie         
projektów  uchwał w sprawie: 

− zatwierdzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego               
w Złotowie – pkt. 12; 

− zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok – pkt. 13  
 
Radni nie zgłosili uwag i propozycji zmian porządku obrad. 
 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, Ŝe porządek obrad obejmuje następujące punkty: 
 
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/ Informacja z działalności oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego                    
w Złotowie za 2009 rok. 

7/ Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie za 2009 rok. 
8/ Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu z uwzględnieniem 

wykorzystania unijnych środków pomocowych za 2009 rok.  
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9/ Informacja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa na temat funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli 
w powiecie złotowskim oraz o dopłatach dla rolników ze środków unijnych w 2009 
roku.  

10/ Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Złotowskiego za okres od 1 listopada 
2009 roku do 31 marca 2010 roku. 

11/ Informacja o realizacji zadań biblioteki powiatowej, przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną im. C. Norwida w Złotowie za 2009 rok. 

12/ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego                  
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 

13/ Projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok. 
14/ Wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
15/ 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 nikt 
nie zgłosił uwag. 
W głosowaniu protokół został przyjęty jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
 
 
Pkt. 3/ porządku obrad  
 
Radny J. Podmokły nawiązując do sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego                  
w okresie międzysesyjnym, dotyczącego wypracowanych wniosków do dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie, w sprawie usunięcia „garbu” na drodze Krajenka – 
Węgierce i odwodnienia chodnika w Węgiercach zapytał w jakim terminie i kto 
przeprowadzał remont tego odcinka drogi? 
Starosta M. Jaskólski poinformował, iŜ: 

− droga Krajenka – Węgierce remontowana była w 2005 roku, w ramach 
Zintegrowanego Programu Rozwoju Operacyjnego; na tej drodze był przepust, który 
stwarzał ogromny problem - został on naprawiany, ale niestety na skutek zbyt duŜej 
ilości wylanego asfaltu powstało „wybrzuszenie”, które jednak juŜ zostało usunięte; 

− w związku z budową chodnika, przy skrzyŜowaniu w Węgiercach, członek zarządu 
powiatu J. Zając zaproponował, aby przy tej okazji równieŜ odwodnić ten odcinek.  
 

 
Pkt. 4/ porządku obrad 
 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji udzielił Starosta M. Jaskólski. 
Pisemna informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Radny P. Tomasz: 

− nawiązując do interpelacji, dotyczącej informacji, w której opisano, iŜ jeden                          
z kierowników jednostek organizacyjnych starostwa nie złoŜył oświadczenia 
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majątkowego, zapytał: od kiedy ta osoba pełniła swoją funkcje, jakiego wydziału oraz 
jakiej osoby to dotyczy? 

− oznajmił, Ŝe w informacji Starostę Złotowskiego, z dnia 17 lipca 2009 roku, 
przedłoŜonej radzie powiatu we wrześniu 2009 roku podano, Ŝe wszystkie osoby 
złoŜyły stosowne oświadczenia za 2008 rok, w związku z czym nie rozumie dlaczego  
dziś okazuje się, Ŝe jednak nie wszystkie osoby? 

− zapytał, czy przez zapis w informacji mówiący, Ŝe: skarbnik, sekretarz, dyrektorzy 
wydziałów i kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych nie prowadzą 
działalności gospodarczej, stojącej w sprzeczności z wymogami prawa, moŜna 
rozumieć, Ŝe pozostali urzędnicy, w trakcie pełnienia przez Pana M. Jaskólskiego 
stanowiska starosty, nie prowadzili i nie prowadzą działalności gospodarczej innej,                
niŜ działalność wytwórcza w rolnictwie, w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,  
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego? 

− zapytał równieŜ czy podlegli staroście pracownicy nie byli członkami rad nadzorczych 
spółdzielni?  

 
Starosta M. Jaskólski poinformował, Ŝe:   

− za 2008 rok oświadczenia majątkowe złoŜyli wszyscy kierownicy jednostek 
organizacyjnych; 

− za 2009 rok oświadczenia majątkowego nie złoŜyła jedna osoba - jeden z dyrektorów 
placówek oświatowych; 

− Ŝaden z dyrektorów wydających decyzje w imieniu Starosty Złotowskiego nie 
prowadzi działalności gospodarczej. 

 
Radny Kazimierz Bieluszko nawiązując do okresu zimowego zapytał, czy któraś z gmin, 
która dysponowała pojazdami do odśnieŜania dróg, otrzymała jeszcze dodatkową pomoc przy 
odśnieŜaniu. Oznajmił, Ŝe skoro w innych gminach wykonuje się znacznie więcej inwestycji              
i remontów drogowych – gmina Lipka powinna otrzymać chociaŜ częściową rekompensatę 
pienięŜną na pokrycie poniesionych zimą kosztów, np. 50 tys. zł, biorąc pod uwagę wydane 
na ten cel 100 tys. zł.  
 
 
Pkt. 5/ porządku obrad 
 
Radny P. Tomasz: 

− zapytał, czy w latach 2006-2010 powiat złotowski wspierał finansowo działalność 
MLKS „Sparta Złotów”, a jeśli tak, zwrócił się o podanie informacji: jakie kwoty były 
przekazywane w poszczególnych latach? 

− w nawiązaniu do XI Międzynarodowych Targów Agroturystycznych przygotowanych 
przez powiat złotowski oraz Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych 
Północnej Wielkopolski Krajna w Złotowie, zapytał, jaki był udział w kosztach 
poszczególnych podmiotów, tzn. jaką kwotą zasiliło organizację imprezy 
Stowarzyszenie a jaką powiat złotowski oraz jaki był koszt występu zespołu Golec 
Uorkiestra, zespołu Trubadurzy, zespołu Trzy Gitary oraz Teatru Muzycznego                         
z Gdyni (kaŜdego z osobna)? 

− oznajmił, iŜ powiat złotowski, tzn. powołana do tego komisja, rozdysponowała środki 
finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych na 2010 rok;                               
w sprawozdaniu o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego znajduje się informacja                   
o odrzuceniu z przyczyn formalnych 5 wniosków (m.in. Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom i MłodzieŜy Niepełnosprawnej w Gminie i Mieście Krajenka na zadanie – 
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„Nie ma kaleki jest człowiek” oraz drugiego stowarzyszenia z gminy Krajenka, które 
ubiegało się o środki na zadanie: rehabilitacja dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej              
z terenu gminy Krajenka) w związku z czym radny zapytał: czy był ogłoszony drugi 
termin składania wniosków, a jeśli tak, to w jaki sposób ubiegające się o środki 
podmioty były o nim powiadomione? Dodał, Ŝe w sprawozdaniu zawarta jest równieŜ 
informacja, iŜ po upływie pierwszego terminu, z inicjatywy oferentów, wpłynęły                     
4 wnioski, w tym jeden wcześniej odrzucony, który został rozpatrzony pozytywnie. 
Radny podkreślić, Ŝe nie kwestionuję zasadności przyznania kwoty 100.000 zł 
jednemu ze stowarzyszeń, ale chce jedynie dociec, czy wszystkie ubiegające się o 
środki podmioty traktowane były na równych prawach? 

 
Radny J. Podmokły nawiązując do XI Międzynarodowych Targów Agroturystycznych, 
zwrócił się z zapytaniem: w jakiej kwocie sponsorzy zewnętrzni finansowali targi oraz czy 
którykolwiek z tych sponsorów, w ostatnich trzech latach, świadczył jakieś usługi, zlecenia, 
wykonywał zamówienie na podstawie umowy lub uzyskiwał przychody kosztem majątku 
powiatu? 
Następnie radny nawiązując do powodzi, jaka nawiedziła południe Polski, zwrócił się                       
z zapytaniem: czy istnieje moŜliwość, aby powiat przekazał środki z budŜetu na rzecz innego 
powiatu oraz na jakich zasadach moŜna to zrobić?   
 
Radny K. Bieluszko zapytał, czy istnieje moŜliwość przeprowadzenia zbiórki pieniędzy i ich 
przekazania do powiatu, który najbardziej ucierpiał na wskutek powodzi? 
 
Starosta M. Jaskólski poinformował o zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe, w Zespole 
Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie, zbiórce darów, a takŜe o zbiórce pienięŜnej 
przeprowadzonej wśród pracowników starostwa na rzecz powodzian.  
 
Radny R. Król nawiązując do wykonywanej inwestycji na odcinku drogi Jastrowie –
Borucino: 

− poinformował, Ŝe jego zdaniem do remontu tego odcinka nie uŜyto wystarczającej 
ilości rozwiązań technicznych – dla porównania radny podał gminę Okonek; 

− oznajmił, Ŝe największy problem jest z odpływem wody; w latach wcześniejszych – 
przy budowie tej drogi, przepusty odprowadzające wodę zostały wykonane, więc nie 
było problemu z zalewaniem, dlatego teŜ nie rozumie dlaczego teraz, przy remoncie 
drogi, przepusty te zostały zasypane; 

− stwierdził, Ŝe inwestycje tej drogi naleŜy poszerzyć.  
 
Starosta M. Jaskólski poinformował, iŜ byłyby to dodatkowe koszty, na które powiatu nie 
stać; oznajmił.  
 
 
Pkt. 6/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Pietrzak przedstawił stanowiska komisji stałych 
(załącznik nr 3) dotyczące informacji z działalności oraz podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Alfreda 
Sokołowskiego w Złotowie za 2009 rok. 
Radny Z. Wojtuń stwierdził, iŜ sukcesy szpitala takie jak: zysk za zeszły rok, który wyniósł 
ok. 900 tys. zł, wzrost przychodów powinny zostać zaakcentowane w lokalnych mediach.  
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Radny K. Bieluszko oznajmił, iŜ dyrektor Szpitala Powiatowego jest bardzo dobrym 
menadŜerem i potrafi bardzo dobrze zarządzać finansami szpitala. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowania, w których radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli informację z działalności 
Szpitala Powiatowego (załącznik nr 4) oraz jednogłośnie, liczba 19 głosów, uchwałę 
XLV/196/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (załącznik nr 
5).  
 
 
Pkt. 7/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Pietrzak przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie za 2009 rok. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli informację.  
Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 8/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Pietrzak przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacji o sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu z uwzględnieniem 
wykorzystania unijnych środków pomocowych za 2009 rok.  
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli informację.  
Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 9/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Pietrzak przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji                             
i Modernizacji Rolnictwa na temat funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania                   
i Kontroli w powiecie złotowskim oraz o dopłatach dla rolników ze środków unijnych w 2009 
roku.  
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli informację.  
Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 10/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Pietrzak przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacji z realizacji uchwał Rady Powiatu Złotowskiego za okres od 1 listopada 
2009 roku do 31 marca 2010 roku. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli informację.  
Informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
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Pkt. 11/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Pietrzak przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacji o realizacji zadań biblioteki powiatowej, przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną im. C. Norwida w Złotowie za 2009 rok. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli informację.  
Informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 12/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Pietrzak przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego 
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 
 Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli uchwałę.  
Uchwała nr XLV/197/2010 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 13/ porządku obrad  
 
Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Pietrzak przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące  projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok. 
Skarbnik Powiatu G. Piękoś omówił zmiany w stosunku do pierwotnego projektu informując, 
iŜ proponuje się: 

− dostosowanie planu finansowego inwestycji Jastrowie – Brzeźnica, w związku                           
z dofinansowaniem, jakiego udzieliła gmina Jastrowie – 200 tys. zł; 

− zwiększenie budŜetu MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence; 
− zwiększenie w planie finansowym środków przeznaczonych na dotacje przekazywane 

innym powiatom, z uwagi na pobyt w ich placówkach opiekuńczo – wychowawczych 
i rodzinach zastępczych, dzieci z terenu powiatu złotowskiego; 

− zwiększenie o kwotę 50 tys. zł budŜetu Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie z 
przeznaczeniem na wypłatę dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych. 

Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę, stosunkiem głosów 12 za, przy 7 
wstrzymujących.  
Uchwała nr XLV/198/2010 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 14/ porządku obrad  
 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował o zaproszeniu od Przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego na obchody Roku Roty, które odbędą się 19 czerwca 2010 
roku na Placu Wolności w Poznaniu.  
Sekretarz Powiatu A. Ławniczak: 

− poinformował, iŜ zgodnie z decyzją Pan Starosty, Starostwo Powiatowe stało się 
koordynatorem działań na rzecz osób poszkodowanych na skutek powodzi na terenie 
powiatu złotowskiego; mając powyŜsze na uwadze – od dnia 27 maja br.                              
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w warsztatach Zespołu Szkół Elektro – Mechanicznych, w godzinach od 1000 do 1700, 
będzie czynny punkt przyjmowania darów dla poszkodowanych; 

− poinformował równieŜ o przeprowadzonej, wśród pracowników starostwa, zbiórce 
pieniędzy na rzecz powodzian na zakup środków czystości i innych niezbędnych 
produktów; 

− w związku z częstymi ostatnio spekulacjami, oświadczył, w imieniu swoim                            
i Skarbnika Powiatu Złotowskiego, Ŝe nie prowadzą i nie prowadzili działalności 
gospodarczej, a takŜe, Ŝe złoŜyli we właściwym czasie wszystkie niezbędne 
dokumenty. 

Radny R. Goławski poinformował, Ŝe Klub Samorządowe Porozumienie Ludowo - Sportowe 
przekaŜe, zakupione za kwotę 1000 zł, środki czystości dla powodzian oraz Ŝe wśród 
rolników przeprowadzona zostanie zbiórka zboŜa paszowego. 
Radny J. Podmokły zaproponował, aby: 

− zamiast zbiórki materialnej przeprowadzać zbiórki pieniędzy; 
− kaŜdy radny zrezygnował ze swojej diety na rzecz poszkodowanych; 
− zorganizować kolonie dla dzieci powodzian. 

Na zakończenie swojej wypowiedzi radny J. Podmokły zwrócił się z zapytaniem do 
Przewodniczącego A. Jasiłka, czy zobowiązałby się poprzez swoje biuro rady zorganizować 
zbiórkę pienięŜną wśród radnych? 
Radny K. Grochowski zwrócił się o uściślenie wypowiedzi i poinformowanie,                                
czy koordynacja starostwa będzie polegała na koordynacji działań wszystkich gmin w naszym 
powiecie, czy tylko miasta Złotów, a gminy będą robiły oddzielne zbiórki na swoim terenie? 
Następnie radny, w imieniu mieszkańców gminy Lipka i Zakrzewo, podziękował za 
wykonane prace na odcinku drogi Stara Wiśniewka – Potulice.  
Starosta M. Jaskólski poinformował, iŜ: 

− do wójtów i burmistrzów została przekazana informacja dotycząca zbiórki dla osób 
poszkodowanych w powodzi; 

− róŜne stowarzyszenia i instytucje prowadzą równieŜ swoje akcje pomocowe, jednak      
w razie potrzeby pracownicy starostwa powiatowego będą słuŜyli pomocą; 

− powiat chciałby, aby jak najwięcej osób prywatnych, sponsorów, firm przyłączyło się 
do tej akcji; 

− powiat złotowski juŜ wielokrotnie przyjmował na kolonie dzieci z terenów 
powodziowych i w tym roku będzie tak samo. 

Przewodniczący A. Jasiłek w odpowiedzi na zapytanie radnego J. Podmokłego poinformował, 
Ŝe kaŜdy radny przekaŜe taką kwotę, jaką będzie uwaŜał za stosowną - w sposób anonimowy       
i nie podejmie się przeprowadzenia zbiórki i sporządzenia z tego listy.  
Radny J. Podmokły poinformował, iŜ jego intencją było przekazanie środków finansowych                  
w imieniu całej Rady Powiatu Złotowskiego. W związku z powyŜszym poinformował,                   
iŜ radni z klubu PIS przeprowadzą taką zbiórkę w swoim gronie, a inne kluby mogą się 
przyłączyć. 
Radny Z. Wojtuń podobnie jak Przewodniczący stwierdził, iŜ taka akcja powinna odbyć się w 
sposób anonimowy. 
 
 
Sporządziła : 
Magdalena Młodawska   
Beata Piechowska 


