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PROTKÓŁ NR XXXVI/09 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 30 WRZE ŚNIA 2009 ROKU 

 

 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1630 

 

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 18 radnych, a zatem Rada 
zdolna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.  

W momencie otwarcia sesji nieobecny był radny Piotr Tomasz. 

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

 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe na 7 dni przed rozpoczęciem sesji 
wpłynęły wnioski Zarządu Powiatu o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie 
projektów uchwał w sprawie: 

− zaciągnięcia kredytu bankowego – pkt. 13, 
− wyraŜenia woli dofinansowania dla Miasta i Gminy Okonek – pkt. 14, 
− wyraŜenia woli dofinansowania dla Gminy Lipka – pkt. 15, 
− wyraŜenia woli dofinansowania dla Gminy Miasta Złotów – pkt. 16, 
− wyraŜenia woli dofinansowania dla Gminy Złotów – pkt. 17, 

w związku z czym porządek obrad zostaje o te punkty uzupełniony. 

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/ Informacja z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                       

w Jastrowiu za rok szkolny 2008/2009. 
7/ Informacja z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jastrowiu                    

i w Złotowie za rok szkolny 2008/2009. 
8/ Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2009 roku. 
9/ Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady 



Powiatu za I półrocze 2009 roku. 
10/ Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Złotowskiego i Starosty Złotowskiego            

w sprawie oświadczeń majątkowych złoŜonych przez radnych i inne osoby w trybie 
art. 25 c ustawy o samorządzie powiatowym za 2008 rok. 

11/ Rozpatrzenie skargi na działalność Starosty Złotowskiego. 
12/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2009 rok. 
13/ Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego. 
14/ Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia woli dofinansowania dla Miasta i Gminy 

Okonek. 
15/ Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia woli dofinansowania dla Gminy Lipka. 
16/ Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia woli dofinansowania dla Gminy Miasta 

Złotów. 
17/ Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia woli dofinansowania dla Gminy Złotów. 
18/ Wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
19/ Zamknięcie sesji. 
 
Następnie Przewodniczący A. Jasiłek pogratulował Helenie Agatowskiej Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uzyskania tytułu doktora nauk pedagogicznych.  
 
 
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 18 
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 Jerzy Podmokły odnośnie pierwszej części sprawozdania: 
− oznajmił, Ŝe Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo dyrektora Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w sprawie braku środków na zakup energii elektrycznej, podejmując 
decyzję o rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku we wrześniu, jak równieŜ podjął 
decyzję aby wniosek Komendy Powiatowej Policji dotyczący wyasygnowania 2 tys. zł 
na zakup oleju napędowego został rozpatrzony w drugiej połowie października. Radny 
stwierdził, iŜ skoro wnioski dotyczyły tak małych kwot, a mimo to jednostki 
wystosowały wnioski, musiały one być waŜne. W związku z powyŜszym radny 
zaapelował, aby takie wnioski były rozpatrywane w jak najkrótszym czasie od ich 
złoŜenia oraz zapytał, czy wniosek KPP rozpatrzono pozytywnie? 

− zapytał, czego dotyczyły zalecenia pokontrolne po kontroli przeprowadzonej przez 
głównego specjalistę w Zespole Szkół Rolniczych, 

− zapytał, czego dotyczyło pismo z Ministerstwa Infrastruktury w sprawie moŜliwości 
skorzystania z planowanej na przyszły rok rezerwy subwencji ogólnej na częściowe 
sfinansowanie zadań drogowych, 



− zwrócił się o uzasadnienie, dlaczego znowu jesteśmy w konflikcie z gminą Krajenka, 
poniewaŜ w informacji podaje się, Ŝe powiat odwołuje się od decyzji wydanej przez 
gminę Krajenka w sprawie ustalenia lokalizacji i celu publicznego do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego, zamiast załatwić sprawę w drodze negocjacji? 

Radny Kazimierz Grochowski odnośnie posiedzenia Zarządu, które odbyło się w Lipce,                
w sprawie remontu przejazdu kolejowego, chodnika przy ulicy Sępoleńskiej oraz drogi                 
w kierunku CzyŜkowa zapytał, czy zapadły jakieś decyzje dotyczące finansowania tych 
inwestycji w 2010 roku?  
Odpowiedzi na zadane pytania udzielił Starosta M. Jaskólski informując, Ŝe: 

− wspólnie ze skarbnikiem powiatu na bieŜąco analizuje sytuacje finansowe naszych 
placówek; od 1 września br. w niektórych szkołach jest mniejsza liczba dzieci                       
i oddziałów, a więc moŜe wystąpić sytuacja nadwyŜki na funduszu płac nauczycieli,        
w związku z czym decyzje o zmianie planów finansowych szkół zostały przełoŜone na 
późniejszy termin, 

− na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Powiatu podjął decyzję o dofinansowaniu zakupu 
oleju napędowego dla KPP w kwocie 2 tys. zł, 

− wszystkie nasze szkoły, nie tylko ZSR, poddawane są kontroli finansowej, zgodnie                
z ustawą zobowiązującą powiat do kontroli 5% wydatków budŜetowych kaŜdej 
powiatowej placówki, 

− co roku Ministerstwo Infrastruktury ogłasza nabór wniosków na pozyskanie środków                
z rezerwy drogowej oraz ogłasza kryteria naboru i tego właśnie dotyczyło pismo,                 
o które pytał radny J. Podmokły; w roku bieŜącym środki przeznaczane będą głównie 
na remonty obiektów mostowych, w związku z czym nasz powiat nie będzie składał 
wniosków, 

− zaskarŜona decyzja wydana przez gminę Krajenka dotyczy zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów przy młynie Zespołu Szkół SpoŜywczych 
w Krajence; powiat wnosi, aby przeznaczenie tych terenów było równieŜ na cele 
mieszkaniowe, kulturę, oświatę i handel, takŜe nie jest to Ŝaden konflikt, 

− nie podjęto jeszcze konkretnych ustaleń dotyczących zmiany planu remontowego 
dróg, odbywają się jedynie rozmowy. 

Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe w jego przekonaniu w sytuacji odwołania od decyzji mamy 
do czynienia ze sporem prawnym, jak i merytorycznym; zapytał, czy przed złoŜeniem 
odwołania, podjęto próbę rozmów z gminą, celem przedstawienia stanowiska powiatu                       
i przekonania, iŜ nasza propozycja mogłaby być korzystna dla obu stron, a przede wszystkim 
dla mieszkańców gminy?     
Starosta oznajmił, Ŝe to właśnie powiat chce zwiększenia zakresu przeznaczenia tych terenów 
oraz Ŝe do tej pory takich rozmów nie było.  
      
 
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. 
 
 
 Pkt 5/ porządku obrad 
 
Radny Kazimierz Bieluszko oznajmił, Ŝe niezrozumiała jest dla niego sytuacja, Ŝe na zakup 
usług dla Powiatowego Zarządu Dróg przeznaczamy kwotę 150 tys. zł oraz na zakup usług 
pozostałych kolejne 400 tys. zł. Stwierdził, Ŝe mamy dwie ekipy remontowe, a jeszcze 



dodatkowo zlecamy zadania, natomiast stan dróg jest zły. Zapytał na co przeznaczane są te 
środki? 

Radny Jerzy Podmokły zapytał, czy Zarząd Powiatu otrzymał od Rodziny Rodła wniosek             
o dofinansowanie w związku z 80.leciem polskiego szkolnictwa na Krajnie?  

 

Pkt 6/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
(załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) dotyczące informacji z działalności Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jastrowiu za rok szkolny 2008/2009 (załącznik nr 4 
do niniejszego protokołu). 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                                         
w którym informacja została przyjęta stosunkiem głosów: 16 za, przy 1 wstrzymującym. 
 
 
Pkt 7/ porządku obrad 
 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jastrowiu                    
i w Złotowie za rok szkolny 2008/2009 (załączniki nr 5 i 6 do niniejszego protokołu). 

Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym informacje zostały przyjęte jednogłośnie, liczbą 18 głosów.  

 
 
Pkt. 8/ porządku obrad 
 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2009 roku. Informacja 
oraz uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu wyraŜająca opinię o przedłoŜonej przez 
Powiat Złotowski informacji o przebiegu wykonania budŜetu za pierwsze półrocze 2009r. 
stanowią załączniki nr 7 i 8 do niniejszego protokołu. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym 
sprawozdanie zostało przyjęte stosunkiem głosów: 13 za, przy 5 wstrzymujących. 
 
 
Pkt 9/ porządku obrad 
 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną 
Rady Powiatu za I półrocze 2009 roku. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                 
w którym sprawozdanie zostało przyjęte stosunkiem głosów: 11 za, przy 6 wstrzymujących. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
 
 



Pkt 10/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji Przewodniczącego Rady Powiatu Złotowskiego i Starosty Złotowskiego            
w sprawie oświadczeń majątkowych złoŜonych przez radnych i inne osoby w trybie art. 25 c 
ustawy o samorządzie powiatowym za 2008 rok. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                    
w którym informacje zostały przyjęte jednogłośnie, liczbą 18 głosów. 
Informacje stanowią załączniki nr 10 i 11 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 11/ porządku obrad 

 
Radny T. Fidler oznajmił, Ŝe: 

− Komisja Rewizyjna jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną; 
− teraz moŜe się wypowiedzieć, jako Tomasz Fidler i uwaŜa, Ŝe sprawa przybrała 

społeczny, polityczny, a nawet ambicjonalny; jako radny zobowiązany jest dbać                      
o interesy wszystkich mieszkańców powiatu; 

− pod względem formalnym skarga jest bezzasadna, jednak są jeszcze kwestie 
skoncentrowane wokół tzw. ducha prawa; 

− skarga na działalność Starosty nie ma Ŝadnego znaczenia administracyjnego,                
w polskim systemie prawa nie ma mowy o jakimkolwiek zwierzchnictwie czy 
systemie odwoławczym i nic nie wyniknie z rozstrzygnięcia przez radę tej skargi; 

− skarga jest kolejnym elementem konfliktu gminy Krajenka i powiatu złotowskiego,                 
w związku z czym, na znak protestu, rezygnuje z prawa do głosowania w tej sprawie. 

Radny J. Massel oznajmił, Ŝe po zapoznaniu się z materiałami w sprawie skargi, nie moŜe 
opowiedzieć się po Ŝadnej ze stron konfliktu; formalnie racja jest po stronie starosty, jednak 
biorąc pod uwagę stanowisko wojewody w podobnej sprawie nasuwają się róŜne wątpliwości. 
Stwierdził, iŜ nadal nie widać woli współpracy między samorządami i wniósł                                        
o zaprotokółowanie, Ŝe nie weźmie udziału w głosowaniu. 
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe: 

− w tej sprawie gmina Krajenka występuje jak kaŜdy inny inwestor, 
− rozumie, Ŝe decyzja przedmówców jest formą demonstracji, jednak apeluje o udział                        

w głosowaniu, poniewaŜ rozpatrzenie tej skargi naleŜy do właściwości rady powiatu               
i jeśli wszyscy postąpiliby jak przewodniczący Komisji Rewizyjnej, to nie wykonamy 
nałoŜonych na radę zadań ustawowych, co moŜe być nawet podstawą do rozwiązania 
organu powiatu, 

− oznajmił, Ŝe pod względem formalno – prawnym skarga jest bezzasadna,  
− za zasadny moŜna uznać tylko jeden argument w skardze, który nie ma jednak wpływu 

na jej zasadność, tzn. brak precyzyjnego wskazania braków w wezwaniu do ich 
usunięcia. 

Przewodniczący Rady A. Jasiłek zwracając się do radnych: T. Fidlera i J. Massla stwierdził,         
iŜ radni zobowiązani są do aktywnego udziału w obradach, a więc i w głosowaniu,                           
a rozpatrzenie tej skargi naleŜy do kompetencji rady powiatu. Ponadto z wypowiedzi radnych 
wynikało, Ŝe to starosta przeszkadza w dobrej współpracy między samorządami, a tak nie jest. 
 
Godz. 1540 obrady opuścił radny R. Runge. 
 
 



Radny Z. Wojtuń oznajmił, Ŝe inwestycja opiewa na bardzo duŜą kwotę i ma nadzieję,               
Ŝe sprawa zakończy się pozytywnie. Gmina Krajenka musi jednak uzupełnić wniosek                    
o brakujące, wymagane dokumenty, poniewaŜ Starosta nie moŜe wydać pozwolenia                        
z naruszeniem przepisów prawa. 
Radny J. Podmokły zaapelował o wyraŜenie zgody na zabranie głosu przez sekretarza Gminy 
i Miasta Krajenka, aby miał moŜliwość wypowiedzenia się. Zwrócił się równieŜ do sekretarza 
o umoŜliwienie zorganizowania wspólnego posiedzenia zarządu powiatu z burmistrzem, aby 
wypracować porozumienie w sprawie zagospodarowania terenu przy młynie ZSR w Krajence. 
Radny J. Massel oznajmił, Ŝe po obu stronach były nieprawidłowości i nie chce opowiadać się 
po Ŝadnej ze stron. 
Radny T. Fidler oznajmił, Ŝe podkreślał, iŜ wypowiada się jako Tomasz Fidler, a nie jako 
przewodniczący komisji rewizyjnej i Ŝe w jego przekonaniu, w świetle literalnym, skarga jest 
bezzasadna, natomiast zarzut o dookreśleniu ewentualnych braków we wniosku nie jest 
zasadny, poniewaŜ mówi o tym wyraźnie art. 7 kpa. Podkreślił jedną nieścisłość, poniewaŜ 
radni otrzymali do rozpatrzenia skargę skierowana do wojewody wielkopolskiego, a nie do 
rady. Poprosił o nierozliczanie go z jego decyzji. 
Starosta M. Jaskólski oznajmił, Ŝe: 

− sprawa jest medialna, jednak nie było by jej, gdyby wniosek nie zawierał błędów, gdyŜ 
wówczas dyrektor Wydziału Budownictwa i Architektury wydałby pozwolenie na 
budowę, 

− nie mógł wydać pozwolenia na budowę w sytuacji, gdy wniosek nie spełniał 
wymogów formalnych, 

− oznajmił, Ŝe 29 września br. w tej sprawie odbyło się w Starostwie spotkanie                        
z senatorem Piotrem Głowskim, w którym uczestniczyli przedstawiciele urzędu gminy 
i miasta Krajenka oraz starostwa powiatowego, 

− na spotkaniu ustalono, Ŝe powołany zostanie zespół składający się z przedstawicieli 
obu urzędów, który w ciągu 24 godzin poprawi i uzupełni wniosek, 

− z informacji przekazanych przez dyrektora Wydziału Budownictwa i Architektury 
wynika, Ŝe jutro do godz. 1300 pozwolenie na budowę najprawdopodobniej zostanie 
wydane i po 14 dniach uprawomocni się, natomiast urząd gminy i miasta pozwolenie 
musi złoŜyć do 15 października br. 

Przewodniczący A. Jasiłek zacytował art. 21 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym 
mówiący o tym, Ŝe radny zobowiązany jest brać udział w pracach organu oraz powiatowych 
jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany oraz ust. 7, który 
wskazuje, Ŝe radny nie moŜe brać udziału w głosowaniu, jeŜeli dotyczy to jego interesu 
prawnego. Oznajmił, Ŝe radni mają zatem obowiązek uczestniczenia w głosowaniu. 
Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, przy 3 
wstrzymujących. W głosowaniu nie brali udziału radni: J. Massel i T. Fidler. 
Uchwała nr XXXVI/150/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 12/ porządku obrad 

 
Godz. 1555 na obrady wrócił radny R. Runge. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowisko Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2009 rok. 

Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, Ŝe projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu 
powiatu radni otrzymali juŜ przed posiedzeniami komisji, jednak w dniu dzisiejszym zarząd 



powiatu przyjął autopoprawkę do projektu, który przed sesją był równieŜ omawiany i przyjęty 
przed członków komisji budŜetu. W związku z faktem, Ŝe nie wszyscy radni mieli moŜliwość 
zapoznania się z autopoprawką przewodniczący zwrócił się do skarbnika powiatu o jej 
przedstawienie. 

Skarbnik Grzegorz Piękoś poinformował, Ŝe najistotniejsza zmiana dotyczy zwiększenia 
dochodów i wydatków o kwotę 55 tys. zł pochodzącą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo – 
ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Złotowie; ponadto wprowadzono przesunięcia 
między paragrafami wydatków bieŜących w budŜecie Starostwa Powiatowego. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                    
w którym uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 14 za, przy 4 wstrzymujących. 

Uchwała nr XXXVI/151/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 13/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,               
w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
Uchwała nr XXXVI/152/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 14/ porządku obrad 

 
W związku z przyjęciem przez Zarząd Powiatu projektów uchwał w sprawie wyraŜenia woli 
dofinansowania dla poszczególnych gmin w dniu dzisiejszym Przewodniczący A. Jasiłek 
zwrócił się do skarbnika o przedstawienie radnym projektów uchwał. 

Skarbnik Powiatu Grzegorz Piękoś poinformował, Ŝe: 

− podobnie, jak w roku ubiegłym rozpoczął się nabór wniosków w ramach rządowego 
programu przebudowy dróg lokalnych na lata 2008-2011, 

− przy ocenie wniosków punktowane jest tzw. partnerstwo z innymi samorządami, czy 
podmiotami, w związku z czym powiat udziela dofinansowania gminom w realizacji 
planowanych inwestycji, 

− miasto i gmina Okonek planuje przebudowę ulicy 20-go Lutego w Lędyczku – kwota 
dofinansowania wynosi 300 tys. zł, 

− Gmina Lipka planuje przebudowę drogi gminnej Smolnica – Debrzno Wieś – kwota 
dofinansowania wynosi 210 tys. zł, 

− Gmina miasto Złotów planuje budowę drogi gminnej – ulica Wielatowska w Złotowie 
oraz przebudowę ulic dochodzących wraz z infrastrukturą drogową i techniczną – 
kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł, 

− Gmina Złotów planuje przebudowę drogi gminnej Górzna – Nowy Dwór – kwota 
dofinansowania wynosi 100 tys. zł, 

− powiat złotowski składając wnioski równieŜ zwracał się do gmin o partnerstwo                       
i otrzymał wsparcie. 



Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe w głosowaniu nad uchwała w sprawie wyraŜenia woli 
dofinansowania dla Miasta i Gminy Okonek wstrzyma się od głosu, poniewaŜ uwaŜa,                     
Ŝe środki finansowe naleŜy dzielić równo dla wszystkich gmin, a zatem w związku                        
z realizacją duŜego zadania Borucino – Pniewy – Jastrowie, nie powinnyśmy udzielać juŜ 
wsparcia finansowego gminie Okonek, a tym bardziej w najwyŜszej kwocie. 

Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym uchwała w sprawie wyraŜenia woli dofinansowania dla Miasta i Gminy 
Okonek została przyjęta stosunkiem głosów: 15 za, przy 3 wstrzymujących. 
Uchwała nr XXXVI/153/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 15/ porządku obrad 

 
Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie nad uchwałą w sprawie wyraŜenia woli dofinansowania dla Gminy Lipka, która 
została przyjęta jednogłośnie, liczbą 18 głosów. 
Uchwała nr XXXVI/154/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 

Pkt 16/ porządku obrad 

 
Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie nad uchwałą w sprawie wyraŜenia woli dofinansowania dla Gminy Miasta 
Złotów, która została przyjęta jednogłośnie, liczbą 18 głosów. 
Uchwała nr XXXVI/155/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 17/ porządku obrad 

 
Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie nad uchwałą w sprawie wyraŜenia woli dofinansowania dla Gminy Złotów, która 
została przyjęta jednogłośnie, liczbą 18 głosów. 
Uchwała nr XXXVI/156/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 18/ porządku obrad 

 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe do rady powiatu wpłynęło pismo z gminy 
Rydgoszcz, dotkniętej w ostatnim czasie klęska powodzi, z prośbą o wsparcie finansowe, 
które przekaŜe do rozpatrzenia zarządowi powiatu. 

Radny J. Podmokły: 

− oznajmił, Ŝe na powyŜszy cel przekaŜe kwotę 200 zł i zaapelował równieŜ do 
pozostałych radnych o wsparcie finansowe, aby nie było konieczności obciąŜania 
budŜetu powiatu; zwrócił się do przewodniczącego rady o upowaŜnienie w biurze rady 
osoby, która będzie przyjmowała pieniądze na ten cel, a następnie prześle je na 
wskazane przez gminę Rydgoszcz konto. 



− zaapelował o przekazywanie Komisji Rewizyjnej kopii protokołów z zaleceniami 
kontrolnymi lub jeśli jest ich bardzo duŜo o przekazywanie informacji o posiadaniu 
protokołów pokontrolnych, ze wskazaniem tematu; 

− oznajmił w trakcie rozpatrywania skargi burmistrza gminy i miasta Krajenka doszedł 
do wniosku, Ŝe w Wydziale Budownictwa i Architektury, z uwagi na duŜą ilość 
rozpatrywanych wniosków, powinna zostać zwiększona liczba etatów. 

Radny J. Massel, w imieniu mieszkańców Gminy Zakrzewo, zgłosił wnioski do budŜetu 
powiatu na 2010 rok o dofinansowanie wykonania chodnika w Zakrzewie, przy drodze 
powiatowej na ulicy Krótkiej oraz o dofinansowanie remontu drogi powiatowej w 
miejscowości Ługi, która w gwałtowny sposób ulega niszczeniu, a zaplanowana jest do 
remontu na 2013 rok. 

Radny Kazimierz Grochowski: 

− zaapelował o przedstawianie na sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu 
Złotowskiego informacji ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, na wzór 
sprawozdania przedstawianego przez Starostę Złotowskiego, 

− zwrócił się o przekazywanie radnym na sesji korespondencji wpływającej                                  
i wychodzącej od Przewodniczącego Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady A. Jasiłek oznajmił, Ŝe rozwaŜy te wnioski. 

Radny Zygmunt Wojtuń w związku z wybudowaniem w Złotowie nowych obiektów 
sportowych zwrócił się o ustalenie opłaty za korzystanie z nich przez szkoły powiatowe.   

Starosta M. Jaskólski odpowiadają na wniosek radnego J. Podmokłego poinformował, Ŝe od  
1 lutego br. zatrudnienie w Wydziale Budownictwa i Architektury zostało zwiększone                      
o 2 etaty. 
 
 
Pkt 19/ porządku obrad 

 
 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek zamknął obrady XXXVII sesji o godz. 1630.    
 

Sporządziła: 

Beata Piechowska 

 
 
 
 
 
 


