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ORO-OO41/48/2010 

 

PROTOKÓŁ NR L/10 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 22 PAŹDZIENIKA 2010 ROKU 
W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE 

 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1550. 
 
Posiedzenie odbyło się w auli Starostwa Powiatowego w Złotowie, przy al. Piasta 32.  
 
Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego Andrzej Jasiłek, 
który na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 18 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, iŜ sesje zwołał została na wniosek Zarządu 
Powiatu Złotowskiego i zgodnie z tym wnioskiem ustalony został porządek obrad.  
 
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/ Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Złotowskiego w sprawie wyraŜenia zgody na 

zbycie nieruchomości połoŜonej w Jastrowiu. 
3/ Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Złotowskiego w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami. 

4/ Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Złotowskiego w sprawie wyraŜenia woli 
dofinansowania planowanej inwestycji, współfinansowanej ze środków 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

5/ Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Złotowskiego w sprawie zmiany budŜetu 
Powiatu Złotowskiego. 

6/ Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Złotowskiego w sprawie przystąpienia do 
Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Spółka z o. o. w Poznaniu i ustalenia 
zasad objęcia udziałów w spółce. 

7/ Zamknięcie sesji. 
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Pkt. 2/ porządku obrad 
 
Starosta M. Jaskólski przedstawiając projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości 
połoŜonej w Jastrowiu poinformował, iŜ: 

− działka stanowi mienie Powiatu Złotowskiego i znajduje się w trwałym zarządzie 
Zespołu Szkół Technicznych w Jastrowiu; 

− Dyrektor ZST w Jastrowiu Jacek Szewczyk stwierdził, iŜ przedmiotowa działka jest 
dla szkoły zbędna; 

− zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie, działka stanowi 
teren rolniczy; 

− w związku z powyŜszym wystąpiono z projektem uchwały o zbycie nieruchomości. 
 
Radny Z. Wojtuń oznajmił, iŜ będzie głosował przeciwko uchwale, gdyŜ jest to atrakcyjna 
działka, która połoŜona jest w centrum miasta. Stwierdził, Ŝe ostatnio często dochodzi do 
sytuacji, iŜ działki zbywano po bardzo niskiej cenie, a następnie ich wartość wrastała 
wielokrotnie; oznajmił, Ŝe aby uniknąć takiej sytuacji naleŜy dokładnie zbadać sprawę                       
i spróbować przewidzieć ewentualny wzrost jej wartości. 
 
Radny J. Podmokły poparł wypowiedź przedmówcy dodając, iŜ działka obecnie jest rolna, 
jednak naleŜy zwrócić uwagę, czy w przyszłości nie zostanie przekształcona, co spowoduje 
wzrost jej wartość. Ponadto oznajmił, Ŝe jest przeciwny, aby takie decyzje podejmować na 
zakończenie kadencji. Dodał, iŜ naleŜy sprzedawać działki jeśli są zbędne dla powiatu, jednak 
wcześniej tą sprawą powinny zająć się komisje Rady Powiatu, równieŜ poprzez wizję lokalną. 
 
Radny R. Król poinformował, iŜ: 

− rolnik który chce wykupić powyŜszą działkę chce poszerzyć wjazd do swojej posesji, 
który obecnie jest utrudniony; 

− wcześniej ten sam rolnik był właścicielem tej działki, jednak oddał część swoich 
gruntów na rzecz powiatu, aby moŜna było zacząć budowę istniejącego tam obecnie 
bloku; 

− na działce znajdują się tereny podmokłe.  
 
Radny J. Podmokły oznajmił, iŜ skoro osoba zainteresowana powyŜszą działką obyła się bez 
niej tyle lat, jest przekonany, Ŝe moŜe jeszcze poczekać 2 miesiące, aŜ odpowiednie komisje 
przeprowadzą wizję lokalną i podejmą stosowną decyzję. 
 
Radny T. Fidler po odczytaniu fragmentu uzasadnienia do uchwały: „SprzedaŜ nieruchomości 
stosownie do art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
/Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 – tekst jednolity/ odbywa się w drodze przetargu” – zwrócił 
się z zapytaniem: czy juŜ z góry załoŜono kto wygra przetarg, skoro rozmawiamy                              
o konkretnej osobie? Następnie radny w nawiązaniu do wypowiedzi wiceprzewodniczącego 
R. Króla zwrócił się z następującymi zapytaniami: 

− skoro na powyŜszym terenie znajdują się łąki i trzciny, to dlaczego rolnikowi tak 
zaleŜy na tej działce jako dojazdowej, skoro to teren podmokły? 

− czy ze strony powiatu został wystosowany wniosek do Burmistrza Miasta Jastrowia                      
o zmianę klasyfikacji gruntu, zmianę planu zagospodarowania przestrzennego lub 
podział nieruchomości na działki budowlane? 

Na zakończenie swojej wypowiedzi radny w pełni poparł argumenty radnego Z. Wojtunia. 
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Radny R. Król poinformował, iŜ urząd Gminy i Miasta Jastrowie  plan zagospodarowania 
przestrzennego uchwalił w 2007 roku, zgodnie z którym powyŜsza działka ma przeznaczenie 
rolne. 
 
Starosta M. Jaskólski potwierdził wypowiedź wiceprzewodniczącego R. Króla, dodając                    
iŜ działka znajduje się blisko rzeki i nawet w dalekiej przyszłości Miasto Jastrowie nie zgodzi 
się wydać pozwolenia na przekształcenie działki z rolniczej na budowlaną. 
 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni przyjęli uchwałę stosunkiem głosów 9 za, 7 przeciw, przy 2 wstrzymujących.  
Uchwała nr L/210/2010 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
 
 
Pkt. 3/ porządku obrad 
 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, iŜ przed sesją odbyła się Komisja Samorządowa               
i Polityki Społecznej Rady Powiatu, która obradowała nad projektem uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami, przyjmując go stosunkiem głosów 4 za, przy 1 
wstrzymującym. 
 
Radny J. Massel zapytał, czy wszystkie projekty aktów prawa miejscowego będą podlegały 
konsultacji i z  jakich przepisów to wynika? 
 
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Krzysztof Doroszuk                           
w odpowiedzi na zapytanie radnego poinformował, iŜ wynika to z przepisów ustawy                       
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni przyjęli uchwałę jednogłośnie, liczbą 18 głosów.  
Uchwała nr L/211/2010 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
 
 
Pkt.4/ porządku obrad 
 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, iŜ przed sesją odbyło się posiedzenie Komisji 
BudŜetu Rady Powiatu, która obradowała nad projektem uchwały w sprawie wyraŜenia woli 
dofinansowania planowanej inwestycji, współfinansowanej ze środków Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego, przyjmując go stosunkiem głosów 5 za, przy 1 
wstrzymującym. 
 
Starosta M. Jaskólski przedstawiając projekt uchwały poinformował, iŜ: 

− do 4 października powiat był zobligowany zgłosić projekt budowy konkretnej drogi do 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; 

− wybrano odcinek drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do 
skrzyŜowania z drogą wojewódzką nr 189 – powyŜsza droga łączy się z dwiema 
drogami wojewódzkimi w Krajence i Jastrowiu. 

− do tej pory wykonując prace na tej drodze powiat korzystał z funduszy europejskich 
(odcinek drogowy z Krajenki do Węgierc – w ramach Zintegrowanego Programu 
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Operacyjnego oraz odcinek drogowy Zalesie – Złotów – realizowany z Narodowego 
Programu Dobudowy Dróg Lokalnych); 

− spełnienie warunku kontynuacji realizacji inwestycji, czy udziału w programach jest 
bardzo istotne, poniewaŜ za to przyznawane są dodatkowe punkty; 

− powyŜsza inwestycja drogowa pozwoli na zakończenie całego odcinka z Krajenki, 
przez Piecewo, do Jastrowia, a podjęcie przedmiotowej uchwały jest waŜne, z uwagi 
na konieczność jej dołączenia do dokumentacji o dofinansowanie inwestycji drogowej 
z funduszy europejskich; 

− wartość inwestycji wyniesie ponad 7 mln zł, z czego 80% zostanie pokryte                          
z funduszy unijnych. 

 
Radny Z. Wojtuń stwierdził, iŜ na Komisji BudŜetu Skarbnik Powiatu G. Piękoś oznajmił,                
Ŝe powyŜsza inwestycja nie wpłynie na wzrost zadłuŜenia powiatu.   
 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni przyjęli uchwałę stosunkiem głosów 17 za, przy 1 wstrzymującym.  
Uchwała nr L/212/2010  stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt.5/ porządku obrad 
 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, iŜ przed sesją odbyło się posiedzenie Komisji 
BudŜetu Rady Powiatu, która obradowała nad projektem uchwały w sprawie zmiany budŜetu 
Powiatu Złotowskiego i przyjęła go stosunkiem głosów 4 za, 1 przeciw, przy 1 
wstrzymującym. 
 
Skarbnik Powiatu G. Piękoś omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu 
Złotowskiego informując, iŜ proponuje się: 

− zwiększenie planu wydatków bieŜących o kwotę 588.657 zł, w tym 557.210 zł na 
realizację zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynków, montaŜ kolektorów 
słonecznych w Szpitalu powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu 
Zespołu Szkół SpoŜywczych w Krajence, współfinansowanego ze środków 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; 

− wzrost wydatków w dziale „Transport i łączność” o kwotę 22.835 zł, w tym wydatków 
na wynagrodzenie i pochodne o 23.800 zł (środki na regulację wynagrodzeń 
pracowników PZD) oraz zmniejszenie o kwotę 329.535 zł (niewykorzystane środki                 
z wkładu własnego zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej nr 1021 P 
Lędyczek – Złotów na odcinku Lędyczek – Radawnica ); 

− zwiększenie planu wydatków o 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację w ramach 
partnerstwa dla Gminy i Miasta Okonek na zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi 
gminnej w Lubnicy; 

− przesunięcia między paragrafami na wydatki bieŜące. 
 
Radny K. Bieluszko oznajmił, Ŝe popiera realizację inwestycji drogowej w Węgiercach, 
jednak zaznaczył, iŜ gmina Lipka traktowana jest jako gmina „drugiej kategorii”, na 
uzasadnienie czego przypomniał fakt, iŜ mieszkańcy gminy sami zmagali się z odśnieŜaniem 
dróg podczas zeszłorocznej zimy, nie otrzymawszy w zamian Ŝadnej rekompensaty 
finansowej. Następnie radny przypomniał, iŜ zwracał się z prośbą o udzielenie 
dofinansowania dla gminy na budowę chodnika przy ul. Kolejowej oraz załatanie dziur                  
w miejscowości CzyŜkowo, co do dnia dzisiejszego nie zostało wykonane. 
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Radny J. Podmokły poparł wypowiedź przedmówcy i oznajmił, Ŝe będzie głosował przeciwko 
uchwale o zmianie budŜetu powiatu. Stwierdził, Ŝe jest przeciwny, aby gmina Okonek po raz 
kolejny otrzymała dofinansowanie oraz Ŝe podział środków finansowych na inwestycje 
drogowe w poszczególnych gminach jest niesprawiedliwy, a gmina Okonek jest ewidentnie 
faworyzowana. Na zakończenie swojej wypowiedzi radny poinformował, iŜ popiera 
wykonywanie inwestycji drogowych, ale w pierwszej kolejności powinny być realizowane te, 
w obrębie których jest największe skupisko mieszkańców. 
 
Radny W. Choroszewski oznajmił, iŜ: 

− to nie jest kolejna, nowa inwestycja drogowa, a jedynie skutek wcześniej podjętych 
decyzji; gmina Okonek dofinansowała kwotą 100 tyś zł realizację inwestycji 
powiatowej Radawnica – Lędyczek, a teraz powiat dofinansowuje remont drogi 
powiatowej w gminie Okonek; 

− gmina pokryje koszt inwestycji w wysokości 550 tyś zł, a powiat 100 tyś zł; 
− w roku bieŜącym gmina Okonek wsparła realizację powiatowych inwestycji 

drogowych kwotą 1.150.000 zł.  
 
Radny R. Goławski w odniesieniu do wypowiedzi radnego K. Bieluszki oznajmił, iŜ: 

− inwestycje drogowe w gminach: Okonek, Jastrowie, Złotów były w większości 
realizowane z programów WRPO i z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych; 

− wybierając inwestycje, decydowano się na te, na które była szansa pozyskania 
środków unijnych; w Lipce nie ma drogi krajowej i z tego względu na Ŝaden wniosek 
nie otrzymałoby dofinansowania unijnego;  

− nawiązując do przeprowadzonego remontu drogi do Scholastykowa przypomniał,                                        
iŜ wójt gminy Lipka nie wywiązał się z zobowiązania i przekazał na tą inwestycję  
kwotę o 20 tyś zł mniejszą od deklarowanej, a brakujące fundusze przekazał powiat; 
wójt z kolei tą kwotę 20 tys. zł przeznaczył na zakup polbruku na wykonanie chodnika 
w Lipce;. 

− powiat dofinansował w gminie Lipka wykonanie ścieŜki pieszo – jezdnej (od szkoły 
do banku) w kwocie 30 tyś zł oraz wykonał „dywanik” asfaltowy do miejscowości 
CzyŜkowo;  

− wniosek na wycinkę drzew, o których wspomniał radny K. Bieluszko został złoŜony 
przez Powiatowy Zarząd Dróg, jednak nie uzyskano odpowiedzi od wójta gminy 
Lipka; dodał równieŜ, iŜ zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego 
drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu          
z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 

 
Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę stosunkiem głosów 11 za, 3 przeciw, przy 3 
wstrzymujących.  
Uchwała nr L/213/2010  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt.6/ porządku obrad  
 
Starosta M. Jaskólski przedstawiając projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią w Poznaniu i ustalenia zasad objęcia udziałów  
w spółce poinformował, iŜ: 
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− 30 października 2009 roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego powołał 
Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią, której celem jest ochrona środowiska 
naturalnego poprzez propagowanie korzystania z odnawialnych źródeł energii; 

− do Agencji przystąpił juŜ samorząd województwa wielkopolskiego, a takŜe samorządy 
powiatów: czarnkowsko – trzcianeckiego, gnieźnieńskiego, obornickiego, kolskiego, 
nowotomyskiego, ostrowskiego, grodziskiego, słupeckiego, wrzesińskiego                           
i Elektrownia Wodna śarki; 

− głównym celem Agencji jest uświadomienie wszystkim mieszkańcom naszego 
województwa jakie korzyści płyną z korzystania z energii odnawialnej, organizowanie 
róŜnego rodzaju seminariów, szkoleń, pomoc prywatnym przedsiębiorcom, pisanie 
audytów energetycznych itp. 
 

Radny K. Grochowski zwrócił się z zapytaniem na ile skuteczna jest działalność agencji? 
Radny J. Podmokły zapytał, czy wpłata 10 tyś zł jest jednorazowa? 
Starosta M. Jaskólski poinformował, iŜ powiat wykupuje tzw. udziały – w ilości 10, przy 
czym koszt jednego udziału to 1 tys. zł, natomiast, aby udzielić odpowiedzi na pytanie 
radnego K. Grochowskiego powiat musiałby być członkiem agencji. 
Radny J. Podmokły stwierdził, iŜ przed przedstawieniem projektu uchwały radnym Zarząd 
Powiatu powinien zapoznać się ze statutem agencji i zapytać o ewentualną konieczność 
opłacania składek i ich wysokości? 
Radny R. Goławski oznajmił, iŜ brał udział w kilku spotkaniach Wielkopolskiej Agencji 
Zarządzania Energią; poinformował, Ŝe opłata jest jednorazowa, a główne cele Agencji to: 
promocja energii odnawialnej, tworzenie regulaminów przyłączeniowych do sieci 
energetycznej, proponowanie zmian w przepisach, uczestnictwo w projektowaniu dystrybucji 
energii w województwie wielkopolskim itd. 
 
Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę stosunkiem głosów 17 za, przy 1 
wstrzymującym.  
Uchwała nr L/214/2010  stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 7/porządku obrad 
  
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady    
A. Jasiłek zamknął obrady L sesji o godz. 1550. 
 

 
Sporządziła : 
Magdalena Młodawska   
Beata Piechowska 
 
 


