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 ORO-OO41/42/2010 

 

PROTOKÓŁ NR XLIV/10 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 28 KWIETNIA 2010 ROKU 

W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1745. 
 
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 A. Jasiłek uczcił minutą ciszy pamięć zmarłych, w tragicznym wypadku 
samolotu prezydenckiego, który miał miejsce 10 kwietnia 2010 roku. 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe w dniu dzisiejszym wpłynął wniosek 
Zarządu Powiatu Złotowskiego o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie         
projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Złotowskiego o dofinansowanie 
kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy 
pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w związku z powyŜszym 
zwrócił się do radnych o wyraŜenie zgody, w drodze głosowania, na uzupełnienie porządku 
obrad o ten punkt. 
Radni stosunkiem głosów 18 za, przy 1 wstrzymującym wyrazili zgodę na uzupełnianie 
porządku obrad - pkt. 12. 
Następnie Przewodniczący stwierdził, Ŝe na 7 dni przed rozpoczęciem sesji wpłynął równieŜ 
wniosek Zarządu Powiatu Złotowskiego o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie         
projektów uchwał w sprawie: 

− wyraŜenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy uŜytkowania nieruchomości 
połoŜonej w Piecewie – pkt. 13 

− utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół SpoŜywczych 
im. Stanisława Staszica w Krajence – pkt. 14 

− zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok – pkt. 15 
− zaciągnięcia kredytu bankowego – pkt. 16, 

informując, Ŝe porządek obrad zostaje o te punktu uzupełniony. 
 

Radni nie zgłosili uwag i propozycji zmian porządku obrad. 



2 

 

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/ Sprawozdanie z wykonania budŜetu powiatu za rok 2009. 
7/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. 
8/ Informacja z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie za 2009 rok. 
9/ Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2009 rok. 
10/ Informacja z działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie za 2009 rok. 
11/ Informacja z pracy doraźnej Komisji ds. Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego 

za 2009 rok. 
12/  Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Złotowskiego                          

o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków 
Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

13/ Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy 
uŜytkowania nieruchomości połoŜonej w Piecewie. 

14/ Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych              
w Zespole Szkół SpoŜywczych im. Stanisława Staszica w Krajence. 

15/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok. 
16/ Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego. 
17/ Wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
18/ 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  
 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek oznajmił, Ŝe radni otrzymali na piśmie „ Sprawozdanie 
o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym” (załącznik nr 1 do 
protokołu) oraz zapytał czy są pytania? 
Radny P. Tomasz: 

− nawiązując do przyjętego przez zarząd powiatu (w dniu 7 kwietnia 2010 roku) 
harmonogramu napraw dróg po sezonie zimowym zapytał, czy w poprzednich 
miesiącach Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie nie wykonywał Ŝadnych napraw na 
terenie powiatu, poniewaŜ wg jego wiedzy na terenie gminy Krajenka nie prowadzono 
Ŝadnych prac remontowych; 

− zapytał dlaczego taki harmonogram został sporządzony dopiero 7 kwietnia 2010 roku, 
skoro zwracał się w tej sprawie, do Powiatowego Zarządu Dróg, juŜ na początku 
marca i do tej pory nie otrzymał odpowiedzi; 
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− zapytał, czy były prowadzone jakieś rozmowy dotyczące inwestycji drogowej 
PodróŜna – Paruszka oraz czy zgłaszano w tej sprawie jakieś wnioski?  

Radny Z. Wojtuń zapytał, czy w kwocie 600 tys. zł przeznaczonej na modernizację sali 
gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Złotowie zawierają się juŜ wszystkie koszty, 
związane z aktualnymi wymogami? 
Radny J. Podmokły: 

− zapytał, jakie były wnioski pokontrolne z przeprowadzonych kontroli przez rewidenta 
powiatowego Jana Zamczyka? 

− zapytał: o powód przekazania przez zarząd powiatu na rzecz Szpitala Powiatowego                  
w Złotowie nieruchomości zabudowanej, obejmującej działki 197\6 i 197\8, połoŜonej 
w Piecewie, jaka była dotychczasowa forma własności oraz kto wystąpił ze 
stosownym wnioskiem? 

− zapytał o formę uŜytkowania budynku starostwa, przy al. Piasta 32 oraz na czym ma 
polegać usprawnienie zarządzenia? 

Radny K. Grochowski w oparciu o harmonogram naprawy dróg po sezonie zimowym, 
zwrócił się z zapytaniem, które drogi i w jakiej kolejności będą remontowane? Zapytał 
równieŜ czego dotyczył wniosek złoŜony przez Komisję Oświaty i Zdrowia (z dnia 15 marca 
2010 r.) oraz jaką zarząd powiatu udzielił odpowiedź.  
Odpowiedzi udzielił Starosta M. Jaskólski, który poinformował, Ŝe: 

− zarząd powiatu przyjął dwa harmonogramy: realizacji zaplanowanych inwestycji oraz 
napraw dróg po sezonie zimowym; 

− naprawami bieŜącymi zajmowały się trzy zespoły, z tego jeden prywatny, który 
obsługiwał gminę Krajenka; 

− dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie J. Arter został zobowiązany do 
informowania burmistrza, czy wójta gminy, na terenie której będą odbywały się 
remonty, o rozpoczęciu prac; 

− PZD zakupił nowoczesną maszynę do łatania dziur, która z pewnością przyspieszy 
remonty dróg; 

− planowany koszt remontu I Liceum Ogólnokształcącego powinien zabezpieczyć 
wszystkie wymogi m.in.: sanitarne, wymiana podłogi, ocieplenie hali, wymiana           
okien itp.; 

− wyremontowana będzie równieŜ stara remiza straŜacka - wymieniana dachu, 
odmalowanie ścian oraz wymiana wszystkich okien; 

− protokoły z przeprowadzonych kontroli przez rewidenta powiatowego dostępne są do 
wglądu i moŜna się z nimi zapoznać; 

− rozwaŜana jest moŜliwość rozbudowy szpitala, tzn. oddział OJM, chirurgicznego                      
i ratunkowego. Cała inwestycja wyniesie ok. 5 mln. zł, z czego z budŜetu powiatu 
planuje się przeznaczyć kwotę 1 mln. zł, część środków pokryje sam szpital, natomiast 
na brakującą kwotę, ok. 2 mln. zł, trzeba zaciągnąć kredyt. Aby zaciągnąć kredyt 
konieczne będzie posiadanie zabezpieczenia i właśnie w tym celu powiat przekaŜe 
notarialnie szpitalowi w trwały zarząd nieruchomość połoŜoną w Piecewie; 

− do tej pory czynsze dla najemców lokali znajdujących się w budynku starostwa 
wyznaczał zarząd powiatu jednak, aby usprawnić zarządzanie proponuje się, aby 
formalności z tym związane wykonywał starosta wraz z dyrektorem Wydziału 
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich; 

− Komisja Oświaty i Zdrowia w swoim wniosku zwróciła się o dofinansowanie zakupu 
dodatkowych kamer dla szkół ponadgimnazjalnych. Zarząd odpowiedział, Ŝe w miarę 
posiadanych środków, będzie udzielał takiego dofinansowania; 
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− ogłoszony został nowy konkurs na inwestycje drogowe w ramach działania – 
Fundusze Europejskie. Aby nie było konieczności zaciągania kredytu, Zarząd powiatu 
postanowił zgłosić do konkursu juŜ wykonaną drogę - ulicę Norwida w Złotowie; 

− do 31 maja 2010 roku wyznaczony został termin składania dokumentacji na 
termomodernizację obiektów uŜyteczności publicznej; zarząd planuje złoŜyć wnioski 
na wykonanie termoizolacji budynku internatu Zespołu Szkół SpoŜywczych                         
w Krajence oraz oddziału psychiatrycznego w szpitalu powiatowym; 

− rozpoczęta została inwestycja drogowa Winiarnia – Lipka, jak równieŜ budowa 
chodników w Zakrzewie, rozstrzygnięto przetarg na inwestycję drogową Radawnica – 
Lędyczek oraz na remont sali I Liceum Ogólnokształcącego, zakończono remont 
parkingów przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Złotowie oraz podpisano umowę na 
budowę boiska wielofunkcyjnego „Orlik”. 

Radny K. Bieluszko zapytał, czy sala gimnastyczna I Liceum Ogólnokształcącego                         
w Złotowie jest juŜ własnością powiatu, gdyŜ uwaŜa, Ŝe Urząd Miasta w Złotowie otrzymał 
juŜ spore dofinansowanie.  
Starostwa oznajmił, iŜ budynek jest współwłasnością Urzędu Miasta w Złotowie i Starostwa 
Powiatowego w Złotowie i na dzień dzisiejszy nie został dokonany podział, gdyŜ jest to 
bardzo trudne do wykonania.   
 
 
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 powołując się na ustawę o samorządzie powiatowym zwrócił się                  
z zapytaniami: 

− czy Pan Starosta  dokonał analizy oświadczeń majątkowych sekretarza i skarbnika 
powiatu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz osób wydających 
decyzje w imieniu Pana Starosty 

− czy w trakcie analizy, dostrzegł Pan naruszenie przepisów prawa tj. np. w związku z 
prowadzeniem przez którąś z wymienionych wyŜej osób działalności gospodarczej, a 
jeśli tak, czy wykorzystał Pan 14 – dniowy termin dodatkowy, aby wezwać daną 
osobę do złoŜenia stosownego oświadczenia 

− czy ktoś spośród zobligowany do złoŜenia oświadczenia majątkowego, złoŜył 
informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej? 

Radny J. Podmokły zwrócił się z zapytaniem: kto kontrolował uchwałę o wyborze 
wiceprezesa Zarządu Klubu Sparta Złotów oraz czy były kontrolowane inne uchwały zarządu 
klubu? Jednocześnie radny poinformował, Ŝe kontrola takich uchwał jest obowiązkiem 
Starosty. 
Radny Z. Wojtuń podziękował staroście za krótkie i rzeczowe udzielanie odpowiedzi na 
zadawane interpelacje. 
Starosta M. Jaskólski odpowiadając na zapytanie radnego P. Tomasza oznajmił, Ŝe radni 
oświadczenia majątkowe składają przewodniczącemu rady, natomiast staroście jedynie  
zawodowi członkowie zarządu, a więc ci, nie będący radnymi. Poinformował, Ŝe wszyscy 
dyrektorzy jednostek zatrudnieni są zgodnie z treścią ustawy o samorządzie powiatowym. 
Oznajmił, iŜ do starostwa składane są sprawozdania z walnych zebrań członków 
stowarzyszeń oraz informacje z działalności, a takŜe, Ŝe do Krajowego Rejestru Sądowego 
zgłaszane są zmiany na stanowiskach prezesów oraz inne zmiany funkcyjne. 
Radny P. Tomasz stwierdził, Ŝe nie uzyskał odpowiedzi na swoje zapytanie. 
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Radny J. Podmokły poinformował czym zajmuje się KRS i sąd rejestrowy, a takŜe Ŝe KRS 
nie posiada informacji nt. tego czy starosta złotowski, który został powołany jako wiceprezes 
Zarządu Klubu Sparta, moŜe pełnić taką funkcję. Zapytał, kto się zajmował nadzorem nad 
decyzjami merytorycznymi, personalnymi i finansowymi klubu? 
Starosta M. Jaskólski oznajmił, Ŝe Klub Sparta Złotów nie prowadzi działalności 
gospodarczej, gdyŜ nie posiada Ŝadnego majątku oraz skoro radny J. Podmokły uwaŜa, iŜ 
zostało naruszone prawo, moŜe to zgłosić do odpowiedniej instytucji. 
 
 
Pkt. 5/ porządku obrad 
 
Radny K. Bieluszko zwrócił się z zapytaniem: 

− o koszty poniesione na zimowe utrzymanie dróg, z wyszczególnieniem na 
poszczególne gminy; 

− czy odśnieŜania wykonywano własnymi siłami, czy równieŜ systemem zleconym; 
− czy była konieczność wynajmowania pojazdów z prywatnych firm? 

 
Radny Z. Wojtuń zapytał, czy przestrzegany jest zapis zawarty w Regulaminie Rady Powiatu 
Złotowskiego – załącznik do Statutu Powiatu Złotowskiego, dotyczący wymogu pisemnego 
usprawiedliwienia przez radnych nieobecności na posiedzeniach komisji i sesji? 
 
Radny P. Tomasz zwrócił się z następującymi zapytaniami: 

− czy Pan Starosta dokonał analizy oświadczeń majątkowych sekretarza i skarbnika 
Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje w 
imieniu Pana Starosty; 

− czy w trakcie analizy, dostrzegł Pan naruszenie przepisów prawa tj. np. w związku              
z prowadzeniem działalności gospodarczej, a jeśli tak, czy wykorzystał Pan 14 – 
dniowy termin dodatkowy, aby wezwać daną osobę do złoŜenia stosownego 
oświadczenia; 

− czy ktoś spośród osób zobligowanych do złoŜenia oświadczenia majątkowego, złoŜył 
informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej?  

 
 
Pkt. 6/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych (załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu) dotyczące sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za rok 
2009 (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 
Skarbnik Powiatu Grzegorz Piękoś przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą 
wykonania budŜetu powiatu za 2009 rok (załącznik nr 5 do niniejszego protokołu); 
poinformował, Ŝe: 
− zarówno wydatki jak i dochody na koniec roku były niŜsze od wartości zakładanych                      

w pierwotnej uchwale budŜetowej, 
− w znacznym stopniu udało się obniŜyć deficyt budŜetowy, który planowany na kwotę             

ok. 5.000.000 zł., wykonano na poziomie ok. 3.100.000 zł, 
− nie było konieczności zaciągania kredytów krótkoterminowych, a kredyty 

długoterminowe zaciągano w takiej kwocie i w tym czasie, kiedy było to konieczne, 
celem uniknięcia niepotrzebnych kosztów związanych z obsługą zadłuŜenia; 

− największą ubiegłoroczną inwestycją była rozpoczęta i kontynuowana w tym roku 
przebudowa drogi powiatowej Jastrowie – Borucino – 2 714 470,35zł; 
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− kolejnymi duŜymi inwestycjami były: zakup cięŜkiego pojazdu gaśniczego dla StraŜy 
PoŜarnej oraz remont budynku Warsztatu Zespołu Szkół Elektro – Mechanicznych                      
w Złotowie; 

− ze środków budŜetowych udzielono równieŜ dotację Szpitalowi Powiatowemu na zakup 
sprzętu, wyremontowano parkingi przy Sądzie Rejonowym w Złotowie, wykonano 
chodnik w Okonku i zmodernizowano chodnik w Sypniewie, zakupiono pojazd 
rozpoznawczo – ratowniczy dla Powiatowej Komendy StraŜy PoŜarnej w Złotowie (50% 
dofinansowania) oraz radiowóz policyjny do przewozu 2 psów z przewodnikami. 

Radny J. Podmokły: 
− stwierdził, iŜ aby sprawozdanie było zupełnie przejrzyste dla radnych, powinno 

zawierać oprócz planu dochodów i wydatków po zmianach, równieŜ plan przed 
zmianami;  

− dla przykładu przytoczył uchwałę w sprawie budŜetu powiatu na rok 2009, w której na 
przebudowę drogi powiatowej Zakrzewo – Kujan zaplanowano kwotę 1.240.000 zł, 
natomiast później okazało się, Ŝe wydatki na ten cel wyniosły ok. 1 500.000 zł oraz 
podobnie przy inwestycji drogowej Tarnówka – Węgierce – przekroczenie planowanej 
kwoty inwestycji nastąpiło o kilkaset tysięcy;  

− w związku z powyŜszym zwrócił się z zapytaniem o przyczyny przekroczenia 
wydatków na tych dwóch inwestycjach oraz czy doszło do zwiększenia zakresu robót? 

− oznajmił równieŜ, Ŝe wydatki na młodzieŜowe ośrodki socjoterapii zaplanowano na 
kwotę 1.259.000 zł, natomiast na koniec roku wyniosły one 2.059.000 zł oraz Ŝe ze 
sprawozdań nie wynika jednoznacznie ile powiat dopłaca do tej niepublicznej 
jednostki. 

Skarbnik G. Piękoś poinformował, Ŝe: 
− przekroczenie planu inwestycji nie miało miejsca, poniewaŜ wówczas zastosowana 

zostałby wobec powiatu dyscyplina finansowa; 
− w pierwszej kolejności zmienia się plan i dopiero potem realizowana jest dana 

inwestycja; 
− zamieszczenie w sprawozdaniu danych o wykonaniu planu dochodów i wydatków 

przed i po zmianach nie byłoby  problemem, jednak informacja nie byłby „czytelna” 
dla przeciętnego obywatela; 

− inwestycja drogowa Zakrzewo – Kujan, przy początkowych ustaleniach miała 
obejmować krótszy odcinek, jednak okazało się, Ŝe przy niewielkim zwiększeniu 
budŜetu inwestycji udało się zrealizować cały odcinek drogi; 

− na MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii w Radawnicy przyznawana jest subwencja,               
w przeliczeniu na liczbę wychowanków; 

− na inwestycję drogową - przebudowa drogi powiatowej nr 1042P Ptusza – Tarnówka – 
Węgierce, na odcinku Zalesie – Złotów, wojewoda zwiększył dofinansowanie,                    
w związku z czym o te środki zwiększono plan inwestycji; gdyby nie dotacja od 
wojewody koszty te musiałby pokryć powiat. 

Radny Z. Wojtuń wyraził słowa uznania dla skarbnika powiatu za bardzo szczegółowe                      
i przejrzyste sprawozdanie z wykonania budŜetu. 
Radny K. Bieluszko wyraził zadowolenie z wykonanej inwestycji drogowej Łąkie – 
Scholastykowo; następnie zgłosił problem dotyczący wyremontowanej drogi w Lipce, która 
na odcinku, od przejazdu kolejowego do lasu jest bardzo ładnie wykonana, natomiast problem 
pojawia się na dalszym odcinku, gdzie droga się zwęŜa i gdzie niestety dochodzi do wielu 
wypadków. 
Radny R. Goławski pogratulował skarbnikowi powiatu zmniejszenia wysokości deficytu 
budŜetowego, przy tak wielu inwestycjach. Stwierdził, iŜ jest to naturalne, Ŝe budŜet jest w 
ciągu roku aktualizowany i zmieniany.  
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Radny T. Fidler oznajmił, Ŝe dzięki częstym zmianą w ciągu roku, budŜet moŜna dostosować 
do rzeczywistych potrzeb i wydatków. Stwierdził równieŜ, iŜ jego zdaniem naleŜy 
wykonywać krótsze odcinki drogi, przy uŜyciu lepszego materiału, niŜ dłuŜszy odcinek                     
z gorszego materiału.  
Starosta M. Jaskólski poinformował, Ŝe powiat, aby realizować inwestycje współfinansowane 
ze środków unijnych, zmuszany jest do zaciągania kredytów, poniewaŜ w większości 
przypadków wymagany jest wkład własny – 50 %. Odnosząc się do kwestii grubość 
nawierzchni drogowej oznajmił, Ŝe kaŜdy dodatkowy centymetr wiąŜe się z ogromnymi 
kosztami, na które naszego powiatu nie stać; wszystkie inwestycje drogowe wykonane zostały 
zgodnie z wymogami unijnymi. Dodał, iŜ przy staraniu się o pozyskanie funduszy unijnych 
równieŜ za długość odcinka otrzymuje się punkty, decydujące o tym, jak wysoko w rankingu 
znajdzie się wniosek na realizacje inwestycji. 
Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym radni przyjęli sprawozdanie stosunkiem głosów: 14 za, przy 5 
wstrzymujących.  
 
Pkt. 7/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych  dotyczące 
projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. 
Radny T. Fidler: 

− odczytał uchwałę nr XXX/4/2010 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Złotowskiego w 
sprawie wyraŜenia opinii o informacji z wykonania budŜetu Powiatu i zatwierdzenia 
wniosku o udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2009 rok (załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu); 

− poinformował, iŜ Komisja Rewizyjna działając na podstawie ustawy o samorządzie 
powiatowym, po zapoznaniu się z informacją z wykonania budŜetu za 2009 rok, 
pozytywnie oceniła wykonanie budŜetu przez Zarząd Powiatu Złotowskiego; 

− oznajmił, iŜ Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,                
w swojej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej wskazał, Ŝe Komisja nie powołała się 
na przeprowadzone przez nią faktyczne kontrole wykonania budŜetu, w związku                  
z czym wniosek o udzielenie absolutorium uznał za nienaleŜycie uzasadniony; 

− zwrócił uwagę, aby Komisja Rewizyjna przyszłej kadencji, w uchwale zawarła 
powyŜszy zapis; 

− przypomniał, Ŝe w 2009 roku Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Złotowskiego 
przeprowadziła bardzo duŜo kontroli, z których praktycznie kaŜda związana była               
z budŜetem; informacja z przeprowadzonych przez Komisję kontroli była 
przedmiotem lutowej sesji Rady. 

Radny Z. Wojtuń stwierdził, iŜ po raz pierwszy od ośmiu lat RIO nie ustosunkowała się 
pozytywnie do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu. 
Poinformował, iŜ w zeszłym roku RIO zwróciła uwagę Komisji Rewizyjnej, iŜ ocenę 
wykonania budŜetu powinna dokonywać nie tylko w oparciu o analizę sprawozdania, ale 
przede wszystkim w oparciu o wyniki z przeprowadzonych przez Komisję kontroli. Radny 
stwierdził, Ŝe winę za taki stan rzeczy ponosi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  
Przewodniczący A. Jasiłek odczytał uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyraŜenia 
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Złotowskiego o udzielenie absolutorium 
dla Zarządu Powiatu za 2009 rok (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu) oraz w sprawie 
wyraŜenia opinii o przedłoŜonym przez Zarząd Powiatu Złotowskiego sprawozdaniu z 
wykonania budŜetu za 2009 rok (załącznik nr 8). 
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Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium stosunkiem 
głosów: 11 za, przy 8 wstrzymujących.  
Przewodniczący A. Jasiłek, w imieniu radnych, pogratulował i podziękował Staroście 
Złotowskiemu M. Jaskólskiemu i Skarbnikowi G. Piękosiowi za pomyślne wykonanie 
budŜetu. 
 
 
Pkt. 8/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych dotyczące 
informacji z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie za 2009 rok. 
Radny Z. Wojtuń stwierdził, iŜ drogi w naszym powiecie nie są aŜ w tak złym stanie, jak np.  
w powiecie pilskim. Zaznaczył, iŜ duŜe uznanie naleŜy się osobom, które zajmują się 
pisaniem projektów o dotacje unijne. 
Radny W. Choroszewski poinformował, iŜ: 

− zarząd powiatu w ubiegłym roku podjął decyzję o corocznym sporządzeniu 
harmonogramu remontu dróg w poszczególnych gminach; 

− w PZD funkcjonują trzy ekipy remontowe; 
− naprawa dróg po okresie zimowego powinna się zakończyć nie później, niŜ do 30 

czerwca br; 
− wójtowie i burmistrzowie są powiadamiani od kiedy ekipa remontowa zaczyna prace 

w jego gminie. 
Radny R. Goławski poinformował, Ŝe naprawę dróg po okresie zimowym rozpoczyna się od 
tych, będących w najgorszym stanie oraz Ŝe ma nadzieję, iŜ dzięki nowym maszyną remont 
dróg będzie sprawny i szybki. 
Radny A. Pulit oznajmił, Ŝe w zeszłym roku, przy drogach, nie posadzona Ŝadnego drzewa,           
w związku z czym zaapelował, aby rozwiązać ten problem i w przyszłym roku posadzić 
drzewa, oczywiście w bezpiecznej odległości od drogi.      
Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym radni przyjęli informację stosunkiem głosów: 15 za, przy 4 
wstrzymujących.  
Informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 9/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych  dotyczące 
informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 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. 10/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych  dotyczące 
informacji z działalności Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie za 2009 rok. 
Radny Z. Wojtuń zwrócił się do Pani dyrektor POPP, aby znalazła osobę, która mogłaby 
kontynuować nauczanie gry w szachy po Panu Z. Wadychu, tym bardziej, Ŝe pojawiła się 
propozycja wprowadzenia nauki gry w szachy, jako przedmiot, do szkół. 
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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 11 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 11/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych dotyczące 
informacji z pracy doraźnej Komisji ds. Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za 2009 
rok. 
Radny Z. Wojtuń stwierdził, iŜ w sprawozdaniu brakuje mu informacji o ilości posiedzeń 
kapituły oraz frekwencji.  
Z braku innych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                       
w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli informację.  
Informacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 12/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych   dotyczące 
projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Złotowskiego o dofinansowanie 
kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy 
pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 
Starosta M. Jaskólski poinformował, iŜ w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej powstał 
program na tworzenie Centrów Aktywizacji Zawodowej, w których mogą odbywać się 
spotkania z doradcami, np. w kwestii pisania wniosków. W związku z powyŜszym na parterze 
Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie planuje się utworzenie nowych stanowisk i w tym 
celu przebudowany zostanie korytarz urzędu; całkowity koszt wyniesie 259.000 zł, z czego 
powiat złotowski finansuje tylko 20%.     
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                      
w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli uchwałę.  
Uchwała nr XLIV/191/2010 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 13/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy 
uŜytkowania nieruchomości połoŜonej w Piecewie. 
Radny K. Bieluszko zwrócił się do dyrektora Powiatowego Szpitala w Złotowie                                  
o rozwiązanie problemu kolejek na wizyty u specjalistów. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów przyjęli uchwałę.  
Uchwała nr XLIV/192/2010 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 14/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych                        
w Zespole Szkół SpoŜywczych im. Stanisława Staszica w Krajence. 
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Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 19 głosów podjęli uchwały.  
Uchwała nr XLIV/193/2010 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 15/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni przyjęli uchwałę stosunkiem głosów: 14 za, przy 5 wstrzymujących.  
Uchwała nr XLIV/194/2010 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 16/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni przyjęli uchwałę stosunkiem głosów: 11 za, przy 8 wstrzymujących.  
Uchwała nr XLIV/195/2010 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 17/ porządku obrad 
 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował o zaproszeniu Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej i Ośrodka Kultury w Jastrowiu na „XIV Bieg o Uśmiech Dziecka”, który 
odbędzie się 8 maja 20910 roku oraz na XI Międzynarodowe Targi Agroturystyczne, w 
dniach 8 – 9 maja 2010 r. 
Przewodnicząca Rady w Okonku D. Perłowska pogratulowała Panu staroście                               
M. Jaskólskiemu i wszystkim radnym pozytywnego wykonania absolutorium budŜetowego.  
Radny R. Goławski poinformował, Ŝe ostatnim czasie uczestniczył w obchodach 125-lecia 
Powiatu Gifhorn, gdzie poproszono go o przekazanie pozdrowień dla członków zarządu, 
radnych oraz mieszkańców powiatu złotowskiego. 
Radny K. Grochowski zaapelował, aby w trakcie remontowania dróg, wzięto równieŜ pod 
uwagę drogi ŜuŜlowe. 
Radny A. Pulit zaprosił zebranych na Złotowski Bieg Zawilca, w dniu 15 maja 2010 roku. 
Radny J. Podmokły poinformował o odpowiedzi, jaką uzyskał od Wojewody 
Wielkopolskiego w sprawie moŜliwości głosowania starosty złotowskiego nad skargą, 
dotyczącą jego osoby oraz stwierdził, iŜ nie zgadza się z interpretacją powyŜszego pisma. 
Odczytane pismo stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady    
A. Jasiłek zamknął obrady XLIV sesji o godz. 1745. 
 

Sporządziła : 
Magdalena Młodawska   
Beata Piechowska  
 
 


