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ORO-0041/28/2009 
 

 
PROTOKÓŁ NR XXVIII/09 

Z SESJI 
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 25 LUTEGO  2009 ROKU 
W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE 

 
 
 
Pkt 1/ porządku obrad 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1620. 
Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek. Na podstawie listy 
obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 17 radnych, obrady są prawomocne. W chwili 
otwarcia obrad sesji nieobecni byli radni: Mirosław Jaskólski i Ryszard Goławski. 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe Starosta i Wicestarosta wyjechali słuŜbowo do Warszawy. 
Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję stanowią załączniki                        
do protokołu. 
 
Przed rozpoczęciem omawiania porządku obrad Przewodniczący Rady w towarzystwie 
Wiceprzewodniczących, wręczył statuetki z okazji 10. lecia powiatu byłemu Marszałkowi 
Senatu Tadeuszowi Rzemykowskiemu oraz byłemu Wicestaroście Romanowi Staszczukowi, 
którzy nie mogli uczestniczyć w styczniowych uroczystościach. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek wymienił zasługi nagrodzonych, jakie włoŜyli w powstanie         
i rozwój powiatu złotowskiego. 
Marszałek T. Rzemykowski podziękował za wyróŜnienie, powiedział, Ŝe z powiatem 
złotowskim związany jest od 63. lat, poniewaŜ urodził się w Jastrowiu. W kilku słowach 
przedstawił historię tworzenia powiatu. ZłoŜył Ŝyczenia radnym i wszystkim zebranym. 
R. Staszczuk takŜe podziękował za pamięć i wyróŜnienie, stwierdził, Ŝe naleŜy skupić się na 
teraźniejszości i przyszłości, choć historia teŜ jest waŜna. 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe  Zarząd Powiatu zwrócił się z wnioskami, 
z dnia 12 i 18 lutego 2009 roku, o uzupełnienie porządku obrad o projekty uchwał w sprawie: 

• określenia zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2009 roku – punkt 14 porządku obrad; 

•  zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2009 rok – punkt 15 porządku obrad. 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe pozostałe tematy otrzymają kolejne punkty porządku 
obrad. 
 
Porządek obrad obejmuje: 
1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3/ Sprawozdanie Starosty o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
4/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
5/ Interpelacje i zapytania radnych. 
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6/ Sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych za 2008 roku z uwzględnieniem realizacji uchwały                                
nr VII/34/2007 z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego 
programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2007 – 2013” za 2008 
rok. 

7/ Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie z działalności oraz 
informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2008 
rok. 

8/ Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Złotowie                     
o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpoŜarowej oraz o zagroŜeniach poŜarowych 
na terenie powiatu za 2008 rok. 

9/ Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Złotowie o stanie bezpieczeństwa 
sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu za 2008 rok. 

10/ Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie                           
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2008 rok. 

11/ Informacja z realizacji uchwały nr V/28/2007 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 
kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania 
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w latach 2007 – 
2011 „Bezpieczny Powiat” za 2008 rok. 

12/ Informacja z realizacji  uchwały w sprawie zatwierdzenia „Powiatowego programu 
przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2008 - 
2013” za 2008 rok. 

13/ Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2008 rok.  
14/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku. 
15/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2009 rok.  
16/ Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
17/ Zamknięcie sesji. 
 
 
Pkt 2/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, 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 Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie, w którym radni 
jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli protokół z poprzedniej sesji.  
 
 
Pkt 3/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek oznajmił, Ŝe radni otrzymali na piśmie ,,Sprawozdanie 
Starosty o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym” (załącznik nr 1 do protokołu). 
Radny P. Tomasz stwierdził, iŜ Starosta na ostatniej sesji informował, Ŝe D. Chilicki będzie 
pełnił obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jastrowiu do 
końca roku szkolnego. Obecnie Zarząd ogłosił konkurs na to stanowisko. Radny zwrócił się             
z zapytaniem czy jest to zapis obligatoryjny, czy wynika z faktu ponownego rozpatrywania 
sprawy przez Prokuraturę. 
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Radny J. Podmokły zwrócił się z zapytaniem, czy forma zakupu samochodu dostawczego               
i koparko – ładowarki dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie, w formie leasingu 
operacyjnego jest korzystniejsza od zakupu w formie kredytowej. Jakie były koszty przetargu. 
W związku z nieobecnością Starosty M. Jaskólskiego Przewodniczący Rady A. Jasiłek 
zwrócił się do W. Choroszewskiego, członka Zarządu Powiatu o udzielenie odpowiedzi na 
pytania radnych. 
Radny W. Choroszewski wyjaśnił, Ŝe to on informował, iŜ D. Chilicki będzie pełnił 
obowiązki dyrektora do końca roku szkolnego a nie Starosta. Wyjaśnił, Ŝe obowiązki te 
Zarząd powierzył od 1 września 2008 roku więc półroczny termin mija 28 lutego 2009 roku. 
Zarząd Powiatu na dzisiejszym posiedzeniu podjął decyzję o powierzeniu tych obowiązków 
obecnemu zastępcy dyrektora M. Nowickiemu, od dnia 1 marca 2009 jednak na okres nie 
dłuŜszy niŜ pół roku. Konkurs na stanowisko dyrektora placówki będzie ogłoszony a komisja 
konkursowa została powołana. Dodał, Ŝe na drugą część zapytania radny uzyskał na piśmie 
odpowiedź Starosty na zapytanie z poprzedniej sesji. 
Skarbnik G. Piękoś udzielił odpowiedzi na pytanie radnego J. Podmokłego. Wyjaśnił, Ŝe                   
w budŜecie na 2009 rok zaplanowano środki na zakup sprzętu dla Powiatowego Zarządu Dróg 
w kwocie 300.000 zł. Przeprowadzono symulacje kosztów i leasing okazał się formą 
korzystniejszą – po trzech latach sprzęt będzie własnością PZD, a kredyt wpłynąłby na 
zwiększenie deficytu budŜetu. 
Radny T. Fidler w związku z informacją o zakupie samochodu dla Komendy Powiatowej 
Policji w Złotowie mającego słuŜyć do przewozu przewodników z psami, zwrócił się                    
o zachowanie umiaru w umieszczaniu herbu powiatu. Stwierdził, Ŝe nie widział na Ŝadnym 
samochodzie w Polsce herbów powiatu. Dodał, Ŝe Gmina Tarnówka i Krajenka teŜ 
dofinansowały zakup samochodu dla Policji i nie ma na nich herbów gmin. 
 
 
Pkt 4/ porządku obrad 
 
W tym punkcie porządku obrad członek Zarządu Powiatu W. Choroszewski odczytał 
odpowiedzi na interpelacje  i zapytania radnych z poprzedniej sesji. Informacja stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek zwrócił się z zapytaniem do radnych, którzy składali 
interpelacje, czy odpowiedź udzielona na piśmie jest wystarczająca. 
Radni nie wnieśli uwag.  
 
 
Pkt 5/ porządku obrad 
 
W tym punkcie porządku obrad radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: 
Radny Kazimierz Bieluszko stwierdził, Ŝe co roku wydawane jest 200.000 zł. na 
wykonywanie przez inne brygady łatania dziur. Mamy trzy brygady do tego łatania dziur, 
których nigdy nie moŜna spotkać, bo przyjeŜdŜają o dziesiątej, wyjeŜdŜają o pierwszej. Radny 
uwaŜa, Ŝe naleŜy zakupić im dobry sprzęt to te nasze brygady by to zrobiły a te 200.000 
tysięcy, co się wydaje, co roku moŜnaby skierować na prawdziwe remonty, na drogi. 
Radny Adam Pulit zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zadania powiatu w zakresie 
promocji -  jak będzie zorganizowana działalność Powiatowego Centrum Informacji 
Turystycznej w 2009 roku. Ile środków jest przewidzianych na promocję poprzez  utrzymanie 
tego Centrum, jakie są kwalifikacje osób, które będą udzielały informacji i jakie są ich 
kompetencje.  
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Pkt 6/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
sprawozdania z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych za 2008 roku z uwzględnieniem realizacji uchwały nr VII/34/2007 z dnia 
28 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych w latach 2007 – 2013” za 2008 rok. Stanowiska Komisji stanowią 
załącznik nr 3 do protokołu. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni przyjęli informację jednogłośnie, liczbą 17 głosów. Informacja stanowi 
załączniki nr 4 do protokołu. 
 
 
Pkt 7/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
informacji  Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie  z działalności oraz informacja                
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2008 rok. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni przyjęli informację jednogłośnie, liczbą 17 głosów. Informacja stanowi 
załączniki nr 5 do protokołu. 
 
 
Pkt 8/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
informacji Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Złotowie o stanie 
bezpieczeństwa ochrony przeciwpoŜarowej oraz o zagroŜeniach poŜarowych na terenie 
powiatu za 2008 rok. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni przyjęli informację jednogłośnie, liczbą 17 głosów. Informacja stanowi 
załączniki nr 6 do protokołu. 
 
 
Pkt 9/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące  
informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Złotowie o stanie bezpieczeństwa sanitarno –  
weterynaryjnego na terenie powiatu za 2008 rok. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni przyjęli informację jednogłośnie, liczbą 17 głosów. Informacja stanowi 
załączniki nr 7 do protokołu. 
 
 
Pkt 10/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące  
informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu za 2008 rok. 
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Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni przyjęli informację jednogłośnie, liczbą 17 głosów. Informacja stanowi 
załączniki nr 8 do protokołu. 
 
 
Pkt 11/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
informacji z realizacji uchwały nr V/28/2007 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 kwietnia 
2007 roku w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w latach 2007 – 2011 „Bezpieczny Powiat” 
za 2008 rok. 
Radny Z. Wojtuń stwierdził, Ŝe informacja jest kwintesencją działań straŜy, słuŜb i inspekcji. 
Analizowana jest dokładnie na posiedzeniach Komisji. Radny wyraził zaniepokojenie agresją 
w szkołach, o której coraz częściej mówi się w TV i czyta w prasie.  
Powiedział teŜ, Ŝe naleŜałoby, w ramach walki z zagroŜeniami bezpieczeństwa na drogach, 
rozpropagować przekazywanie kamizelek odblaskowych dla dzieci i młodzieŜy 
dojeŜdŜających do szkoły. Zaapelował o zwiększenie kontroli placów zabaw, jak równieŜ 
przy wydawaniu zezwoleń zabronić sprzedaŜy alkoholu na imprezach organizowanych dla 
dzieci.  
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni przyjęli informację jednogłośnie, liczbą 17 głosów. Informacja stanowi 
załączniki nr 9 do protokołu. 
 
 
Pkt 12/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
informacji z realizacji  uchwały w sprawie zatwierdzenia „Powiatowego programu 
przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2008 - 2013”           
za 2008 rok  
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni przyjęli informację jednogłośnie, liczbą 17 głosów. Informacja stanowi 
załączniki nr 10 do protokołu. 
 
 
Pkt 13/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2008 rok. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni przyjęli sprawozdania Komisji: 

o Ochrony Środowiska i Rolnictwa - jednogłośnie, liczbą 17 głosów  
o Samorządowej i Polityki Społecznej - jednogłośnie, liczbą 17 głosów 
o Porządku Publicznego - jednogłośnie, liczbą 17 głosów 
o Oświaty i Zdrowia - jednogłośnie, liczbą 17 głosów 
o Rewizyjnej - jednogłośnie, liczbą 17 głosów 
o BudŜetu - jednogłośnie, liczbą 17 głosów. 

Sprawozdania stanowią załączniki od nr 11- 16 do protokołu. 
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Pkt 14/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku. 
Radny P. Tomasz stwierdził, iŜ martwi go fakt zmniejszenia środków na turnusy 
rehabilitacyjne, sport i kulturę oraz zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny. Wyraził 
zadowolenie z realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, jakim jest 
uruchomienie sali rehabilitacyjnej w Krajence w ramach pomocy dzieciom 
niepełnosprawnym. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni podjęli uchwałę jednogłośnie, liczbą 17 głosów. Uchwała                                     
nr XXVIII/126/2009 stanowi załączniki do protokołu. 
 
 
Pkt 15/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2009 rok. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe Zarząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął 
autopoprawkę do projektu uchwały. Przed sesją odbyło się posiedzenie Komisji BudŜetu, 
która większością głosów przyjęła autopoprawkę. 
Skarbnik G. Piękoś przedstawił zasadnicze zmiany w stosunku do pierwotnego projektu 
uchwały: 

 Ze względu na niŜszy koszt zakupu – róŜnica w podatku VAT - przekazano środki na 
namiot pneumatyczny dla KPPSP, który miał być zakupiony przez Starostwo                     
z funduszy zarządzania kryzysowego - oszczędność ok. 3.000 zł. 

 Przebudowa warsztatów w Zespole Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie, 
zwiększenie środków o kwotę 300.000 zł. Obecny koszt stanowi 800.000 zł. Środki 
pochodzą ze zwiększonych dochodów PUP oraz z rozwiązanej rezerwy celowej na 
remonty oświatowe. Dodał, Ŝe Powiatowy Urząd Pracy otrzymał środki w 
wystarczającej wysokości. 

 Przesunięcie między działami o 141.000 zł. w Powiatowym Zarządzie Dróg na 
zimowe utrzymanie dróg.  

 Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy 
PoŜarnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej              
w Poznaniu, kwotą 250.000 zł. Dodał, Ŝe trzeba jak najszybciej złoŜyć wniosek. 

Radny J. Podmokły dodał, Ŝe na inwestycje w ZSE – M naleŜy zwiększyć dofinansowanie 
poniewaŜ odrzucono wniosek na kwotę 2.500.000 zł. o fundusze z WRPO – wniosek nie 
uzyskał wymaganej liczby punktów, preferowane były szkoły wiejskie. Radny dodał, Ŝe 
naleŜy absorbować środki z Unii Europejskiej, czego będą pilnować. Dodał, Ŝe kwota 
800.000 zł. i tak nie wystarczy. 
Radny T. Fidler stwierdził, Ŝe nie moŜna pięć minut przed sesją wręczać radnym zmian 
budŜetu, który zmienia się o kwotę 1.000.000 zł. Oznajmił, Ŝe do kaŜdej uchwały powinno 
być uzasadnienie a do budŜetowej szczególnie dokładne. 
Skarbnik G. Piękoś odpowiedział, Ŝe od następnych zmian moŜe przygotować uzasadnienie 
bardziej szczegółowo.  
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Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni podjęli uchwałę stosunkiem głosów: 13 za, przy 4 wstrzymujących. Uchwała 
nr XXVIII/127/2009 stanowi załączniki protokołu. 
 
 
Pkt 16/ porządku obrad 
 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek odczytał pismo w sprawie wytypowania dwóch radnych do 
komisji konkursowej o podział środków dla organizacji poŜytku publicznego. 
Przewodniczący oznajmił, Ŝe w roku 2008 w pracach komisji brali udział radni: R. Goławski    
i J. Podmokły. Zwrócił się z zapytaniem, czy potrzebna jest zmiana, czy mogą pozostać 
dotychczasowi kandydaci, jeśli wyraŜą zgodę? 
Radny W. Choroszewski odpowiedział, Ŝe jeśli radni wyraŜą z zgodę to nie widzi potrzeby 
zmiany. 
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe radni R. Goławski i J. Podmokły wyrazili zgodę. 
Radni stosunkiem głosów: 16 za, przy 1 wstrzymującym wytypowali radnych                              
R. Goławskiego i J. Podmokłego do pracy w komisji konkursowej. 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe radni otrzymali druki oświadczeń majątkowych, 
które naleŜy do dnia 30 kwietnia złoŜyć, w dwóch egzemplarzach wraz z zeznaniem 
podatkowym PIT, do biura Rady. Stwierdził, Ŝe konsekwencje nie złoŜenia oświadczenia              
w  terminie są radnym znane. 
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pozostanie na auli po zakończeniu 
sesji.   
Radny J. Podmokły zwrócił się do Marszałka T. Rzemykowskiego. Powiedział, Ŝe darzy 
Marszałka sympatią, uwaŜa, Ŝe wyróŜnienie jest słuszne bo Marszałek działał na rzecz 
powiatu i mieszkańców. Dodał, Ŝe jednak nie zawsze tak było. Radny przypomniał, Ŝe kiedy 
w roku 1998 był wicewojewodą pilskim a radny T. Fidler był kierownikiem Rejonowego 
Urzędu w Złotowie to Marszałek T. Rzemykowski i M. Borowski brali udział w manifestacji 
mieszkańców Jastrowia, którzy nie chcieli, aby Jastrowie znalazło się w powiecie 
złotowskim, taką opcję popierał teŜ obecny burmistrz Jastrowia. Mieszkańcy chcieli, aby ich 
gmina znajdowała się w powiecie pilskim. Radny uwaŜa, Ŝe nagroda naleŜy się Marszałkowi 
za działalność juŜ po powstaniu powiatu złotowskiego. 
Radny Z. Wojtuń poruszył kwestie potrzeby powstania domu pomocy społecznej w powiecie 
złotowskim. Powołał się na wywiad kierownika MOPS, P. Brewki, zamieszczony                      
w tygodniku „Aktualności Lokalne”. Radny zasugerował, Ŝe na ten cel moŜnaby przeznaczyć 
budynek szkoły podstawowej w Sokolnej. 
Radny K. Grochowski zwrócił się z propozycją, aby połączyć posiedzenia Komisji w ten 
sposób radni uszanują swój czas i osób, które są zapraszane na posiedzenia w celu omówienia 
materiałów sesyjnych. Zaproponował teŜ, aby na sesjach kierownik jednostki omówił 
materiał, poniewaŜ nie wszyscy są zorientowani w tematyce. 
Radny J. Massel zwrócił uwagę, Ŝe w „Aktualnościach Lokalnych” imprezę pn. „Dni 
kwitnącej wiśni” umieszczoną w kalendarzu imprez organizowanych przez Starostwo, 
przypisano Zarządowi Powiatu a prawda jest taka, Ŝe to Komisja Samorządowa i Polityki 
Społecznej wystąpiła z wnioskiem. Radny stwierdził, Ŝe nie jest rolą pracowników Starostwa 
pomniejszanie pracy Komisji. 
Marszałek T. Rzemykowski odniósł się do wypowiedzi radnego J. Podmokłego. Oznajmił, iŜ 
nie wypiera się tego, co robił 11 lat temu. Wyjaśnił, Ŝe mieszkańcy Jastrowia mocno  
protestowali, nie chcieli przynaleŜeć teŜ do Wałcza, chcieli pozostać w Wielkopolsce,                  
w  powiecie pilskim. Lewicowe ugrupowanie prowadziło kampanię na rzecz powstania 



 8 

województwa koszalińskiego poniewaŜ było to jedyne nieodrestaurowane województwo. 
Powiat wałecki i złotowski znalazłby się w granicach tego województwa. Kiedy okazało się, 
Ŝe nie powstanie województwo koszalińskie wykonywali działania, aby powiat złotowski 
został  w Wielkopolsce. Podsumowując Marszałek stwierdził, Ŝe ludzką rzeczą jest się mylić.  
Radny J. Podmokły podziękował Marszałkowi T. Rzemykowskiemu za odświeŜenie historii. 
Dodał, Ŝe wtedy przy władzy była AWS i Unia Wolności i SLD nie miał nic do powiedzenia 
w sprawie reformy podziału terytorialnego kraju.  
 
 
Pkt 17/ porządku obrad 
 

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady 
A. Jasiłek zamknął obrady XXVIII sesji o godz. 1620.    
 
 
 
 
Sporządziła: 
Lucyna Grunau 
 
 
 


