
ORO-0041/7/2006 
 

      PROTKÓŁ NR VII/07 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 28 MARCA 2007 ROKU 

 
 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1502, a zakończyły o godz. 1700. Posiedzenie sesji odbyło 
się w sali sesyjnej 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 16 radnych, a zatem Rada 
zdolna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.  
W momencie otwarcia sesji nieobecni byli radni: Kazimierz Grochowski, Roman Kęciński           
i Jerzy Podmokły. 
Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję stanowią załączniki do 
protokołu z sesji. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek poinformował, Ŝe na 7 dni przed dniem rozpoczęcia 
sesji Zarząd Powiatu zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie 
projektów uchwał w sprawie:  
- zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2007 rok, 
- przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 

2007-2013, 
- określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2007 roku, 
- ustalenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów, 
a więc, zgodnie z § 18 ust. 7 Statutu Powiatu Złotowskiego, porządek obrad zostaje o te 
punkty uzupełniony. Przewodniczący poinformował równieŜ, Ŝe dodatkowo na mniej niŜ                  
7 dni przed dniem rozpoczęciem sesji Zarząd zwrócił się o uzupełnienie porządku                           
o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłoŜenia 
oświadczenia lustracyjnego, w związku z czym zarządził głosowanie nad uzupełnieniem 
porządku obrad sesji o ten punkt. W głosowaniu radni wyrazili zgodę na uzupełnienie 
jednogłośnie, liczbą 16 głosów.  
 
Radni nie zgłosili uwag i innych propozycji 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/ Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów za 2006 rok. 
5/ Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych 

Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu za 2006 rok. 
6/ Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie             

za rok 2006 oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 
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7/ Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie o funkcjonowaniu 
Rodzinnych Domów Dziecka na terenie powiatu za rok 2006. 

8/ Informacja z działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu                      
za 2006 rok. 

9/ Informacja z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności              
za 2006 rok. 

10/ Informacja z wykonania planu i gospodarowania Powiatowym  Funduszem 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2006 rok. 

11/ Informacja z wykonania planu i gospodarowania Powiatowym  Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok. 

12/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2007 rok. 
13/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w latach 2007-2013. 
14/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku. 
15/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów. 
16/ Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłoŜenia oświadczenia 

lustracyjnego. 
17/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
18/ Interpelacje i zapytania radnych. 
19/  Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 
20/ Zamknięcie sesji. 
 
 
Pkt 2/ porządku obrad  
 
Przewodniczący Rady Andrzej 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 zarządził głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 16 głosów przyjęli 
protokół z poprzedniej sesji. 
 
 
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 Tomasz Fidler oznajmił, Ŝe: 
- bardzo dobrze, Ŝe radni otrzymali do wiadomości korespondencję Zarządu Powiatu                 

z burmistrzem Gminy i Miasta Krajenka dotyczącej woli przejęcia przez GiM Krajenka 
prowadzenia Zespołu Szkół SpoŜywczych w Krajence;  

- w obecnej kadencji Rada musi podjąć dyskusję o organizacji szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego; 

 
Godz. 1507  na posiedzenie przybył radny Kazimierz Grochowski. 
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- w ZSS w Krajence ostatnie wyniki egzaminu dojrzałości były najsłabsze w porównaniu z 
pozostałymi szkołami ponadgimnazjalnymi powiatu; 

- w ostatnim czasie, z racji pełnionej funkcji, uczestniczył w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w rekrutacji osób na odbycie staŜu, jednak większość z absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych nie potrafili rozwiązać najprostszych zadań matematycznych                
na poziomie III klasy szkoły podstawowej, co jest sygnałem, Ŝe poziom nauczania                  
w szkołach średnich nie jest wysoki; 

- wyraŜa gotowość do merytorycznej dyskusji nt. szkolnictwa i zwraca się z apelem                   
o podjęcie takiej decyzji. 

Radny Jerzy Massel w odniesieniu do propozycji Burmistrza Miasta Gminy Złotów 
stanowiących załącznik do sprawozdania o pracy Zarządu – poprosił o ich bliŜsze omówienie.   
Starosta Mirosław Jaskólski potwierdził, Ŝe trzeba zacząć rozmawiać na temat reformy 
oświaty w gminie Krajenka i do rozmów na pewno dojdzie; w poprzedniej kadencji Rada 
przekazała część terenów w Krajence na rzecz Gminy i Miasta Krajenka w zamian za tereny 
przy Zespole Szkół SpoŜywczych, a dalszy temat rozmów będzie dotyczył internatu, budynku 
szkoły oraz hali widowiskowo – sportowej. Poinformował o piśmie Zarządu Powiatu                  
do Burmistrza stanowiącym zaproszenie do rozmów nt. szkoły i terenów zielonych wokół,             
w odpowiedzi na które Burmistrz Janusz Szczerbiak poinformował, Ŝe nie chce przystąpić          
do rozmów, a wyraŜa chęć przejęcia wszystkich obiektów wraz z wyposaŜeniem oraz terenów 
wokół szkoły bez Ŝadnych zobowiązań i obciąŜeń. Następnie Starosta odczytał odpowiedź 
Zarządu na propozycje Burmistrza informującą, Ŝe przedstawione warunki nie spełniają 
oczekiwań Zarządu Powiatu, który nie przewiduje przekazania prowadzenia ZSS,                     
i w związku z tym zaproponował, aby rozmowy dotyczące wspólnych spraw oświatowych 
odłoŜyć do roku 2011. Stwierdził, Ŝe równieŜ powiat mógłby przejąć szkołę gimnazjalną              
i prowadzić ją w naszych obiektach, natomiast warunki zaproponowane przez Burmistrza nie 
są do przyjęcia. 
Radny T. Fidler podziękował i stwierdził, Ŝe chodziło mu właśnie o takie jednoznaczne 
stanowisko. 
Następnie Starosta poinformował, Ŝe rozmowy Zarządu Powiatu z Burmistrzem Złotowa 
dotyczyły m.in.: parkingu przy ul. Sienkiewicza przy warsztatach szkolnych Zespołu Szkół 
Elektro -Mechanicznych, który burmistrz chce przejąć odpłatnie za kwotę 10. zł za m2, 
nieodpłatnego przejęcia przez miastu gruntu przy Starostwie Powiatowym (chodnik), 
nieodpłatnego przekazania przez miasto na rzecz powiatu gruntów przy ul. Szkolnej                  
(10 garaŜy, które stoją na terenie Zespołu Szkół Samorządowych nr 1), przekazania               
na rzecz powiatu ul. Grudzińskiej (aby ciąg znajdujących się tam ulic naleŜał do jednego 
właściciela – powiatu), przejęcia przez miasto ul. Nowej, która straciła charakter drogi 
powiatowej, przekazania na rzecz powiatu ul. Wielatowskiej (przebiegającej wzdłuŜ kościoła, 
aby połączyła dwie biegnące tam drogi: powiatową i wojewódzką), przejęcia ul. Kolejowej, 
podtrzymania propozycji finansowania przez miasto prac modernizacyjnych pomiędzy               
ul. Moniuszki, al. Piasta oraz rondem przy Urzędzie Skarbowym, przełoŜenia nowej 
nawierzchni przy ul. Norwida pomiędzy rondem, a ul. Szpitalną oraz przebudowy parkingu 
przy siedzibie nowego obiektu sądu rejonowego.  
 
 
Pkt 4/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
(załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) dotyczących uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 rok. 
Wiceprzewodniczący Rady Jan Zając odczytał treść projektu uchwały. 



 4 

Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, który został przyjęty stosunkiem głosów: 16 za, przy 1 wstrzymującym. 
Uchwała nr VII/32/2007 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 5/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych 
Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu za 2006 rok. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie, liczbą 17 głosów. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 –6 do protokołu. 
 
 
Pkt 6/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie             
za rok 2006 oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie, liczbą 17 głosów. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Pkt 7/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie o funkcjonowaniu 
Rodzinnych Domów Dziecka na terenie powiatu za rok 2006. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym informacja została przyjęta jednogłośnie, liczbą 17 głosów. 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Pkt 8/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji z działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu                      
za 2006 rok. 
Radny T. Fidler przedstawił protokół Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu, z sierpnia 2006 roku, wskazujący uchybienia w funkcjonowaniu 
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu, które dotyczyły m.in. niewłaściwej 
procedury przyjmowania wychowanków w ramach interwencji, nie prowadzenia przez 
pracowników placówki planowanej pracy opiekuńczo – wychowawczej, nie prowadzenia 
planowej pracy socjalnej z rodzinami wychowanków oraz niewielkiej współpracy                        
z instytucjami wspierającymi rodzinę, niewłaściwego sposobu prowadzenia indywidualnej 
dokumentacji wychowanków, braku dokumentacji zajęć specjalistycznych, nie 
opracowywania diagnozy psychologicznej dziecka umieszczonego w ramach interwencji, 
ograniczonego dostępu wychowanków do niektórych pomieszczeń, niewłaściwych zasad 
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naliczania i wypłacania kwoty do własnego dysponowania, nieestetycznie i niewłaściwie 
urządzonych pomieszczeń, zbyt małej liczby pomieszczeń do wypoczynku i 
nieodpowiedniego wyposaŜenia istniejącego, zbyt małej liczby aneksów kuchennych, braku 
specjalizacji zastępcy dyrektora w zakresie organizacji pomocy społecznej, 
niewystarczającego wykształcenie jednej z wychowawczyń, duŜej rotacji pracowników 
merytorycznych. Radny oznajmił, Ŝe przedstawił zastrzeŜenia, aby radni głosując nad  
informacją zadawali sobie sprawę z sytuacji w placówce oraz Ŝe być moŜe potrzebuje ona 
dofinansowania i większej uwagi.  
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym informacja została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, 4 przeciw, przy 4 
wstrzymujących. 
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Pkt 9/ porządku obrad 
   
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności za 2006 rok. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym informacja została przyjęta stosunkiem głosów: 16 za, przy 1 wstrzymującym. 
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Pkt 10/ porządku obrad 
   
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji z wykonania planu i gospodarowania Powiatowym  Funduszem 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2006 rok. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym informacja została przyjęta jednogłośnie, liczbą 17 głosów. 
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Pkt 11/ porządku obrad 
   
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji z wykonania planu i gospodarowania Powiatowym  Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym informacja została przyjęta jednogłośnie, liczbą 17 głosów. 
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Pkt 12/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczących uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2007 rok. 
Wiceprzewodniczący Rady Jan Zając odczytał treść projektu uchwały. 
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Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, który został przyjęty stosunkiem głosów: 10 za, przy 7 wstrzymujących. 
Uchwała nr VII/33/2007 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 13/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczących uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych w latach 2007-2013. 
Wiceprzewodniczący Rady Jan Zając odczytał treść projektu uchwały. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, który został przyjęty stosunkiem głosów: 12 za, przy 5 wstrzymujących. 
Uchwała nr VII/34/2007 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 14/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczących uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku. 
Wiceprzewodniczący Rady Jan Zając odczytał treść projektu uchwały. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, który został przyjęty jednogłośnie, liczbą 17 głosów. 
Uchwała nr VII/35/2007 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 15/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczących uchwały w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów. 
Wiceprzewodniczący Rady Jan Zając odczytał treść projektu uchwały. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, który został przyjęty stosunkiem głosów: 16 za, przy 1 wstrzymującym. 
Uchwała nr VII/36/2007 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 16/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczących uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłoŜenia oświadczenia 
lustracyjnego. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe obowiązek wezwania do złoŜenia 
oświadczenia lustracyjnego dotyczy Sekretarza i Skarbnika Powiatu, jednak Skarbnik G. 
Piękoś ze względu na wiek nie podlega lustracji. 
Wiceprzewodniczący Rady Jan Zając odczytał treść projektu uchwały. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały, który został przyjęty jednogłośnie, liczbą 17 głosów. 
Uchwała nr VII/37/2007 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 



 7 

Pkt 17 porządku obrad 
 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji udzielił Starosta                   
M. Jaskólski. Pisemna informacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
Radny W. Choroszewski podziękował dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg                              
za przygotowanie bardzo obszernej informacji nt. modernizacji i remontów dróg. 
Radny J. Massel wyraził zdziwienie udzieloną odpowiedzią, iŜ nie moŜna przekazywać 
projektów protokołów z sesji Rady przed ich przyjęciem, poniewaŜ radni przed sesją 
otrzymują równieŜ inne materiały, które  takŜe są dopiero przyjmowane na sesji, jednak skoro 
Zarząd tak przedstawia swoje stanowisko, to nie będzie się upierał. 
Radny P. Tomasz oznajmił, Ŝe w odpowiedzi na jego interpelację dotyczącą zwalczania 
śliskości na drogach powiatowych wskazano, Ŝe w pierwszej kolejności posypywane są: 
skrzyŜowania dróg, przejazdy kolejowe, wzniesienia i spadki powyŜej 4%, przystanki 
autobusowe i obszary zabudowane, a więc nie rozumie dlaczego wskazana przez niego ulica 
Jagiełły nie była posypana, skoro znajduje się na obszarze zabudowanym, a zgłaszając 
interpelacje posiłkował się artykułem prasowym, w którym jest mowa o dwóch dnia, kiedy 
droga nie była odśnieŜana. 
 
 
Pkt 18/ porządku obrad 
 
Radny Kazimierz Bieluszko, w nawiązaniu do ostatniej wizyty delegacji Gifhorn oznajmił,          
Ŝe nie rozumie dlaczego mimo jego licznych zabiegów, w trakcie poprzedniej kadencji,                
nie zorganizowano wyjazdu delegacji chętnych radnych Rady Powiatu do powiatu Gifhorn. 
Radny oznajmił, Ŝe nie chce odpowiedzi na piśmie. 
Radny Zygmunt Wojtuń zapytał, czy do Starostwa Powiatowego została równieŜ przesłana 
informacja o uchybieniach stwierdzonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej                   
w Jastrowiu, które na sesji przedstawiał radny T. Fidler? 
Radny Piotr Tomasz: 
- oznajmił, Ŝe na stronie BIP Starostwa Powiatowego znalazł informacje, Ŝe Wydział 

Komunikacji i Dróg dysponuje jedną delegaturą w Okonku, w związku z czym zapytał                 
o celowość utworzenia i utrzymywania tej delegatury, jakie przesłanki zdecydowały, Ŝe to 
właśnie w Okonku mieści się ta delegatura, jakie koszty ponosi z tego tytułu Starostwo, 
ile osób jest tam zatrudnionych, czy koszty zatrudnienia ponosi gmina czy Starostwo,          
ile pojazdów zarejestrowano w 2006 roku, dlaczego Wydział Dróg i Komunikacji 
dysponuje tylko jedną delegaturą poza Złotowem oraz czy planowane jest utworzenie 
innych delegatur, ewentualnie likwidacja tej w Okonku? 

- zapytał, czy na uroczystą sesję, w dniu 24 marca 2007 roku, na której byli obecni goście         
z powiatu Gifhorn był zaproszony poseł Maks Kraczkowski z PiS, a jeŜeli nie, to dlaczego 
pominięto parlamentarzystę z naszego regionu, który ma biuro w Złotowie oraz kto 
odpowiadał za ustalenie listy gości? 

- poinformował, Ŝe zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,          
a takŜe rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 roku          
w sprawie zatrudnienia - powiatowe rady zatrudnienia, wybierają spośród swoich 
członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. W związku z powyŜszym radny 
zapytał, czy takie wybory odbyły się w powiatowej radzie zatrudnienia w Złotowie, kto 
został przewodniczącym i wiceprzewodniczącym rady oraz czy pan starosta jest 
członkiem tej rady, a jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej? 

- zapytał, czy córka szefa powiatowej struktury SLD, a jednocześnie burmistrza Miasta         
i Gminy Okonek Romualda Duszary, pracuje w Powiatowym Urzędzie Pracy;                                
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czy obsadzenie tego stanowiska nastąpiło w drodze konkursu, jakie kryteria przyjęto przy 
obsadzaniu tego stanowiska pracy oraz czy kandydatka posiadała odpowiednie 
kwalifikacje? 

- nawiązując do interpelacji z poprzedniej sesji, w sprawie kierownika działu pośrednictwa 
pracy radny oznajmił, Ŝe Pani Greczyło, w piśmie stanowiącym odpowiedź na jego 
interpelację stwierdziła, iŜ stanowisko to stanowi waŜny element funkcjonowania urzędu,            
a wg informacji uzyskanych od jednego z pracowników PUP wie, Ŝe jednemu                         
z pracowników powierzono juŜ obowiązki kierownika działu pośrednictwa pracy.                
W związku z powyŜszym radny zapytał, czy ta osoba spełnia kryteria ustalone,                     
w październiku 2006 roku, w warunkach naboru na to stanowisko, a w szczególności:         
czy posiada wykształcenie wyŜsze oraz co najmniej roczny staŜ pracy poza instytucjami 
rynku pracy w ciągu ostatnich 10 lat? 

- oznajmił, Ŝe wg posiadanych przez niego informacji Specjalny Ośrodek Szkolno - 
Wychowawczy w Jastrowiu dysponuje dwoma busami do przewozu dzieci oraz ma dwóch 
etatowych kierowców; w związku z powyŜszym radny zapytał, czy takŜe inne osoby 
przewoŜą dzieci, np. na basen, a jeśli tak, to czy posiadają odpowiednie kwalifikacje             
w tym zakresie, czy pod koniec ubiegłego roku został uszkodzony jeden z samochodów, 
w jakich okolicznościach doszło do jego uszkodzenia oraz ile kosztowała jego naprawa? 

Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe poseł Maks Kraczkowski nie został 
zaproszony na uroczystą sesję, jednak zgodnie ze Statutem Powiatu i Regulaminem Rady 
sesje zwołuje przewodniczący rady i zaprasza gości w porozumieniu ze starostą, w związku         
z czym to przewodniczący, jako gospodarz imprezy decyduje, kto zostaje zaproszony na daną 
uroczystość. 
 
 
Pkt 11/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe: 
- informacja o współpracy powiatu złotowskiego z powiatem Gifhorn, która miała być 

przedmiotem obrad kwietniowej sesji Rady, została juŜ rozpatrzona na marcowej sesji           
w dniu 24 marca, przy okazji wizyty delegacji z powiatu Gifhorn, w związku z czym 
zwrócił się do radnych o formalne zaakceptowanie tej zmiany. Dodatkowo poinformował, 
Ŝe dyrektor Szpitala Powiatowego zwrócił się z prośbą do Rady Powiatu, aby informację        
z działalności Szpitala Powiatowego oraz roczne sprawozdanie finansowe, zaplanowane 
jako materiał kwietniowej sesji Rady przenieść na sesję w maju z uwagi na to,                            
Ŝe w wymaganym terminie nie będzie jeszcze dysponował pełnymi informacjami 
finansowymi. Przewodniczący poprosił o zaakceptowanie powyŜszych zmian w drodze 
głosowania – odpowiednio: pierwsza propozycja zmiany została przyjęta stosunkiem 
głosów: 16 za, przy 1 wstrzymującym, druga zmiana – jednogłośnie, liczbą 17 głosów. 

- wpłynęła uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 marca 
br. informująca o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia niewaŜności uchwały 
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budŜetu 
powiatu na 2007 rok; 

- radni otrzymali druk oświadczenia majątkowego, który naleŜy złoŜyć w dwóch 
egzemplarzach wraz z załączonym PIT za 2006 rok, nie później niŜ do końca kwietnia br.; 

- w sobotę 31 marca br. o godz. 1100 odbędzie się uroczyste wręczenie nagród Rady 
Powiatu Złotowskiego. 

Radny K. Bieluszko oznajmił, Ŝe nie rozumie stanowiska Przewodniczącego, iŜ na 
uroczystości zaprasza kogo uwaŜa za stosowne; zaznaczył, Ŝe przewodniczący reprezentuje 
radnych i z naszego terenu powinniśmy zapraszać wszystkich. 
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Przewodniczący A. Jasiłek oznajmił, Ŝe gości zaprasza przewodniczący rady w porozumieniu 
ze starostą i dobór osób odbywa się w zaleŜności od tematów, od charakteru uroczystości               
i innych okoliczności. 
Radny R. Goławski oznajmił, Ŝe nie posiadał informacji, Ŝe w Złotowie zostało otwarte biuro 
PiS, czy posła Maksa Kraczkowskiego. Stwierdził, Ŝe nie czyta gazety ,,Ekspres Lokalny”, 
jednak w ostatnim czasie miał okazję przeczytać artykuł, w którym pan radny proponuje 
zaprzestania organizowania konkursów: ,,Złote Herby” oraz ,,O Nagrodę Powiatu 
Złotowskiego”; stwierdził, Ŝe konkursy cieszą się zainteresowaniem i prowadzone są juŜ od 
wielu lat, a pan radny sugeruje, Ŝe na ich organizacje z budŜetu powiatu przeznaczono juŜ 
duŜo środków budŜetowych. Poinformował, Ŝe natomiast konkurs ,,Zote Herby” jest                   
w połowie finansowany przez Zarząd Powiatu i Cech Rzemiosł RóŜnych oraz przez 
sponsorów. W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej przez radnego P. Tomasza na 
poprzedniej sesji stwierdził, Ŝe radny nie zna przepisów prawa mówiących o spółkach 
wodnych, poniewaŜ jeśli rolnicy chcą mieć odprowadzana wodę z pół muszą naleŜeć do 
spółki i płacić składki członkowskie. 
Radny P. Tomasz: 
- oznajmił, Ŝe o konkursie ,,Złote Herby” nigdy nie pisał w ,,Ekspresie Lokalnym”,                  

a odnosił się jedynie do Nagrody Powiatu oraz Ŝe zna prawo wodne, wie jaką rola 
przypada staroście i w tym kontekście zadał swoje pytanie; 

- oznajmił, iŜ dysponuje zaproszeniem na sesję, w którym wymienia się równieŜ prezesa 
zarządu powiatowego PiS, jednak z posiadanych informacji wiem, Ŝe osoba pełniąca tą 
funkcję w powiecie złotowskim takiego zaproszenia nie otrzymuje; 

- poinformował, iŜ kierując się doświadczeniami płynącymi z innych samorządów, m.in. 
samorządu w Krajence wnioskuje, aby protokoły oddawały wiernie przebieg tego co się 
dzieje na sali obrad, tzn. zawierały kaŜde słowo wypowiedziane przez mówiącego, 
dosłownie, a nie by oddawano, np. sens wypowiedzi lub skracano je. 

- zgłosił propozycję zmiany Regulaminu Rady oraz Statut Powiatu Złotowskiego               
w sprawach dotyczących porządku obrad twierdząc, iŜ w Statucie znajduje się § 18 pkt 8 
ppkt. 5 - wnioski i oświadczenia radnych, a podobny przepis znajduje się w § 20 pkt 6 
Regulaminu, tylko jest nieco szerszy i zawiera oprócz słów: „wnioski, oświadczenia 
radnych”, słowo „i informacje”. Stwierdził, Ŝe oba przepisy winny mieć jednakowe 
brzmienie, to znacznie bardziej istotne jest skreślenie słowa "radnych" w tym przepisie. 
Poinformował, Ŝe będąc na sesjach rad gmin w poszczególnych miejscowościach naszego 
powiatu zauwaŜył, Ŝe na końcu kaŜdego posiedzenia, przewodniczący poszczególnych rad 
gmin udzielają głosu zaproszonym gościom i nie przedłuŜa to zbytnio obrad, a pozwala za 
to radnym na zapoznanie się z wszelkimi problemami  poszczególnych miejscowości 
danej gminy. Oznajmił, iŜ uwaŜa, Ŝe tego typu zwyczaj zapisany w regulaminie i statucie 
naleŜy wprowadzić równieŜ w naszym powiecie, gdyŜ zaktywizuje to z jednej strony 
wójtów i burmistrzów do przyjazdu na nasze posiedzenia, co podniesie rangę obrad, a z 
drugiej strony radni będą mieli lepszy obraz tego co się w powiecie dzieje, poznając 
problemy poszczególnych gmin, przedstawione przez ich włodarzy. 

- stwierdził, Ŝe na poprzedniej sesji, wiele miejsca poświęcono tzw. artykułom 
sponsorowanym, a tym problemem zajmowała się takŜe komisja rewizyjna i podkomisja                 
w składzie: Zygmunt Wojtuń i Jerzy Podmokły, gdzie mówiono o pewnej 
niegospodarności w tym zakresie. W związku z powyŜszym radny zgłosił wniosek, aby 
Starostwo skorzystało z oferty „Ekspressu Lokalnego” zamieszczonej w numerze 11 z 20 
marca 2007 roku, w której czytamy, Ŝe „Ekspress Lokalny” udostępnia bezpłatnie na 
swoich łamach miejsce do darmowego zamieszczania sprawozdań z działalności organów 
jst, a takŜe stanowisk rzecznika prasowego, treści komunikatów, zarządzeń itp., dodając, 
iŜ gazeta dociera do czytelników powiatu złotowskiego i pilskiego. 
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- oznajmił, iŜ w myśl art. 59b. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
Powiatowy Urząd Pracy, po zakończeniu kaŜdego roku kalendarzowego, w terminie do 
dnia 31 stycznia, przekazuje właściwej powiatowej radzie zatrudnienia zbiorczy wykaz 
pracodawców i osób, o których mowa w ust. 1.3, który powinien zawierać: nazwę 
pracodawcy albo imię i nazwisko osoby, z którą zawarto umowę, wskazanie rodzaju 
instrumentu rynku pracy oraz liczbę utworzonych stanowisk pracy, staŜu i przygotowania 
zawodowego w miejscu pracy. Radny zwrócił się o przekazanie tego dokumentu. 

Radny Kazimierz Grochowski w nawiązaniu do stanowiska Zarządu Powiatu o odłoŜeniu 
dyskusji nad wspólnymi sprawami oświatowymi w gminie Krajenka - do 2011 roku 
zaproponował, aby tymi sprawami zajmować się na bieŜąco.  
Przewodniczący Rady A. Jasiłek przytoczył § 12  pkt. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego, 
mówiący o tym, Ŝe przed kaŜda sesją przewodniczący, po zasięgnięciu opinii starosty ustala 
listę gości zaproszonych na sesję; oznajmił, Ŝe przepis jest jasny i jeśli Rada wyrazi taką wolę 
moŜe zostać ewentualnie zmieniony, ale to tej pory będzie funkcjonował na przyjętych 
zasadach. Poinformował równieŜ, Ŝe przedstawiciel PiS jest zapraszany na sesje, a zwyczajem 
jest, iŜ partie polityczne zawiadamiają Radę Powiatu, czy Starostę kto pełni funkcje 
przewodniczącego danej partii i wówczas na jego ręce przesyłane jest zaproszenie, a na dzień 
obecny posiada informacje, ze przewodniczącym jest Pan Ludwik Mikrut. 
Radny R. Goławski oznajmił, Ŝe w artykule EL z 27 lutego br. Pan Piotr Tomasz pisze                
o „Złotych Herbach”. 
Radny P. Tomasz w odpowiedzi poinformował, Ŝe mówił o połączeniu tych konkursów, a nie 
ich likwidacji. 
Radny W. Choroszewski zwrócił się o zaprzestanie prowadzenia takiej polemiki na 
posiedzeniu Rady, w której podaje się tytuły gazet, bo jest to kryptoreklama.  
 
 
Pkt 12/ porządku obrad 
 
 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek zamknął obrady VII sesji o godz. 1700.    
 
Sporządziła: 
Beata Piechowska 
 
 
 
 
 
 


