
ORO-0041/19/2008 
 
 
 

PROTKÓŁ NR XIX/08 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 30 KWITNIA 2008 ROKU 

 

 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1715. Posiedzenie sesji odbyło 
się w sali narad Starostwa Powiatowego w Złotowie, przy al. Piasta 32. 

Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego Andrzej Jasiłek. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 18 radnych, a zatem Rada 
zdolna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.  

W momencie otwarcia sesji nieobecny był radny: Kazimierz Grochowski. 

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 
projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok (pkt. 13 
porządku obrad), a więc, zgodnie z § 18 ust. 7 Statutu Powiatu Złotowskiego, porządek obrad 
zostaje o ten punkt uzupełniony.  
 
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/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
5/ Interpelacje i zapytania radnych. 
6/ Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za rok 2007. 
7/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. 
8/ Informacja z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie za 2007 rok. 
9/ Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2007 rok. 
10/ Informacja z działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie za 2007 rok. 
11/ Informacja z pracy doraźnej Komisji ds. Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego              

za 2007 rok. 
12/ Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami dla Powiatu 

Złotowskiego 2004-2006. 
13/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok. 



14/ Wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
15/ Zamknięcie sesji. 
 

Godz. 1504 na posiedzenie przybył radny K. Grochowski. 
 
 
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 19 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 Piotr Tomasz zapytał, czy Stowarzyszenie Pomocy Zespołowi Szkół Zawodowych 
Przemysłu SpoŜywczego zwracało się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o pokrycie 40% 
kosztów rocznego wynagrodzenia rehabilitanta zatrudnionego w salce rehabilitacyjnej                  
w Krajence? 

Starosta Mirosław Jaskólski odpowiedział, Ŝe takie wniosek nie wpłynął. 

Radny Tomasz Fidler zapytał, czy istnieje realne zagroŜenie przeniesienia Centrum 
Powiadomienia Ratunkowego poza powiat macierzysty; czy w tej kwestii podjęta została juŜ 
jakaś decyzja, czy teŜ są to na razie konsultacje? 

Starosta Mirosław Jaskólski odpowiedział, Ŝe sprawa jest na etapie zbierania opinii od 
samorządów terytorialnych; Zarząd Powiatu wyraził negatywne stanowisko w tej kwestii oraz 
wyraził obawy co do tworzenia wojewódzkich centrów ze względu na rozległość powiatu 
złotowskiego, tym bardziej, Ŝe na utworzenie CPR w naszym powiecie poniesione zostały 
znaczne środki finansowe.  

    
 
Pkt 4/ porządku obrad 

 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji udzielił Starosta                      
M. Jaskólski. Pisemna informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Radny Piotr Tomasz oznajmił, iŜ w 2008 roku, w którym planowany jest ostatni wykup 
transzy obligacji Zarząd Powiatu zaplanował zadania inwestycyjne – przebudowa ulicy 
Norwida, które kwotowo odpowiada wartości spłaty obligacji oraz zapytał: czy przesuniecie 
realizacji zadania inwestycyjnego o rok jest aŜ tak bardzo nieracjonalne, czy spłata kosztów 
obsługi kredytu i rat nie ograniczy faktycznie wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach, 
czy przeprowadzono symulację kosztów planowanego od lat działania w porównaniu                     
ze skutkami jego rolowania w czasie i wprowadzenia nowych tytułów inwestycyjnych? 



Oznajmił równieŜ, Ŝe Pan Starosta podaje koszt kredytu na rolowanie obligacji na kwotę            
240 tys. zł, a według memorandów koszt obsługi w ostatnim roku wynosił 140 tys. zł                     
w związku z czym zapytał, czy nie szkoda tych pieniędzy? 
Starosta M. Jaskólski odpowiedział, Ŝe priorytetem dla tej kadencji i koalicji PSL – SLD                         
są inwestycje drogowe i nie moŜna przesuwać ich realizacji nawet o rok; na drogach giną 
ludzie i warto przesunąć spłatę obligacji, aby wyremontować np. ulicę Norwida, czy drogę 
Tarnówka – Złotów.  
 
  
Pkt 5/ porządku obrad 

 
Radny Ryszard Goławski złoŜył interpelację dotyczącą remontu drogi wojewódzkiej nr 188                 
o treści, jak załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Radny Włodzimierz Choroszewski oznajmił, Ŝe mija okres obowiązywania umowy dzierŜawy 
terenu Stanicy Harcerskiej w Podgajach między Nadleśnictwem Lipka a Komendą Hufca 
ZHP Złotów i najprawdopodobniej Lasy Państwowe nie będą przedłuŜały umów dzierŜawy 
na tego typu obiekty, w związku z powyŜszym zaapelował o interwencje w tej sprawie                    
i podjecie działań zmierzających do pozostania Stanicy nadal w zarządzie Hufca ZHP Złotów. 
Wniosek przedmówcy poparł radny Jerzy Podmokły. 
 
 
Pkt 6/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
(załącznik nr 4 do niniejszego protokołu) dotyczące sprawozdania z wykonania budŜetu 
powiatu za 2007 rok. 
Skarbnik Powiatu Grzegorz Piękoś oznajmił, Ŝe: 

− sprawozdanie z wykonania budŜetu było szczegółowo omawiane na posiedzeniach 
komisji, 

− budŜet powiatu w 2007 roku był dobrym budŜetem,  
− deficyt budŜetowy zamknął się mniejszą kwotą, niŜ była planowana, 
− zrealizowano wszystkie zaplanowane inwestycje, 
− dochody zrealizowano w kwocie 40.162.394,87 zł, co stanowiło 101% planowanej 

kwoty, natomiast wydatki - w kwocie 41.024.646,51 zł, co stanowiło 91,3% planu, 
− deficyt budŜetowy zamknął się kwotą 862.251 zł, czyli 50% planowanego. 

Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe popiera realizację inwestycji drogowej Lędyczek – Okonek, 
gdyŜ jest to bardzo często uczęszczany skrót, natomiast z punktu finansowego krytycznie 
odniósł się do kwestii utworzenia MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence oraz 
utrzymywania fili Wydziału Komunikacji i Dróg w Okonku. 
Radny Zygmunt Wojtuń podziękował za racjonalne gospodarowanie finansami budŜetu 
powiatu. 
Starosta M. Jaskólski oznajmił, Ŝe: 

− powiat poniósł koszty utworzenia MOS w Krajence, jednak z tytułu jego 
funkcjonowania zwiększona zostanie subwencja oświatowa – na jednego ucznia jest 
ona o sześć razy większa, w związku z czym środki będą wystarczające na utrzymanie 
obiektu, jak i na uposaŜenia pracowników Ośrodka; 

− dodatkowo złoŜony zostanie wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej                        
o dofinansowanie ze środków rezerwy Ministra dodatkowych działań: zakup mebli, 
pomocy dydaktycznych itp. 



− koszty utrzymania fili w Okonku są w 50% pokrywane przez Gminę Okonek i nie 
przynosi ona strat, a w Złotowie i tak byłaby konieczność utrzymania tych dwóch 
etatów. 

Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe po likwidacji fili w Okonku, w Złotowie wystarczyłby jeden 
z tych dwóch etatów, natomiast jeśli udałoby się pozyskać dodatkowe środki z MEN byłaby 
to bardzo dobra informacja, jednak na razie nie ma takiej pewności. 
Radny P. Tomasz oznajmił, iŜ: 

− cieszy go duŜa ilość kilometrów wyremontowanych dróg, natomiast zastanawia się 
nad  proporcją wykonanych dróg w danych gminach w stosunku do ogółu, 

− do utworzenia MOS nie byliśmy naleŜycie przygotowani, 
− utrzymywanie fili w Okonku jest marnotrawieniem środków, 
− przed sesją próbował wyjaśnić swoje wątpliwości związane z zakupem samochodu 

słuŜbowego dla Starostwa, jednak nie udostępniono mu dokumentów, w związku            
z czym nie uzyskał odpowiedzi na pytania: czy zakup ratalny samochodu nie jest 
formą zaciągnięcia kredytu, kiedy i do jakich firm zostały wysłane zapytania o cenę, 
jaka była ich treść i jak jest to udokumentowane, kiedy i jakie oferty wpłynęły, o jakiej 
treści podpisana została umowa z dostawcą, którego oferta została przyjęta, kiedy i na 
jaką kwotę wpłynęła faktura za samochód, z jaką wartością samochód został przyjęty 
na stan środków trwałych i pod jaką datą, jak wykazane zostały zobowiązania 
wynikające z umowy zakupu samochodu w księgach rachunkowych za rok 2007,              
na jakiej podstawie Zarząd Powiatu zaciągnął zobowiązanie majątkowe, którego 
wartość przekraczała kwotę zapisana w budŜecie powiatu na 2007 rok. 

− poniewaŜ nie uzyskał odpowiedzi na te pytania wstrzyma się od głosu.  
Starosta M. Jaskólski oznajmił, Ŝe to jest samochód Starostwa Powiatowego i jeŜdŜą nim 
wszyscy pracownicy; samochód pali 6 litrów na kilometr, a poprzednio zakupiony 11 l, a więc 
oszczędności są oczywiste, ponadto wszystkie wymieniane przez Pana kwestie są dokładnie 
kontrolowane. 
Wicestarosta R. Goławski stwierdził, Ŝe jednostki tworzymy tam gdzie są nasze obiekty                  
i gdzie jest to moŜliwe i tak stało się w Krajence i z tego tytułu nie ma Ŝadnego zagroŜenia 
finansowego. Odnosząc się do poruszonej przez radnego P. Tomasza kwestii remontów dróg 
oznajmił, Ŝe opracowany jest harmonogram remontów, a priorytetem są te drogi, których 
modernizacje współfinansują samorządy gminne, w związku z czym procentowe 
porównywanie nie jest w Ŝadnym stopniu uzasadnione. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                 
w którym sprawozdanie zostało przyjęte stosunkiem głosów: 12 za, przy 7 wstrzymujących. 
Informacje stanowią załączniki nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 7/ porządku obrad 
 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2007 rok. 

Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe wpłynęły następujące dokumenty: uchwała Komisji 
Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu oraz uchwały Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyraŜenia opinii                
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Złotowskiego o udzielenie absolutorium 
Zarządowi Powiatu Złotowskiego za 2007 rok (zał. nr 6) oraz w sprawie wyraŜenia opinii             
o przedłoŜonym przez Starostę Powiatu Złotowskiego sprawozdaniach z wykonania budŜetu 
powiatu za 2007 rok (zał. nr 7). 



Radny Tomasz Fidler: 

− krytycznie odniósł się do zwiększania przez Zarząd Powiatu stopnia zadłuŜenia 
budŜetu powiatu w ostatnich latach i wyraził wątpliwość, czy budŜet powiatu 
wytrzyma kolejne lata zwiększania zadłuŜenia za sprawą poszczególnych inwestycji, 

− przytoczył przykład źle wykonanego remontu drogi Złotów – Kleszczyna, 

− odniósł się do wzrost pozaedukacyjnych inwestycji na majątku oświatowym, np. 
przekazanie budynku na utworzenie Kolegium Języków Obcych, a przez to 
wystąpienie konieczności wydzielenia części pomieszczeń w Zespole Szkół Elektro – 
Mechanicznych dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej i Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej, przez co pogorszeniu uległy warunki lokalowe w Szkole i uczniowie 
uczą się do późnych godzin; 

− oznajmił, iŜ w związku z powyŜszym będzie głosował przeciwko udzieleniu 
absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Starosta M. Jaskólski oznajmił, Ŝe wszystkie kredytu spłacamy systematycznie i na bieŜąco, 
nie ma zagroŜenia utraty płynności finansowej, natomiast droga Złotów – Kleszczyna 
zostanie poprawiona na całym odcinku w ramach gwarancji.  

 

Godz. 1555 obrady opuścił radny J. Podmokły. 

 

Radny R. Goławski oznajmił, Ŝe budŜet realizowany był zgodnie z uchwałami Rady Powiatu; 
Komisja Rewizyjna analizowała jego wykonanie, w związku z czym nie rozumie dlaczego 
Pan Fidler, jako jej Przewodniczący chce głosować przeciwko uchwalonej przez Komisję 
uchwale w sprawie udzielenia absolutorium. 

Radny T. Fidler oznajmił, Ŝe kredyty muszą być spłacane, bo w przeciwnym razie Komisja 
Rewizyjna nie mogłaby wnioskować o udzielenie absolutorium, a w uchwale Komisji nie 
powinno być zapisu o pozytywniej ocenie pracy Zarządu Powiatu, na co uwagę zwróciła RIO, 
tylko o ocenie wykonania budŜetu. 

Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 11 za, 1 przeciw, przy 6 
wstrzymujących. 

Uchwała nr XIX/84/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek oznajmił, Ŝe absolutorium jest oceną pracy Zarządu Powiatu, 
jak równieŜ koalicji rządzącej, a następnie podziękował Skarbnikowi Powiatu i Staroście 
Złotowskiemu. 
 
 
Godz. 1615 obrady opuścili radni: W. Choroszewski, Z. Pietrzak, R. Runge i T. Fidler. 
 
 
Pkt. 8/ porządku obrad 
 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie za 2007 rok. 



Radny Z. Wojtuń wyraził zadowolenie z faktu, iŜ wyremontowano więcej dróg, niŜ 
planowano.  

Następnie Starosta M. Jaskólski przedstawił nakłady inwestycyjne na drogi począwszy od 
1999 roku (ok. 2 mln zł) do 2008 roku (ok. 5,5 mln zł) oraz nakłady na bieŜące utrzymanie 
dróg. 

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                       
w którym informacja została przyjęta stosunkiem głosów: 13 za, przy 1 wstrzymującym. 

Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Pkt 9/ porządku obrad 
 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2007 rok. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                     
w którym informacja została przyjęta jednogłośnie, liczbą 14 głosów. 

Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Pkt 10/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji z działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie za 2007 rok. 
Radny Z. Wojtuń podziękował pracownikom Ogniska za organizowanie czasu wolnego 
dzieciom i młodzieŜy oraz zaapelował, aby Zarząd Powiatu w razie potrzeby udzielał 
jednostce wsparcia finansowego. 
 
Godz. 1625 na obrady wrócił radny T. Fidler. 
 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                       
w którym informacja została przyjęta jednogłośnie, liczba 15 głosów. 

Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 
Pkt 11/ porządku obrad 

   
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji z pracy doraźnej Komisji ds. Konkursu o Nagrodę Powiatu 
Złotowskiego za 2007 rok. 
Radny P. Tomasz zapytał, kto odpowiadał za dobór materiału i treść filmu wemitowanego 
podczas gali powiatu złotowskiego? 
Starosta M. Jaskólski odpowiedział, Ŝe materiał filmowy przygotowała Telewizja „Asta-net”             
i korzystała ze swoich relacji, a część dydaktyczną przygotował rzecznik Starostwa. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                        
w którym informacja została przyjęta stosunkiem głosów: 14 za, przy 1 wstrzymującym. 

Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 



 
Pkt 12/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami dla Powiatu 
Złotowskiego 2004-2006. 
Radny J. Massel oznajmił, Ŝe; 

− sprawozdanie nie w pełni oddaje załoŜenia przyjęte w powiatowym planie gospodarki 
odpadami, 

− na s. 44 sprawozdania w punkcie „Organizacja powiatowych i gminnych systemów 
gospodarki odpadami, wdroŜenie nowych systemów zbiórki…” wpisano brak zadania 
w planie, jednak na s. 103 tegoŜ planu zapisano zadanie – wprowadzenie systemowej 
gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym – za którego realizację 
odpowiedzialne jest Starostwo, 

− w palnie zapisano równieŜ Ŝe powiat, jako jednostka samorządowa organizuje wspólne 
działania gmin w sprawach przekraczających moŜliwości ekonomiczne                                
i organizacyjne pojedynczych gmin, co predysponuje ją do rozwiązywania problemów 
lokalizacyjnych składowisk odpadów komunalnych, a rola powiatu moŜe mieć 
charakter inspirujący, koordynujący i mediacyjny, w związku z powyŜszym 
zaapelował o zajęcie się tym waŜnym zadaniem, bo to tej pory jest ono prawie                         
w ogóle nie realizowane.  

 Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym sprawozdanie zostało przyjęte stosunkiem głosów: 10 za, 1 przeciw, 
przy 4 wstrzymujących. 
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 
 
Pkt 13/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                      
w którym uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy 6 wstrzymujących. 
Uchwała nr XVII/74/2008 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pkt 14/ porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe w dniu dzisiejszym upływa termin składania 
oświadczeń majątkowych oraz Ŝe radni otrzymali dziś zarządzenie o zwołaniu, na wniosek 
Zarządu Powiatu, nadzwyczajnej sesji w dniu 10 maja w związku z podpisaniem umowy 
partnerskiej miedzy powiatem złotowskim a powiatem Jampol na Ukrainie. 

Następnie oddał głos Alinie Pietrzyk Przewodniczącej Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Jastrowiu, która oznajmiła, Ŝe niektórzy z radnych 
wypowiadają się w sprawach, których nie znają i ubolewa nad faktem zawieszenia 
dyrektorów Ośrodka; dzieci uczące się w Ośrodku nie mogą się same obronić i nie moŜna ich 
wykorzystywać do rozgrywek politycznych. Następnie poprosiła o niedegradowanie 
dyrektorów, potwierdzając ich duŜe doświadczenie, znajomość metod postępowania                        



i właściwe podejście do upośledzonych dzieci. 

 
Godz. 1610 na obrady wrócili radni R. Runge i Z. Pietrzak. 
 
Radny Z. Wojtuń poparł wypowiedź przedmówczyni. 
Radny P. Tomasz oznajmił, Ŝe to nie on, a Prokuratura w Wągrowcu wystąpiła o zawieszenie 
dyrektorów Ośrodka, on nigdy ich nie degradował, a prosił jedynie o rzetelne wyjaśnienie 
sprawy, nie oceniając ich pracy, to robiło miedzy innymi Kuratorium.  
Radny K. Grochowski wypowiedział się na temat Ŝyczeń świątecznych wysyłanych                        
za pośrednictwem poczty oraz ukazujących się w prasie apelując, aby miały one treść 
religijną i nie były formą propagandy, czy agitacji politycznej. Zwrócił się o podanie 
informacji, jaką kwotę Zarząd Powiatu rocznie wydatkuje na zamieszczenie w mediach 
Ŝyczeń okolicznościowych oraz osobno na inne płatne ogłoszenia.  
Przewodniczący Rady odnosząc się do wypowiedzi radnego stwierdził, Ŝe zamieszczane 
Ŝyczenia są ekumeniczne i kierowane do wszystkich mieszkańców powiatu, wierzących                 
i niewierzących i to składający Ŝyczenia decyduje o ich treści. 
Radny K. Grochowski oznajmił, Ŝe nie ma zastrzeŜeń do merytorycznej treści Ŝyczeń, ale do 
zamieszczanych przy tej okazji zdjęć, co według niego jest kampanią polityczną. 
Radny R. Goławski ustosunkowując się do słów radnego P. Tomasza oznajmił, Ŝe to on i Klub 
Radnych Prawa i Sprawiedliwości niejednokrotnie wnioskował na sesji Rady Powiatu                 
o odwołanie Dyrektora T. Łukasika. Poprosił równieŜ o sprawdzenie, czy po umorzeniu 
śledztwa w sprawie SOS-W w Jastrowiu przez Prokuraturę w Złotowie delegacja z Jastrowia 
pojechała do Ministra Z. Ziobry, w celu wznowienia procedury. Oznajmił równieŜ, Ŝe radni 
K. Bieluszko i K. Grochowski na sesji Rady Gminy w Lipce mówili o dofinansowaniu spółki 
wodnej w Lipce, do czego udało się przekonać Zarząd Powiatu, który przeznaczył na ten cel 
20 tys. zł. Kwota jest ujęta w dzisiejszej uchwale w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2008, 
której Panowie radni nie poparli. 
Radny P. Tomasz oznajmił, Ŝe na sesjach Rady Powiatu, np. w listopadzie i grudniu 2006 
roku, Ŝądał tylko zawieszenia dyrekcji do wyjaśnienia sprawy, co uczyniła Prokuratura. 
Następnie głos zabrał Tadeusz Przezwicki z Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego, który krytycznie odniósł się do programu wyemitowanego przez stację 
TVN przedstawiającego w negatywnym świetle Ośrodek i jego dyrektorów oraz zaapelował  
o zaprzestanie wypowiadania przez radnych krzywdzących opinii o dyrektorach Ośrodka, 
podkreślając ich ogromne doświadczenie oraz liczne osiągnięcia w pracy z upośledzonymi 
dziećmi.   
 
Pkt 15/ porządku obrad 

   
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek zamknął obrady XVI sesji o godz. 1715.    
 

Sporządziła: 

Beata Piechowska 


