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ORO-OO41/41/2010 

 

PROTOKÓŁ NR XLIII/10 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 24 MARCA 2010 ROKU 

W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZLOTOWIE 
 
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 18 radnych, a zatem rada 
zdolna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
W momencie otwarcia sesji nieobecny był radny Ryszard Goławski. 
Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję zostały dołączone do protokołu       
z sesji. 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe na 7 dni przed rozpoczęciem sesji wpłynął 
wniosek Zarządu Powiatu Złotowskiego o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie         
projektów  uchwał w sprawie: 

− zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok – pkt. 12 
− przekształceń w strukturze organizacyjnej Szpitala Powiatowego im. Alfreda 

Sokołowskiego w Złotowie – pkt. 13 
− przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu 

Złotowskiego – pkt. 14 
− przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu  

Złotowskiego – pkt. 15 
− odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Złotowskiego – pkt. 16 
− odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Złotowskiego – pkt. 17  
− wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Złotowskiego – pkt. 18 
− zmiany uchwały o wyborze Wicestarosty Złotowskiego oraz pozostałych członków 

Zarządu Powiatu Złotowskiego – pkt. 19 
− zmiany uchwały o składzie stałych komisji Rady Powiatu Złotowskiego – pkt.20 

 
Radni nie zgłosili uwag i propozycji zmian porządku obrad. 
 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, Ŝe porządek obrad obejmuje następujące punkty: 
1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 



2 

 

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/ Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie z działalności oraz 

informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2009 
roku. 

7/ Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Złotowie                     
o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpoŜarowej oraz o zagroŜeniach poŜarowych 
na terenie powiatu za 2009 rok. 

8/ Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Złotowie o stanie bezpieczeństwa 
sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu za 2009 rok. 

9/ Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2009 rok. 

10/ 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 2009 rok. 

11/ Informacja o współpracy partnerskiej powiatu złotowskiego z Landkreis Gifhorn                 
za 2009 rok. 

12/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok. 
13/ Podjęcie uchwały w sprawie przekształceń w strukturze organizacyjnej Szpitala 

Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 
14/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia 

obowiązków członka Zarządu Powiatu Złotowskiego. 
15/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia 

obowiązków członka Zarządu Powiatu Złotowskiego. 
16/ Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Złotowskiego. 
17/ Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Złotowskiego. 
18/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 

Złotowskiego. 
19/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o wyborze Wicestarosty Złotowskiego 

oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu Złotowskiego. 
20/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o składzie stałych komisji Rady Powiatu 

Złotowskiego. 
21/ Wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
22/ 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 stosunkiem głosów 17 – za, przy 1 – głosie 
wstrzymującym. 
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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, w kwestii złoŜenia przez Zarząd Powiatu odwołania od decyzji dotyczącej 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Krajenka – odnośnie budynków 
połoŜonych na działce, przy ul. Młyńskiej w Krajence, przy ul. Młyńskiej - zwrócił się                      
z zapytaniem o powody wystąpienia o zmianę sposobu uŜytkowania oraz czy planowana jest 
sprzedaŜ tych budynków? Radny zapytał równieŜ, czy w aneksie do arkusza organizacyjnego 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jastrowiu jest zapis o nowoutworzonym 
stanowisku - kierownika do spraw gospodarczych? 
Odpowiedzi na zapytania radnego udzielił starosta M. Jaskólski informując, iŜ: 

− Zarząd powiatu wystąpił z propozycją zmian do planu zagospodarowania 
przestrzennego w kwestii działek przy ul. Młyńskiej w Krajence, na którą burmistrz 
gminy i miasta Krajenka nie udzielił Ŝadnej odpowiedzi; 

− w związku z nieuwzględnieniem propozycji zmian, zarząd powiatu zaskarŜył decyzję 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego; 

− stanowisko kierownika do spraw gospodarczych w SOS-W istniało juŜ wcześniej, nie 
zostało utworzone w ostatnim aneksie do arkusza organizacyjnego. 

 
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 K. Bieluszko oznajmił, Ŝe odpowiedź dotyczącą skargi radnego gminy Zakrzewo, Pana 
Gniota, przekaŜe zainteresowanemu. Radny stwierdził równieŜ, iŜ nie zgadza się                             
z odpowiedzią Starosty, dotyczącą odśnieŜania dróg oraz oznajmił, Ŝe gmina Lipka jest 
traktowana gorzej niŜ pozostałe gminy i otrzymuje znacznie mniej środków na zimowe 
utrzymanie dróg. 
Radny K. Grochowski oznajmił, Ŝe odpowiedź dyrektora szpitala, dotyczącą wykorzystania 
tomografu komputerowego przyjmuje do wiadomości. Radny oznajmił równieŜ, Ŝe dziwi go 
fakt, Ŝe starostę złotowskiego zadowala wynik egzaminu maturalnego uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu złotowskiego, który jest niŜszy od średniego wyniku             
w województwie. Zaapelował o podjęcie wszelkich starań, aby wynik uczniów powiatu 
złotowskiego był równy średniej wojewódzkiej, a najlepiej krajowej lub ją przewyŜszył. 
Radny J. Podmokły poinformował, iŜ w oparciu o dane z internetu sporządził wyliczenie 
kosztów ustawienia przy drogach powiatowych barierek zapobiegających zaśnieŜaniu,                  
z którego wynika, Ŝe ich koszt byłby o połowę mniejszy od wskazanego przez Starostę,                     
w związku z czym nadal uwaŜa, iŜ naleŜałoby usytuować wspomniane wcześniej barierki. 
Starosta M. Jaskólski oznajmił, iŜ nie zgadza się z wypowiedzią radnego K. Bieluszki. 
Poinformował, iŜ gmina Lipka wcale nie jest gorzej traktowana, niŜ inne gminy. Na dowód 
tego poinformował, iŜ w tym roku realizowane są powaŜne inwestycje właśnie w tejŜe gminie 
m.in.: inwestycja drogowa Lipka – Winiarnia ( droga 3-4 km) oraz chodniki przy                             
ul. Kolejowej. 
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Pkt. 5/ porządku obrad 
 
Radny P. Tomasz: 

− powołując się na art. 25c ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym, zawrócił się z zapytaniem, czy wszystkie osoby, których dotyczy 
powyŜszy przepis, złoŜyły informacje o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia 
działalności gospodarczej, jeŜeli ją prowadziły przed dniem wyborów, powołania lub 
zatrudnienia oraz czy nie prowadzą działalności gospodarczej do chwili obecnej; 

− zwrócił się z zapytaniem o koszt pobytu dziennikarzy z TV ASTA                               
w Landkreis Gifhorn, kto go sfinansował, z czyjej inicjatywy nastąpił wyjazd, ile 
kosztował film zrealizowany przez dziennikarzy oraz czy zwrócono się do innych firm 
działających na rynku z ofertą nakręcenia filmu; 

− w związku z duŜym bezrobociem w naszym powiecie radny zwrócił się z zapytaniem:                
ile osób, mających świadczenia emerytalne jest zatrudnionych w Starostwie 
Powiatowym w Złotowie i jednostkach podległych? 

 
Radny Z. Wojtuń: 

− zwrócił się z zapytaniem o perspektywy rozwoju MłodzieŜowego Ośrodka 
Socjoterapii w Krajence, w którym funkcjonują 4 oddziały i jest moŜliwość ich 
zwiększenia do 6 oddziałów; 

− zasygnalizował potrzebę oczyszczenia chodnika przy drodze powiatowej Złotów – 
Zalesie. 

 
Radny J. Podmokły: 

− zapytał,  w jaki sposób Starosta Złotowski sprawuje nadzór nad stowarzyszeniami? 
Nawiązując do pełnionej przez Starostę Złotowskiego funkcji wiceprezesa Klubu 
Sportowego „Sparta”, radny zwrócił się z zapytaniem:  

o w jaki sposób Starosta, sprawuje nadzór nad w\w klubem;  
o czy dostrzegał konflikt, Ŝe jako organ kontrolny, był równieŜ członkiem organu 

wykonawczego klubu; 
o w jaki sposób powyŜszy problem został rozwiązany; 
o czy w tej sprawie zasięgał opinii prawnej; 
o kto, w imieniu starosty, przeprowadzał kontrole w klubie, ile ich było, kto był 

kontrolowany oraz jakiej domagano się dokumentacji, za okres od początku 
kadencji. 

− poruszył kwestię dotacji udzielanych przez Powiatowy Urząd Pracy na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej; radny zapytał: 

o czy szkolenia prowadzone w tym zakresie muszą obejmować równieŜ osoby, 
które ukończyły studia wyŜsze w kierunku powiązanym z działalnością, jaką 
zamierzają rozpocząć,  

o kto organizuje szkolenia, kto je prowadzi, jak długo trwają oraz czy dotyczą 
kaŜdego z wnioskodawców, 

o czy zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę 
umiejętnośc w dziedzinie, której działalność ma dotyczyć, moŜe stanowić 
jedynie dodatkowe referencję, poniewaŜ bardzo często pracodawcy nie chcą 
ich wydawać z obawy o powstanie konkurencyjnej firmy. Obowiązkowym 
dokumentem mogłoby być świadectwo pracy z byłego zakładu pracy? 
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Pkt. 6/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska komisji stałych 
(załącznik nr 3) dotyczące informacji Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie               
z działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie 
powiatu za 2009 roku.  
Radny Z. Wojtuń stwierdził, Ŝe informacja z Komendy Powiatowej Policji jest bardzo 
obszerna i szczegółowa.  
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli informację KPP.  
Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 7/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska komisji stałych  
dotyczące informacji Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Złotowie       
o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpoŜarowej oraz o zagroŜeniach poŜarowych             
na terenie powiatu za 2009 rok. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli informację KP PSP.  
Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu 
 
Pkt. 8/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Złotowie o stanie bezpieczeństwa 
sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu za 2009 rok.  
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli informację.  
Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 9/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska komisji stałych  
dotyczące informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2009 rok. 
Radny Z. Wojtuń zaapelował, by sanepid włączył się w „walkę z psimi odchodami”             
po zimie, gdyŜ są one bardzo niebezpieczne szczególnie dla dzieci. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli informację.  
Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 10/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska komisji stałych  
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 2009 rok. 
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Radny Z. Wojtuń oznajmił, iŜ na pokreślenie zasługuje fakt licznych szkoleń i spotkań 
organizowanych z młodzieŜą, dotyczący m.in. skutków przemocy i.t.p. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli informację.  
Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 11/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska komisji stałych   
dotyczące informacji o współpracy partnerskiej powiatu złotowskiego z Landkreis Gifhorn                 
za 2009 rok. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                       
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli informację.  
Informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 12/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska komisji stałych   
dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2010 rok.  
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                      
w którym radni przyjęli uchwałę stosunkiem głosów 11 za, przy 7 wstrzymujących.  
Uchwała nr XLIII/181/2010 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 13/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przekształceń w strukturze organizacyjnej Szpitala 
Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.  
Radny K. Bieluszko poruszył problem ciągłych kolejek w szpitalach i zamykania oddziałów. 
Radny K. Grochowski zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora Szpitala Powiatowego                        
o przyczyny rezygnacji z oddziału opieki paliatywnej? 
Dyrektor Szpitala Powiatowego J. Teusz poinformował, iŜ: 

− w szpitalu wcześniej funkcjonował oddział długoterminowy, natomiast na chwile 
obecną na skutek interwencji Narodowego Funduszu Zdrowia powstały 2 oddziały: 
medycyny paliatywnej (8 łóŜek hospicyjnych) i zakład opiekuńczo – leczniczy (ZOL); 
pacjenci przyjmowani są na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych                   
ze Starostwa;   

− kolejki jakie są w szpitalach związane są niestety z ograniczonymi funduszami; 
poradnie mają ograniczoną kontraktami ilość przyjmowania pacjentów w ciągu dnia; 

− umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia dotycząca tomografu komputerowego jest 
tak skonstruowana, Ŝe moŜna wykonywać tylko 2 badania dziennie dla pacjentów 
ambulatoryjnych, natomiast jest nieograniczona dla pacjentów znajdujących się                     
w szpitalu. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli informację.  
Uchwała nr XLIII/182/2010 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
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Pkt. 14 i 15/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska komisji stałych 
dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia 
obowiązków członka Zarządu Powiatu Złotowskiego – Zbigniewa Pietrzaka i Ryszarda Króla. 
Przewodniczący A. Jasiłek przypomniał o fakcie, który miał miejsce na poprzedniej sesji, na 
której zarzucono prowadzenie, niezgodnie z prawem, działalności gospodarczej dwóm 
członkom Zarządu – Z. Pietrakowi i R. Królowi. W związku z tym, iŜ zarzuty okazały się 
uzasadnione, radni złoŜyli rezygnacje z pełnionej funkcji członków zarządu. 
Radny J. Podmokły zwrócił się z zapytaniem, czy przed poprzednią sesją tj. w dniu 24 lutego 
2010 r., do Przewodniczącego Rady wpłynęło oficjalne pismo z informacją, Ŝe dwóch 
członków zarządu narusza ustawę ograniczającą prowadzenia działalności gospodarczej przez 
osoby pełniące funkcje publiczne, w związku z czym mógł podjąć działania, aby na sesji 
mogły zostać podjęte odpowiednie uchwały? 
Przewodniczący A. Jasiłek potwierdził, Ŝe otrzymał anonim na dwa dni przed sesją, jednak 
anonimów się nie rozpatruje, a po drugie 2 dni, to był zbyt krótki czas na sprawdzenie tych 
informacji i ewentualne przygotowanie projektów uchwał. Poinformował, Ŝe konieczne było 
pisemne wystąpienie do osób zainteresowanych o ustosunkowanie się do zarzutów oraz do 
odpowiednich urzędów o potwierdzenie tych informacji. 
Radny J. Podmokły powołując się na przepis ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej, poinformował, Ŝe Przewodniczący Rady ma 30 dni, od powzięcia wiedzy o 
złamaniu przepisów tej ustawy, na zwołanie sesji. Stwierdził, Ŝe skoro informację o 
naruszeniu przepisów przewodniczący otrzymał 22 lutego 2010, dzisiejsza sesja odbywa się 
dwa dni po terminie.   
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, iŜ nie rozpatruje anonimów, a oficjalna informację 
na ten temat otrzymał na sesji w dniu 24 lutego 2010 roku. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów podjęli uchwały.  
Uchwały nr XLIII/183/2010 i nr XLIII/184/2010 stanowią załączniki nr 12 i nr 13 do 
niniejszego protokołu 
Starosta M. Jaskólski podziękował za wieloletnia współpracę członkom Zarządu Panu: 
Zbigniewowi Pietrzakowi i Ryszardowi Królowi. 
 
Pkt. 16 i 17/ porządku obrad 
 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, Ŝe w związku ze złoŜeniem, w dniu 16 marca 2010 
roku, rezygnacji przez wiceprzewodniczących rady Tadeusza Wiśniewskiego i Jana Zająca, 
konieczne jest podjecie stosownych uchwał. 
Radny P. Tomasz zwrócił się z zapytaniem do wiceprzewodniczących o powód złoŜenia 
rezygnacji? 
Starosta M. Jaskólski zaznaczył, Ŝe radni T. Wiśniewski i J. Zając otrzymali awans zawodowy 
i w Ŝadnym stopniu nie jest to negatywna zmiana.  
Radny J. Podmokły stwierdził, Ŝe uchwała powinna być inaczej zatytułowana tj. w sprawie 
przyjęcia rezygnacji. 
Radca Prawny D. Wojciechowska poinformowała, Ŝe treść i uzasadnienie uchwały w sposób 
jasny i precyzyjny określa powód podjęcia uchwały. 
 Radny J. Podmokły odczytał przepis dotyczący odwołania przewodniczącego                                 
i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, w którym jest mowa o tym, Ŝe odwołanie następuje 
na wniosek co najmniej ¼ ustawowej składy Rady Powiatu, w związku z czym zwrócił się      
o przedstawienie takiego wniosku.  
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Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, iŜ wszystko odbywa się zgodnie z przepisami 
prawa, a następnie zamknął dyskusje i zarządził głosowanie, w którym radni przyjęli: 

− uchwałę w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Złotowskiego –         
T. Wiśniewskiego - stosunkiem głosów 14 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący. Uchwała nr 
XLIII/185/2010  stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu; 

− uchwałę w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Złotowskiego –          
J. Zająca - stosunkiem głosów 11 za, 6 przeciw, 1 wstrzymujące. Uchwała nr 
XLIII/186/2010 stanowi załącznik nr 15. 

 
Pkt. 18/ porządku obrad 
 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, iŜ w związku ze złoŜeniem rezygnacji z pełnionych 
funkcji przez wiceprzewodniczących rady, naleŜy podjąć uchwałę w sprawie wyboru nowych 
wiceprzewodniczących, w związku z powyŜszym zwrócił się o zgłoszenie kandydatów na 
powyŜsze stanowiska. 
 
Radny W. Choroszewski zgłosił kandydaturę: Z. Pietrzaka 
Radny Z. Wojtuń zgłosił kandydaturę: R. Króla 
Radny T. Fidler zgłosił kandydaturę: A. Pulita. Ponadto poinformował, iŜ jego zdaniem 
poprzednie kandydatury nie powinny być brane pod uwagę, ze względu na fakt złamania 
przez te osoby przepisów prawa. Radny przeprosił, Ŝe jako przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej powinien wcześniej zwrócić uwagę na ten fakt. 
Radny J. Podmokły stwierdził, Ŝe radny A. Pulit powinien zgodzić się na kandydowanie tylko 
pod warunkiem, obietnicy poparcia ze strony opozycji. Ponadto zaproponował wprowadzenie 
zwyczaju, aby jeden z wiceprzewodniczących rady był z opozycji. 
Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Radny R. Król oznajmił, Ŝe co miesiąc składa deklaracje, z których wynika, Ŝe prowadzi 
działalność gospodarczą, w związku z czy radny T. Fidler, jako kierownik ZUS wiedział o 
tym fakcie. 
Radny K. Bieluszko stwierdził, Ŝe gdyby jeden z wiceprzewodniczących został wybrany z 
pośród radnych z opozycji, byłby to dowód wspólnej pracy w powiecie. 
Radny W. Choroszewski poinformował, Ŝe członkowie Zarządu tj. R. Król i Z. Pietrzak nie 
oszukali pozostałych radnych, gdyŜ w oświadczeniach majątkowych, zamieszczanych w 
Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Złotowskiego zaznaczyli, Ŝe prowadzą działalność 
gospodarczą. Stwierdził, takŜe Ŝe bardzo wyraźnym sygnałem dla mieszkańców Złotowa o 
wspólnej pracy w powiecie, było wyraŜenie 3,5 roku temu, zgody – przez koalicję, aby 
koledzy z PO pełnili funkcje przewodniczących komisji, tj: T. Fidler, J. Massel i R. Runge. 
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe częściowo zgadza się ze swoim przedmówcą oraz Ŝe wie, iŜ 
naruszenie prawa o prowadzeniu działalności przez członków Zarządu nie było świadome. 
Przewodniczący A. Jasiłek zamknął listę zgłaszanych kandydatów i poinformował, Ŝe w tym 
miejscu naleŜy powołać komisję skrutacyjną, po czym zwrócił się do radnych o zgłaszanie 
propozycje kandydatur. Zaproponował, Ŝeby komisja składała się z trzech osób, a takŜe aby 
przeprowadziła wszystkie dzisiejsze głosowania. 
Starosta M. Jaskólski zgłosił kandydaturę: E. Kozicz. 
Radny Z. Wojtuń zgłosił kandydaturę: Z. Kwaśnego. 
Radny R. Król zgłosił kandydaturę: W. Choroszewskiego 
Radny W. Choroszewski nie wyraził zgody, z uwagi na fakt pełnienia funkcji członka 
zarządu. 
Przewodniczący A. Jasiłek zgłosił kandydaturę Z. Wojtunia. 
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Wszyscy kandydaci, z wyjątkiem W. Choroszewskiego, wyrazili zgodę. 
Przewodniczący A. Jasiłek przedstawił skład komisji skrutacyjnej: E. Kozicz, Z. Kwaśny                                  
i Z. Wojtuń, a następnie zarządził głosowanie nad jego zatwierdzeniem. Skład komisji został 
zatwierdzony stosunkiem głosów: 15 za, przy 3 wstrzymujących.  
Przewodniczący rady A. Jasiłek wyjaśnił zasady głosowania oraz kryteria decydujące o 
waŜności głosu. 
 
Godz. 1630 – 1640 przerwa na ukonstytuowanie się komisja skrutacyjnej. 
 
1640 Przewodniczący wznowił obrady sesji i poinformował, Ŝe przewodniczącym Komisji 
Skrutacyjnej został radny Z. Wojtuń. 
 
Komisji skrutacyjnej Z. Wojtuń przedstawił sposób głosowania. 
Radny J. Podmokły stwierdził, Ŝe karty do głosowania zostały źle przygotowane, poniewaŜ 
nie było moŜliwości wstrzymania się od głosu. 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, Ŝe zazwyczaj w głosowaniu tajnym nie ma opcji 
wstrzymania się od głosu. Oświadczył, Ŝe nie ma ustawowego wymogu Ŝeby na kartach        
do głosowania była moŜliwość wstrzymania się od głosu. Poinformował radnego jakie                
są moŜliwości głosowania. 
Radny J. Podmokły zgłosił zastrzeŜenie do protokołu, mówiące o braku moŜliwości 
wstrzymania się od głosu podczas głosowania tajnego. 
 
Godz. 1645 - 1655 przerwa na ustalenie wyników głosowania. 
 
Radny Z. Wojtuń poinformował, Ŝe  R. Król zdobył - 11 głosów, Z. Pietrzak – 10 głosów,     
A. Pulit – 7 głosów. Radny oznajmił, Ŝe na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 
Złotowskiego wybrani zostali R. Król i Z. Pietrzak.  
Protokół komisji wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik nr 17 do niniejszego 
protokołu. 
Przewodniczący A. Jasiłek po ogłoszeniu wyników głosowania, odczytał uchwałę w sprawie 
wyborów wiceprzewodniczących rady.  
Uchwała nr XLIII/187/2010 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 19/ porządku obrad 
 
Przewodniczący A. Jasiłek odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały o wyborze 
Wicestarosty Złotowskiego oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu Złotowskiego. 
Starosta M. Jaskólski przedstawił kandydatów na członków zarządu powiatu -                          
T. Wiśniewskiego i J. Zająca. 
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie. 
 
Godz. 1700 – 1705 przerwa na ustalenie wyników głosania.  
 
Radny Z. Wojtuń poinformował, iŜ: T. Wiśniewski otrzymał – 15 głosów, a radny J. Zając – 
17 głosów. 
Przewodniczący A. Jasiłek po ogłoszeniu wyników głosowania, odczytał uchwałę w sprawie 
zmiany uchwały o wyborze Wicestarosty Złotowskiego oraz pozostałych członków Zarządu 
Powiatu Złotowskiego.  
Uchwała nr XLIII/188/2010stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 
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Pkt. 20/ porządku obrad 
 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, Ŝe radny T. Wiśniewski zrezygnował                               
z członkostwa w Komisji Oświaty i Zdrowia, a na jego miejsce chęć pracy w komisji wyraził 
radny Z. Pietrzak; jednocześnie radny J. Zając zrezygnował z członkostwa w Komisji 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, a na jego miejsce chęć pracy w komisji wyraził radny                
R. Król. 
Przewodniczący A. Jasiłek odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały o składzie stałych 
komisji Rady Powiatu Złotowskiego, a następnie z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji 
zarządził głosowanie, w którym radni przyjęli uchwałę stosunkiem głosów: 17 za, przy 1 
wstrzymującym.  
Uchwała nr XLIII/189/2010 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 21/ porządku obrad 
 
Przewodniczący A. Jasiłek odczytał treść pisma przesłanego przez Stowarzyszenie 
„PAMIĘĆ” w Krajence (ORO 0715/4/2010), zawierającego prośbą o przyjęcie członkostwa 
przez przewodniczącego rady powiatu, radę powiatu oraz starostę w Społecznym Komitecie 
Upamiętnienia Cmentarza Wojennego z Przyległym Terenem Obozu Jenieckiego                             
w Barkniewku, a takŜe o upowaŜnienie osób które z ramienia rady i starostwa zajmowałby się 
sprawami organizacyjno – technicznymi i bezpośrednimi kontaktami z pozostałymi 
współorganizatorami. 
Przewodniczący zaproponował, aby radni wyrazili zgodę na członkostwo w tym 
stowarzyszeniu.    
Starosta M. Jaskólski poinformował, Ŝe z ramienia starostwa powiatowego wytypowany 
został dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Adam 
Krysiński.  
Radny J. Podmokły zwrócił się z zapytaniem czy brane jest pod uwagę jakieś wsparcie 
finansowe tej inicjatywy? 
Starosta M. Jaskólski poinformował, iŜ będą to niewielkie wydatki – zakup cegieł, cementu. 
Radny J. Podmokły stwierdził, Ŝe jest to inicjatywa, którą z cała pewnością naleŜy poprzeć. 
Radny A. Pulit oświadczył, iŜ równieŜ popiera powyŜszą inicjatywę. 
Przewodniczący A. Jasiłek z braku sprzeciwu ze strony radnych, zwrócił się o zgłoszenie 
kandydata z ramienia Rady do pracy w powyŜszym komitecie.  
Przewodniczący zaproponował radnego Z. Kwaśnego – który wyraził zgodę. 
Z braku sprzeciwu ze strony radnych, Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, Ŝe radny      
Z. Kwaśny będzie pracował w powyŜszym komitecie. 
Następnie przewodniczący A. Jasiłek: 

− poinformował o zaproszeniach: na I Mistrzostwa Polski Samorządów Powiatowych w 
piłce noŜnej halowej, które odbędą się między 16 a 18 kwietnia 2010 roku oraz do 
udział w 8 – biegu Europejskim w dniu 8 kwietnia 2010 roku w Gnieźnie; 

− przypomniał radnym, Ŝe do końca kwietnia naleŜy złoŜyć oświadczenia majątkowe. 
 
Radny J. Podmokły odczytał treść pisma z dnia 19 marca 2010 r., które wystosował do 
Wojewody Wielkopolskiego, z zapytaniem dotyczącym głosowania przez radę powiatu 
złotowskiego w dniu 24 lutego 2010 roku uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jastrowiu oraz skargi na działalność 
starosty złotowskiego – pismo stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
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Radny poinformował, Ŝe jeśli otrzyma odpowiedź na powyŜsze pismo przekaŜe ją na sesji. 
Radny T. Fidler przeprosił radnych, Ŝe przez 8 lat pełnienia funkcji radnego, nie zaglądał do 
oświadczeń majątkowych radnych, Ŝe na podstawie pisma skierowanego do Wojewody 
Wielkopolskiego wprowadził do porządku obrad 22 lutego 2010 r. pkt. mówiący o wyraŜeniu 
zgody na przeprowadzenie kontroli. Radny odczytał treść art. 10 ust. 4 ustawy o ograniczeniu 
działalności gospodarczej oraz oznajmił, Ŝe wynika z niego, Ŝe to Starosta powinien był 
dopilnować czy zawarte w oświadczeniach majątkowych dane są zgodne z prawem.  
Radny A. Pulit zaproponował utworzenie muzeum poŜarnictwa np. w Krajence. Stwierdził, Ŝe 
będzie ono ciekawą atrakcją turystyczną. 
 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady    
A. Jasiłek zamknął obrady XLIII sesji o godz. 1745. 
 

 
Sporządziła : 
Magdalena Młodawska   
Beata Piechowska  
 
 
  


