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PROTKÓŁ NR XXIX/09 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 25 MARCA 2009 ROKU 

 

 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1505, a zakończyły o godz. 1735. 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 19 radnych, a zatem Rada 
zdolna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.  

W momencie otwarcia sesji obecni byli wszyscy radni. 

Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję stanowią załączniki do 
protokołu z sesji. 

 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek oznajmił, Ŝe 23 lutego br. w Pile odbyła się gala 
„Tygodnika Pilskiego” i „Głosu Wielkopolskiego” i podsumowanie konkursu „Człowiek roku 
2008”, w którym laureatami zostali: Krystyna BaŜowska – Siostra Kinga z Hospicjum                   
w Złotowie, zajmując 1 miejsce w kategorii: słuŜba zdrowia, oświata i działalność społeczna 
oraz Ryszard Goławski, zajmując 4 miejsce w kategorii: samorząd i administracja.  
Laureaci podziękowali za wyróŜnienie i oddane głosy. 
 
Następnie głos zabrał Prezes Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych 
Zdzisław Gwizdała, który w imieniu zrzeszenia, na ręce Starosty Złotowskiego, złoŜył 
podziękowanie za dotychczasową współpracę i pomoc oraz grawerton Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego za zajęcie 8 miejsca w rankingu powiatów województwa 
wielkopolskiego za liczbę osiągnięć sportowych. 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe na 7 dni przed rozpoczęciem sesji 
wpłynęły wnioski Zarządu Powiatu o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie 
projektów uchwał w sprawie: 

− regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach, 
placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez 
Powiat Złotowski – pkt. 15 porządku obrad, 

− przyjęcia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek 
prowadzonych przez powiat złotowski za ich osiągnięcia dydaktyczno – 
wychowawcze – pkt. 15, 

− trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu powiatu dla publicznych szkół                     
i placówek – pkt. 16, 

− ustalenia „Planu sieci szkół publicznych ponadgimnazjalnych i specjalnych                           
w powiecie złotowskim” – pkt. 17, 

− przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej 



dotyczącego organizacji i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej w 2009 roku –       
pkt. 18, 

− ustalenia pomocy finansowej Gminie Złotów na realizację zadania Przebudowa drogi 
gminnej Złotów – Stare DzierząŜno – pkt. 19, 

− zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok – pkt. 20, 
w związku z czym porządek obrad zostaje o te punkty uzupełniony. 

Radni nie zgłosili uwag i propozycji zmian 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/ Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2008 rok. 
7/ Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych 

Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu za 2008 rok. 
8/ Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie                  

za 2008 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 
9/ Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie o funkcjonowaniu 

Rodzinnych Domów Dziecka na terenie powiatu za 2008 rok. 
10/ Informacja z działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu                  

za 2008 rok. 
11/ Informacja z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania                                   

o Niepełnosprawności za 2008 rok. 
12/ Informacja z wykonania planu i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki 

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 rok. 
13/ Informacja z wykonania planu i gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok. 
14/ Informacja o współpracy partnerskiej powiatu złotowskiego z Landkreis Gifhorn                

za 2008 rok. 
15/ Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych 
prowadzonych przez Powiat Złotowski. 

16/  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 
nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat złotowski za ich osiągnięcia 
dydaktyczno. 

17/ Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu powiatu 
dla publicznych szkół i placówek. 

18/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Planu sieci szkół publicznych 
ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie złotowskim”. 

19/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania                    
z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzania 
kwalifikacji wojskowej w 2009 roku. 

20/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pomocy finansowej Gminie Złotów                         
na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej Złotów – Stare DzierząŜno. 

21/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok. 
22/ Wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
23/ 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 
sesji nikt nie zgłosił uwag. 

Następnie zarządził głosowanie nad protokołem, który radni przyjęli jednogłośnie, liczbą 19 
głosów. 

 

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 Jerzy Podmokły: 
− oznajmił, iŜ Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Pilskiego               

w sprawie moŜliwości przekazania w zarząd odcinka drogi powiatowej nr 1177 P Piła 
– Zelgniewo – Śmiłowo – Kaczory – ChodzieŜ; zwrócił się o wyjaśnienie, czy Zarząd 
przejmuje, czy oddaje ten odcinek drogi? 

− zapytał o przyczynę podjęcia, przez Zarząd Powiatu, negatywnej decyzji dotyczącej 
przejęcia na mienie powiatu ul. Grudzińskich w Złotowie; 

− odnośnie udzielonej odpowiedzi na wniosek Marszałka województwa pomorskiego             
w sprawie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego woj. pomorskiego 
i nie zgłoszenia uwag do w/w projektu zapytał, czego dotyczyły uzgodnienia, czy np. 
konkretnych inwestycji?  

Radny Piotr Tomasz: 
− odnośnie informacji przyjętej przez Zarząd Powiatu dotyczącej sytuacji w Młynie 

szkoleniowym w Krajence oraz realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez 
głównego specjalistę zapytał, czy stwierdzono uchybienia, a jeśli tak, to jakie? 
Oznajmił, Ŝe w prasie podano informację, iŜ Młyn po raz pierwszy od wielu lat miał 
deficyt finansowy w kwocie 50 tys. zł, w związku z czym zapytał, w jaki sposób 
zostanie on sfinansowany? Początkowo podawano równieŜ informacje o odejściu 2 
pracowników, teraz mówi się o zwolnieniu wszystkich, w związku z tym zapytał, czy i 
ilu z tych pracowników znalazło zatrudnienie w jednostkach podległych Staroście 
Złotowskiemu? 

− odnośnie przyjętego przez Zarząd Powiatu pisma z Urzędu Gminy i Miasta Krajenka 
w sprawie współpracy w zakresie inwestycji oraz odpowiedzi na pismo zapytał o jakie 
inwestycje chodziło i jaką udzielono odpowiedź? 

Radny Kazimierz Bieluszko zapytał, dlaczego planujemy przekazanie na rzecz Miasta Złotów 
ulicy Kolejowej w Złotowie, gdzie mieści się nasza placówka – Powiatowy Urząd Pracy? 
Radny Jerzy Massel odnośnie decyzji Zarządu Powiatu o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 
Polskiego Towarzystwa Społeczno – Sportowego „Sprawni razem” i przyznaniu 1 tys. zł na 
zorganizowanie imprezy, zapytał gdzie to Towarzystwo działa i czym się zajmuje, poniewaŜ 
nie znalazł go w wykazie instytucji pozarządowych działających na terenie powiatu? 
Odpowiedzi na pytania udzielił Starosta M. Jaskólski informując, Ŝe: 

− droga Piła – Zelgniewo – ChodzieŜ na krótkim odcinku przebiega przez powiat 
złotowski i powiat pilski zwrócił się o jej przekazanie, jednak po jej wyremontowaniu, 
w związku z czym decyzja Zarządu Powiatu dotycząca drugiej części była odmowna; 

− ul. Grudzińskich znajduje się w ciągu naszej drogi powiatowej, jednak Zarząd 



Powiatu, w odpowiedzi na wniosek Burmistrza Złotowa, nie wyraził zgody na jej 
przejęcie, poniewaŜ na tym odcinku jest most, który jest w złym stanie i w niedługim 
czasie powstanie konieczność jego wyremontowania, co wiązałoby się ze znacznymi 
nakładami finansowymi; 

− Marszałek Województwa Pomorskiego zgodnie z przepisami przy wprowadzaniu 
zmian do planu zagospodarowania przestrzennego, miał obowiązek wystąpienia                   
do sąsiednich powiatów o opinie i to była tylko formalność; 

− deficyt w Młynie szkoleniowym powstał w wyniku róŜnic w cenach zakupu pszenicy    
i sprzedaŜy mąki; środki, w wysokości 50 tys. zł, na jego pokrycie zostały 
zatwierdzone w jednej z ostatnich uchwał w sprawie zmiany budŜetu powiatu;    

− Młyn zmienił strukturę i nie jest juŜ Młynem produkcyjnym, ale szkoleniowym; 
obecnie zatrudnionych jest w nim 3 instruktorów, a koszty pokrywa Skarb Państwa. 
Jeśli będzie taka konieczność to w przyszłości będzie moŜna wrócić do poprzedniej 
formy. 

− w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz Krajenki, podczas 
którego dyskutowano o wielu pismach oraz planowanych inwestycjach; padło wiele 
deklaracji z obu stron i jest to duŜy krok w kierunku dalszej współpracy; 

− Burmistrz Miasta Złotowa zwrócił się o przejęcie ul. Kolejowej, ale postawił warunki, 
których powiat nie mógłby spełnić, w związku z czym ulica nadal będzie własnością 
powiatu; 

− Polskiego Towarzystwa Społeczno – Sportowego „Sprawni razem” jest towarzystwem 
z Piły, skupiającym dzieci niepełnosprawne z pięciu powiatów byłego województwa 
pilskiego, organizując dla nich liczne zabawy i konkursy sportowe; kwota 1 tys. zł 
była przeznaczona na organizację turnieju koszykówki. 

Radny J. Podmokły zapytał, czy naleŜy rozumieć, Ŝe Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek 
dotyczący tylko przekazania na rzecz powiatu pilskiego odcinka drogi Piła – Zelgniewo – 
ChodzieŜ, przebiegającego przez nasz powiat, natomiast do wniosku o remont ustosunkował 
się negatywnie? 
Starosta potwierdził, Ŝe Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie, ale bez remontu.                                                                                                              
     
 
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. 
 
 
 Pkt 5/ porządku obrad 
 
Radny Z. Wojtuń oznajmił, Ŝe na początku sesji mówiono o sytuacjach, zdarzeniach 
promujących nasz powiat i jednym z takich sposobów promocji jest na pewno udział dzieci              
z powiatu złotowskiego w finale zawodów lekkoatletycznych, które odbędą się w czerwcu           
w Warszawie. W bieŜącym roku na ten cel powiat przekazał dofinansowanie, w kwocie 1 tys. 
zł, przy czym koszt wynajmu i przejazdu 2 autobusów z dziećmi wyniesie ok. 6 tys. zł,              
w związku z czym radny zgłosił wniosek, aby kwota dofinansowania pokryła koszty wynajmu 
i przejazdu chociaŜ jednego autobusu - 3 tys. zł. 

Radny K. Grochowski zapytał, czy istnieje harmonogram poprawy nawierzchni dróg 
powiatowych i stanu poboczy po okresie zimowym. Zapytał w jakiej kolejności naprawiane 
będą drogi sugerując, iŜ w pierwszej kolejności winny być to drogi ŜuŜlowe, bo te są 
najbardziej nieprzejezdne.   



Pkt 6/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
(załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) dotyczące informacji z działalności Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów za 2008 rok. 
Radny P. Tomasz pozytywnie odniósł się do sprawozdania, podzielając pogląd rzecznika,                
iŜ wymiar 2/5 etatu jest niewystarczający, przy takiej ilości spraw, szczególnie w zakresie 
zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej oraz wystąpień 
do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów konsumentów. W związku z powyŜszym 
radny zgłosił wniosek o zwiększenie etatu i podjęcie działań mających na celu promocję 
urzędu rzecznika, np. zamieszczanie zamiast niektórych felietonów starosty równieŜ 
felietonów rzecznika.  
Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 7/ 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 2008 rok. 

Radny P. Tomasz oznajmił, Ŝe jedna z Komisji odrzuciła sprawozdanie WTZ w Krajence, 
jednak nie miała uwag merytorycznych, bo gdyby takie były Zarząd Powiatu na pewno 
wystąpiłby o jego uzupełnienie. 

Radny J. Massel potwierdził wypowiedź przedmówcy dodając, Ŝe powodem nieprzyjęcia 
sprawozdania była nieobecność kierownika warsztatu na posiedzeniu, podobnie było w latach 
ubiegłych. 

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym sprawozdanie: 

− WTZ w Okonku zostało przyjęte jednogłośnie, liczbą 19 głosów, 

− WTZ w Złotowie zostało przyjęte jednogłośnie, liczbą 19 głosów, 

− WTZ w Jastrowiu zostało przyjęte jednogłośnie, liczbą 19 głosów, 

− WTZ w Krajence zostało przyjęte stosunkiem głosów: 18 za, przy 1 wstrzymującym. 

Sprawozdania warsztatów stanowią załączniki nr 5-8 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt. 8/ porządku obrad 
 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie                  
za 2008 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                     
w którym sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 



Pkt 9/ 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 2008 rok. 

Radny T. Fidler oznajmił, iŜ z informacji wynika bardzo powaŜny problem zawęŜania 
wymaganej opieki nad dziećmi; z jednej strony jest coraz więcej dzieci wymagających opieki, 
a z drugiej pojawia się ograniczenie w formie niewystarczającej liczby łóŜek w Placówce 
Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu oraz w rodzinnych domach dziecka. Stwierdził,      
Ŝe nie moŜna mówić o reklamowaniu tego rodzaju działalności, ale naleŜy podkreślać, Ŝe na 
dzień dzisiejszy zaczyna być to problem; jest to równieŜ powaŜny sygnał, aby zastanowić się 
nad formą rozwoju tego rodzaju działalności. Oznajmił, Ŝe staliśmy się powiatem wiodącym 
w zakresie resocjalizacji młodzieŜy, a moŜe warto byłoby skłonić się ku rozwojowi 
działalności w zakresie opieki wychowawczej nad młodocianymi. 

Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym informacja została przyjęta jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 10/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji z działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu                  
za 2008 rok. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                     
w którym informacja została przyjęta jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 11/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania                             
o Niepełnosprawności za 2008 rok. 

Radny Z. Wojtuń oznajmił, Ŝe na podkreślenie zasługuje fakt, iŜ termin oczekiwania na 
wydanie orzeczenia wynosi 2 miesiące, a w poprzednich latach bywało, Ŝe termin ten wynosił 
pół roku. 

Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym informacja została przyjęta jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 12/ 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 2008 rok. 



Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                     
w którym informacja została przyjęta jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 13/ 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 2008 rok. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                     
w którym informacja została przyjęta jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 14/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji o współpracy partnerskiej powiatu złotowskiego z Landkreis Gifhorn                
za 2008 rok. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                     
w którym informacja została przyjęta jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 15/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych 
prowadzonych przez Powiat Złotowski. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                     
w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
Uchwała nr XXIX/128/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 16/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 
nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat złotowski za ich osiągnięcia 
dydaktyczno. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                     
w którym uchwała została stosunkiem głosów: 18 za, przy 1 wstrzymującym. 
Uchwała nr XXIX/129/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 



Pkt 17/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu 
powiatu dla publicznych szkół i placówek. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                     
w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
Uchwała nr XXIX/130/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 18/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia „Planu sieci szkół publicznych 
ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie złotowskim”. 

Radny T. Fidler oznajmił, iŜ z uchwały wynika, Ŝe przejmujemy odpowiedzialność za nową 
szkołę, jaką jest MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii w Radawnicy; w listopadzie, przy 
zapowiedziach o jego utworzeniu, mówiono Ŝe będzie to szkoła niepubliczna, teraz natomiast 
przedstawia się inną sytuacje, a mianowicie, Ŝe będzie to szkoła publiczna, której 
prowadzenie powiat przekazuje Stowarzyszeniu uniwersytetów ludowych w Radawnicy. 
Radny oznajmił, Ŝe w przyszłości moŜe to rodzić konsekwencje finansowe dla powiatu,                 
w związku z czym będzie głosował przeciwko. 

Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 11 za, 2 przeciw, przy 6 
wstrzymujących. 
Uchwała nr XXIX/131/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 19/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania                    
z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzania kwalifikacji 
wojskowej w 2009 roku. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                     
w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
Uchwała nr XXIX/132/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 20/ porządku obrad 

 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia pomocy finansowej Gminie Złotów                         
na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej Złotów – Stare DzierząŜno. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                     
w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie, liczbą 19 głosów. 
Uchwała nr XXIX/133/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 



 
Pkt 21/ porządku obrad 

 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, iŜ w związku z tym, Ŝe w dniu dzisiejszym 
radni otrzymali autopoprawkę projektu uchwały, Skarbnik Powiatu przedstawi wprowadzone 
zmiany. 

Skarbnik Powiatu poinformował, Ŝe: 

− pierwsza zmiana ma związek z podjętą wczoraj uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie 
zmieniającą budŜet miasta w zakresie dofinansowania kwotą 50 tys. zł zadań 
dotyczących rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych; są to środki przekazane 
powiatowi złotowskiemu, które następnie, w ramach programu współpracy                        
z organizacjami pozarządowymi po przeprowadzeniu konkursu, zostaną wypłacone 
stowarzyszeniom; 

− druga zmiana dotyczy przesunięcia kwoty 10 tys. zł z rezerwy celowej na zadania                
z zakresu zarządzania kryzysowego i przekazania jej dla Szpitala Powiatowego                         
w Złotowie na zakup sprzętu medycznego do transmisji danych z karetek pogotowia 
znajdujących się przy Szpitalu w Złotowie do centrum kardiologicznego przy Szpitalu 
w Pile, w celu usprawnienia i skrócenia czasu reakcji w przypadku bezpośredniego 
zagroŜenia Ŝycia pacjenta. 

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu na posiedzeniu, które odbyło się 
przed sesją pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę. 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                     
w którym uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 16 za, przy 3 wstrzymujących. 
Uchwała nr XXIX/134/2009 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 22/ porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku złoŜenia do końca kwietnia oświadczenia 
majątkowego. 

Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe: 

− w ostatnim czasie w prasie ukazał się artykuł, który przedstawił w negatywnym 
świetle 2 radnych: K. Bieluszko i K. Grochowskiego, mówiąc Ŝe nie popierają oni 
inwestycji w Lipce, 

− w pierwszej kadencji radny K. Bieluszko zawsze upominał się i dbał o interesy gminy 
Lipka, zabiegając równieŜ o równe traktowanie wszystkich gmin, 

− głosowanie nad budŜetem w sytuacji, gdy ma się zastrzeŜenia do jednego z punktów, 
nie oznacza, Ŝe jest się przeciwko całości, 

− radni zawsze popierali kaŜdą inwestycje w gminie Lipka, a artykuł w prasie jest 
manipulacją opinią publiczną, dlatego teŜ Pan Wicestarosta powinien przeprosić 
radnych. 

 



Radny J. Massel poparł wypowiedź przedmówcy, dodając, Ŝe takie same szykany kierowane 
są pod jego adresem przez wysokiego rangą urzędnika Starostwa Powiatowego, 
przedstawiając taką samą argumentację o głosowaniu nad budŜetem. Oznajmił, Ŝe głosując 
przeciwko budŜetowi lub wstrzymując się od głosu sprzeciwia się np. wysokości zaciąganych 
kredytów, czy kolejności wykonywania inwestycji, nie świadczy to jednak, Ŝe jest przeciwko 
inwestycjom; oznacza to jednak, Ŝe budŜet konstruowany przez radnych będących w opozycji 
miałby inny kształt.  

Wicestarosta R. Goławski oznajmił, Ŝe mówienie o głosowaniu przez poszczególnych 
radnych nad budŜetem nie jest niczym złym i w artykule przedstawił swój pogląd na ten 
temat, poniewaŜ budŜet powiatu przyjmowany jest tylko głosami koalicji. Stwierdził, Ŝe moŜe 
dzięki temu artykułowi większość z radnych zagłosowała na dzisiejszej sesji za przyjęciem 
budŜetu. 

Radny Z. Wojtuń oznajmił, Ŝe ostatnio w prasie ukazały się artykuły, dotyczące wydarzeń 
promujących nasz powiat, tzn. zajęcie przez uczennicę I LO I miejsca w wojewódzkim 
konkursie wiedzy konsumenckiej oraz informacja o wychowankach MOS w Krajence, którzy 
biorą udział, jako wolontariusze, w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi, za co zostali 
wyróŜnieni na gali wolontariatu w Warszawie. 

Radny K. Bieluszko oznajmił, Ŝe rzadko upominał o się drogi w Lipce, ale dziś wnioskuje              
o wykonanie, w tym lub kolejnym roku, na ul. Kolejowej w Lipce chodnika, która od ponad 
10 lat nie była remontowana. 

Radny K. Grochowski oznajmił, Ŝe: 

− z ubolewaniem przyjął wypowiedź Wicestarosty, w której mija się on z prawdą, zbyt 
upraszczając wiele spraw, poniewaŜ opozycja nie weźmie odpowiedzialności                    
za ryzykowny budŜet, 

− dzięki staraniom radnego K. Bieluszki pozyskano większe środki na realizacje 
inwestycji drogowej Lipka – CzyŜkowo; dzięki jego interpelacją wykonano takŜe 
inwestycję w Stawnicy, 

− kilka lat walczono równieŜ o wykonanie przejazdu kolejowego w Lipce i dopiero po 
wielu interpelacjach radnych sfinalizowano tą inwestycję; później zabiegał o to 
Zarząd, jednak był to wspólny wysiłek, 

− kilkanaście lat trwały równieŜ starania o wykonanie wykopu melioracyjnego                        
w CzyŜkowie i równieŜ nasze starania się do tego przyczyniły, 

− mówienie Ŝe radni są przeciwni inwestycją jest pomówieniem.  

Radny J. Podmokły potwierdził, Ŝe niegłosowanie nad przyjęciem budŜetu nie oznacza 
sprzeciwiania się wykonywaniu inwestycji. Oznajmił, Ŝe najwaŜniejsze jest, aby wspólnie 
pozyskiwać środki i wykonywać jak najwięcej inwestycji dzięki pozabudŜetowym środkom.  

Wicestarosta R. Goławski oznajmił, Ŝe w artykule mówił, Ŝe radni nie głosują za budŜetami, 
w których ujęte są inwestycje; Zarząd Powiatu czyni wiele starań, aby pozyskać środki 
zewnętrzne i składanych wniosków jest bardzo duŜo. 

Radny W. Choroszewski oznajmił, Ŝe wykonanie 1 km drogi uzbrojonej, z podjazdami, 
łezkami i przejściami dla pieszych to koszt ok. miliona zł, natomiast bez podjazdów i przejść 
ok. 500 tys. zł; w budŜecie powiatu dysponujemy środkami na realizację 5 km dróg w skali 
roku, a wykonujemy ich ok. 3 razy więcej, w oparciu o środki pozyskane z zewnątrz                        
i wspierając się równieŜ kredytami. Oznajmił, Ŝe na dzisiejszej sesji udzieliliśmy wsparcia 
finansowego gminie Złotów na remont drogi Złotów – Stare DzierzoŜno, jednak gmina 



Złotów, kwotą 400tys. zł, wsparła realizację drogowej inwestycji powiatowej Zalesie – 
Złotów.  

  

Pkt 23/ porządku obrad 

 

 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek zamknął obrady XXIX sesji o godz. 1635.    
 

Sporządziła: 

Beata Piechowska 

 
 
 
 


