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       PROTKÓŁ NR VIII/07 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 25 KWIETNIA 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 18 radnych, a zatem Rada 
zdolna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.  
W momencie otwarcia sesji nieobecny był radny: Roman Kęciński. 
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 2007 rok, a więc, 
zgodnie z § 18 ust. 7 Statutu Powiatu Złotowskiego, porządek obrad zostaje o ten punkt 
uzupełniony i będzie rozpatrzony jako pkt 6 porządku obrad.  
 
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/ Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za 2006 rok. 
5/ Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. 
6/ Podjecie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2007 rok. 
7/ Informacja z działalności Powiatowego Zarządu Dróg za 2006 rok. 
8/ Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2006 rok. 
9/ Informacja z działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie za 2006 rok. 
10/ Informacja z pracy doraźnej Komisji ds. Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego 

za 2006 rok. 
11/ Informacja Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie przyznania stypendiów 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów na rok szkolny 2006/2007 oraz 
przygotowanie do realizacji w roku szkolnym 2007/2008.  

12/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
13/ Interpelacje i zapytania radnych. 
14/  Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 
15/ Zamknięcie sesji. 
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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 stosunkiem głosów: 16 za, przy 2 
wstrzymujących 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. 
Pytań, ani uwag nie zgłoszono. 
 
Pkt 4/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek poinformował, Ŝe sprawozdanie z wykonania budŜetu 
powiatu za 2006 rok było przedmiotem obrad wszystkich Komisji, po czym poprosił 
wiceprzewodniczącego o przedstawienie stanowisk Komisji w tej sprawie. 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
(załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) dotyczące sprawozdania. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie nad 
sprawozdaniem, które zostało przyjęte stosunkiem głosów: 10 za, przy 8 wstrzymujących. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
  
Pkt 5/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek poinformował, Ŝe projektu uchwały Rady Powiatu            
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu był analizowany tylko przez Komisję 
Porządku Publicznego, a następnie oznajmił, Ŝe wpłynęły pozytywne opinie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej Zespół w Pile o sprawozdaniu Zarządu Powiatu z wykonania budŜetu oraz         
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium (załączniki nr 4 i 5),              
po czym poprosił wiceprzewodniczącego Rady o przedstawienie stanowisk Komisji 
dotyczących projektu uchwały. 
Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Fidler przedstawił uchwałę Komisji 
Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2006 rok. 
Wiceprzewodniczący Rady Jan Zając odczytał treść projektu uchwały Rady. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie nad 
uchwałą, która została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, przy 8 wstrzymujących. 
Uchwała nr VIII/38/2007 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek podziękował radnym opozycji, Ŝe nie oddali głosów 
przeciwnych, tylko się wstrzymali; dodał, Ŝe czuje się odpowiedzialny za budŜet powiatu za 
2006 rok, poniewaŜ był w tym czasie członkiem Zarządu Powiatu. 
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Pkt 6/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
(załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) dotyczących uchwały w sprawie zmiany budŜetu 
powiatu złotowskiego na 2007 rok. 
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: 14 za, przy 4 wstrzymujących. 
Uchwała nr VIII/39/2007 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Pkt 7/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg za 2006 rok. 
Radny Jerzy Podmokły oznajmił, iŜ podczas głosowania nad sprawozdaniem wstrzyma się od 
głosu, poniewaŜ ma kilka wątpliwości, a przede wszystkim do przetargu na budowę chodnika 
o powierzchni 2.720 m2 przy drodze powiatowej nr 1013 w miejscowości Sypniewo. 
Oznajmił, Ŝe zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych inwestycja o wartości do 60tys. 
Euro podlega uproszczonym procedurą i nie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji 
Publicznych, jednak zamówienie dotyczyło prawie kwoty granicznej 60tys., a radni nie 
dysponowali kosztorysem inwestorskim z dokładną kwotą oraz informacją czy zostały 
zachowane procedury uproszczone; stwierdził, Ŝe  z informacji dyrektora PZD wiem,                
Ŝe ogłoszenie o przetargu było zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
i Ŝe zgłosił się tylko jeden wykonawca, przez co nie było moŜliwości porównania, czy była to 
najlepsza oferta; dodał równieŜ Ŝe cena wykonania tej inwestycji była bardzo wysoka. 
Poinformował, iŜ będzie wnioskował, aby tą inwestycję skontrolowała Komisja Rewizyjna. 
Radny Kazimierz Bieluszko oznajmił, Ŝe w rejonie PZD jest zatrudnionych 25 osób, w trzech 
brygadach remontowych, które dysponują beczką 750 l wystarczającą na 4 godziny pracy, 
zaapelował, aby zakupić beczkę o większej pojemności, co wpłynie na zwiększenie 
wydajności pracy.    
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym sprawozdanie zostało przyjęte stosunkiem głosów: 11 za, przy 7 wstrzymujących. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6do protokołu. 
 
 
Pkt 8/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2006 rok . 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie, liczbą 18 głosów. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Pkt 9/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji z działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie za 2006 rok. 
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Radny Zygmunt Wojtuń zaapelował, aby Zarząd Powiatu w najbliŜszym czasie zadbał                    
o zagospodarowanie terenu dojścia do budynku OPP, poniewaŜ trwają tam obecnie prace 
remontowe, zaapelował o umoŜliwienie udziału w zajęciach OPP dzieciom mieszkającym w 
Złotowie ,,za rzeką” oraz aby w trakcie organizacji imprez, czy konkursów zapewniać 
dzieciom drobny posiłek. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym informacja została przyjęta jednogłośnie, liczbą 18 głosów. 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Pkt 10/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji z pracy doraźnej Komisji ds. Konkursu o Nagrodę Powiatu 
Złotowskiego za 2006 rok. 
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe przyznawanie nagród i wyróŜnień jest waŜną i cenną rzeczą, 
ale trzeba teŜ dbać o zachowanie prestiŜu Konkursu, a do niego docierają głosy poddające  
pod wątpliwość wybór laureatów; wie równieŜ, Ŝe gro osób nie wyraŜa w ogóle zgody                  
na kandydowanie, a te osoby które w przekonaniu ogółu powinny zdobyć nagrodę, nie zostają 
nawet nominowane. Dodał, Ŝe skład komisji konkursowej jest zbyt upolityczniony i jej 
członkami nie powinni być w największym stopniu radni, ale ludzie z merytoryczną wiedzą 
tzn. nauczyciele historii, języka polskiego, dyrektorzy muzeum itd. poddał równieŜ pod 
wątpliwość kryterium nominowania osób i zaapelował, aby przyjrzeć się regulaminowi 
Konkursu i zmienić go, aby prestiŜ nagrody i Konkursu nie obniŜał się z roku na rok. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek zaznaczył, Ŝe rozumie i przyjmuje wątpliwości zgłoszone 
przez radnego, jednak wiadomym jest teŜ, Ŝe tam gdzie jest uznaniowość, zawsze są 
kontrowersje, dodał jednak w momencie powoływania kolejnej komisji konkursowej na 
forum Rady przedyskutowany zostanie regulamin i dokonane ewentualne zmiany.  
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym informacja została przyjęta stosunkiem głosów: 17 za,  przy 1 wstrzymującym. 
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Pkt 11/ porządku obrad 
   
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Wiśniewski przedstawił stanowiska Komisji stałych 
dotyczące informacji Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie przyznania 
stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów na rok szkolny 2006/2007 
oraz przygotowanie do realizacji w roku szkolnym 2007/2008. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym informacja została przyjęta jednogłośnie, liczbą 18 głosów. 
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Pkt 12/ porządku obrad 
   
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji udzielił Starosta                   
M. Jaskólski. Pisemna informacja stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
Na wstępnie podziękował równieŜ radnym za udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium, 
wymieniając poczynione, w ubiegłym roku, liczne inwestycje oświatowe i drogowe: droga 
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Stawnica – Prochy, Lipka – CzyŜkowo, droga w Świętej, sala gimnastyczna przy Zespole 
Szkół Ekonomicznych, remont Liceum Ogólnokształcącego itd. 
Radny Piotr Tomasz podziękował za udzielone odpowiedzi Panu Staroście oraz Pani Dyrektor 
PUP i oznajmił, Ŝe dowiedział się iŜ córka Pana Romualda Duszary jest zatrudniona w PUP, 
natomiast stanowisko, o którym mowa nie jest obsadzane w drodze konkursu. Dodał, Ŝe Pan 
Starosta nie poinformował, Ŝe opłata abonamentowa za transmisję danych w delegaturze 
Wydziału Komunikacji i Dróg w Okonku wynosi 3 tys. zł. 
 
 
Pkt 13/ porządku obrad 
 
Radny Tomasz Fidler oznajmił, Ŝe na poprzedniej sesji radni otrzymali materiały dotyczące 
planowanych wspólnych inwestycji powiatu z miastem Złotów oraz zmian własności 
niektórych gruntów i ulic, natomiast a w prasie informacje o niektórych decyzjach podano, 
jako o juŜ ostatecznie podjętych, a na ten temat nie ma Ŝadnej wzmianki w sprawozdaniu           
o pracy Zarządu Powiatu, które otrzymali radni; w związku z powyŜszym radny zapytał,           
czy informacje prasowe na ten temat są wyimaginowane, czy teŜ rzeczywiście dyskusje 
merytoryczne są tak zaawansowane. 
Radny Jerzy Podmokły: 

- oznajmił, Ŝe brał udział w pracach komisji przyznającej środki na realizacje działań 
przez organizacje pozarządowe, a w sprawozdaniu o pracy Zarządu informuję się iŜ 
zostały juŜ podpisane umowy w tym zakresie, w związku z czym zapytał,                        
czy nastąpiły jakieś zmiany w stosunków do ustaleń komisji lub czy Zarząd przyjął 
wnioski i ustalenia w formie zgłoszonej przez komisję; 

- oznajmił, Ŝe będzie wnioskował do Komisji Rewizyjnej o dokonanie kompleksowej 
kontroli polityki kadrowej w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych 
za ostatnie 2,3 lata pod względem zgodności z ustawą o pracownikach 
samorządowych i z zasadami naboru pracowników; 

- w związku z publicznym przyrzeczeniem Pana Starosty o zatrudnieniu Pani Wioletty 
Góra na innym stanowisku w Starostwie Powiatowym i wzmianką, w sprawozdaniu         
o pracy Zarządu Powiatu, o przyjęciu informacji w sprawie naboru na inspektora            
w Wydziale Finansowym zapytał, czy wakat, który jest przedmiotem konkursu 
dotyczy właśnie stanowiska, które miała objąć Pani W. Góra oraz zwrócił się o 
wyjaśnienie dlaczego złoŜone słowo nie zostało dotrzymane? 

Radny Piotr Tomasz:  
- oznajmił, iŜ w otrzymanej odpowiedzi na interpelację dotyczącą wykorzystywania 

pojazdów w SOSW w Jastrowiu czytamy m.in. Ŝe rozwiązanie takie stosowane jest                     
w sytuacjach, w których rzetelnie limitowany czas pracy kierowców uniemoŜliwiłby 
udział dzieci w zajęciach dodatkowych; w związku z powyŜszym zapytał: czy w dniu 
20 grudnia 2006 r. (w godzinach 6 rano 24) pojazdy były wykorzystywane do innych 
celów niŜ słuŜbowe, jak w tym dniu pracowali kierowcy (tzn. w jakich godzinach był 
wykorzystywany ich rzetelnie limitowany czas pracy), czy były dodatkowe wyjazdy 
po godzinie 17 (jeśli tak to w jakim celu), jaka była ilość przejechanych kilometrów 
przez oba busy w dniach 18-21 grudnia 2006 roku ( w rozbiciu na poszczególne dni); 

- poinformował, Ŝe w odpowiedzi na jego interpelację Starostwo Powiatowe stwierdza, 
Ŝe współpracuje z czasopismami, które mają największą czytelność, największy 
zasięg, największy kolportaŜ, największą sprzedaŜ, jak i uznaną renomę na rynku 
prasowym, a poniewaŜ domniemywa, Ŝe powyŜsze informacje opierają się na 
rzetelnych badaniach rynku prasowego, a nie osobistych sympatiach członków 
Zarządu do poszczególnych mediów, zapytał: kiedy te badania zostały 
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przeprowadzone, kto je przeprowadził i czy od tamtej pory nie zaistniały nowe 
czynniki np. pojawienie się konkurencji? 

- zapytał, czy córka radnego Rady Powiatu  Zdzisława Kwaśnego z SLD jest 
zatrudniona w Starostwie Powiatowym, czy obsadzenie tego stanowisko nastąpiło          
w drodze konkursu, jakie kryteria przyjęto przy jego obsadzaniu oraz czy kandydatka 
posiada odpowiednie kwalifikacje? 

- zwrócił się z zapytaniem: w jakiej wysokości subwencję oświatową, w 2006 roku, 
otrzymał Zespół Szkół SpoŜywczych w Krajence, a takŜe jakie były koszty osobowe         
i rzeczowe utrzymania szkoły oraz internatu szkolnego w roku ubiegłym? 

- oznajmił, Ŝe w sprawozdaniu o pracy Zarządu podana jest informacja, iŜ do końca 
2008 roku  samorząd będzie spłacać obligacje na wybudowanie hali sportowej                
w Krajence i kwota pieniędzy pozostałej do spłaty wynosi 3. 147 000 zł. Radny 
zwrócił się o udzielenie następujących informacji: czy z emitowanych obligacji  
zrealizowano tylko tą jedną inwestycję, czy teŜ  realizowano z tych pieniędzy takŜe 
rozbudowę szkoły w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrowiu, czy inwestycja                
w Krajence dotyczyła tylko hali sportowej, czy takŜe innych obiektów np. boisk 
zewnętrznych, kiedy rozpoczęto i kiedy zakończono inwestycję w Krajence i w 
Jastrowiu, ile wynosiło zaangaŜowanie finansowe powiatu w inwestycję w Krajence          
i w Jastrowiu na dzień przejęcia, jaką kwotę stanowiły środki własne powiatu 
przeznaczone na inwestycję w Krajence, a jakie kwoty przeznaczyli na ten cel: 
Kuratorium Oświaty, Wojewoda Wielkopolski, Urząd Kultury Fizycznej i Sportu? 

Radny Kazimierz Grochowski oznajmił, Ŝe ze sprawozdania o pracy Zarządu Powiatu 
wynika, Ŝe powołano komisję konkursową na stanowisko dyrektora Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej w Jastrowiu w składzie: Andrzej Jasiłek, Włodzimierz Choroszewski                   
i Zbigniew Pietrzak, jednak jest to skład polityczny, przedstawicieli tylko jednego klubu,               
w związku z czym zapytał, czy nie moŜna do składu powołać jednego radnego z opozycji, a ta 
sugestia dotyczy zarówno tej komisji, jak i kolejnych. 
 
Pkt 11/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe: 

- 30 kwietnia br. upływa termin składania oświadczeń majątkowych przez radnych; 
- Starosta śagański przekazał informacje o organizowanych VIII Indywidualnych 

Mistrzostwach radnych i pracowników samorządowych w tenisie stołowym; 
szczegółowy regulamin konkursu będzie dostępny dla zainteresowanych w biurze 
Rady. 

Następnie radny Z. Wojtuń przedstawił oświadczenie, które przekazał na piśmie do protokołu 
(załącznik nr 11). 
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe: 

- na sprawę dotyczącą wydarzeń w SOS-W w Jastrowiu trzeba patrzeć obiektywnie            
i chłodno, jednak w ostatnim czasie jesteśmy świadkami wielu róŜnego rodzaju 
naduŜyć i wybryków dotyczących młodzieŜy i zgadza się Ŝe nie znając jeszcze 
rozstrzygnięcia sprawy naleŜy wypowiadać się ostroŜnie, ale nie moŜna równieŜ 
przemilczeć sprawę,  

- intencją radnego Piotra Tomasza jest działanie w obronie dzieci i nie moŜe się zgodzić 
z niektórymi stwierdzeniami wypowiedzianymi przez radnego Z. Wojtunia, np.               
o podjudzaniu, czy  stworzeniu prowokacji; 

- sprawa nie jest jeszcze do końca wyjaśniona, poniewaŜ postępowanie toczy się na 
razie w Prokuraturze Rejonowej, a postępowanie pierwszej instancji nie wyjaśnia i nie 
przesądza sprawy do końca; 
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- z ostatecznymi wnioskami naleŜy się wstrzymać do momentu ostatecznego 
wyjaśnienia sprawy i do tej pory jest przekonany, Ŝe radny P. Tomasz działa                    
ze szlachetnych pobudek i jedynym jego celem jest wyjaśnienie sprawy i dobro dzieci; 

- nie zgadza się z wystąpieniem radnego Z. Wojtunia i jest to któreś z kolei odniesienie 
się do wypowiedzi prasowych radnego P. Tomasza; 

- w sytuacji, gdy zachodzi domniemanie, Ŝe komuś dzieje się krzywda, naleŜy 
alarmować, nie moŜna być obojętnym i udawać Ŝe nie ma problemu; 

Radny W. Choroszewski poinformował, Ŝe postępowanie dotyczące SOS-W toczące się             
w Złotowskiej Prokuraturze zostało zaskarŜone do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, jako 
prowadzone nierzetelnie i stronniczo, jednak Prokuratura w Poznaniu nie dopatrzyła się 
Ŝadnych uchybień i kilka dni temu, po przesłuchaniu kilkudziesięciu świadków umorzyła 
postępowanie z powodu nie stwierdzenia znamion przestępstwa. Oznajmił, Ŝe radny                  
P. Tomasz powinien przygotować wypowiedź z przeprosinami oraz na przyszłość zachować 
więcej pokory. 
Wicestarosta Ryszard Goławski oznajmił, Ŝe wszystkie wypowiedzi i przytaczane informacje 
powinny być rzetelne i prawdziwe, po czym odniósł się do artykułu prasowego autorstwa 
radnego P. Tomasza, w którym wypowiada się on o jednym z obiektów oświatowych 
powiatu, zamieszczając zdjęcie zupełnie innego budynku. 
Starosta Mirosław Jaskólski oznajmił, Ŝe był pierwszą osobą, którą radny P. Tomasz zaczął 
przesłuchiwać w kwestii dotyczącej SOS-W i nalegać na zwolnienie dyrektora Ośrodka. 
Zapytał radnego P. Tomasz, czy nie wstydzi się uczestnictwa w filmie, który wyemitował 
TVN, czy przeprosi pracowników Ośrodka, dzieci i kadrę nauczycielską, a przede wszystkim 
Dyrektora T. Łukasika za zaistniałą sytuację oraz kiedy zacznie myśleć swoimi myślami. 
Oznajmił równieŜ, Ŝe radny powinien dowiedzieć się w jakim stanie były obiekty oświatowe 
w Krajence w momencie ich przejmowania przez powiat, poniewaŜ nastąpiło to z mocy 
prawa, a powiat nie chciał ich przejęcia, podobnie jak gmina Krajenka.  
Radny P. Tomasz oznajmił, Ŝe dziękuje za ciepłe słowa skierowane pod jego adresem, 
szczególnie przez radnego Z. Wojtunia. Stwierdził, Ŝe budynki w Krajence są w opłakanym 
stanie i zaprasza wszystkich do ich obejrzenia. W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Starosty 
oznajmił, Ŝe nie domagał się zwolnienia, tylko zawieszenia do czasu wyjaśnienia sprawy,            
co pomogłoby w sposób rzetelny przeprowadzić śledztwo. Dodał, Ŝe wydał stosowne 
oświadczenie w „Tygodniku Pilskim” i „Ekspresie Lokalnym” - kiedy przeprosi. Wyraził 
równieŜ wątpliwość, czy ośrodek decyzyjny radnych koalicji nie leŜy w pewnej gminie na 
północy naszego powiatu.  
Radny J. Massel zwrócił się do obecnych na sesji gości, aby przekazywać 1% z podatku na 
stowarzyszenie „Szpital dla wszystkich”, które zbiera środki na zakup tomografu 
komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Złotowie. 
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe otrzymał odpowiedź na zapytanie dotyczące staŜu pracy 
Skarbnika Powiatu, która jest bardzo lakoniczna i w której Pan Starosta powołuje się na 
opinię prawną. W związku z powyŜszym zwrócił się o przekazanie tej opinii. Dodał równieŜ, 
Ŝe nie posiadał wiedzy, Ŝe sprawa SOS-W została juŜ rozstrzygnięta przez organ drugiej 
instancji i nie miał na celu wprowadzenie kogokolwiek w błąd. 
Radny P. Tomasz poinformował, Ŝe Prokuratura w Poznaniu przejęła to dochodzenie na 
pewnym etapie, a następnie sprawa została zaskarŜona i ponownie wróciła do Prokuratury          
w Złotowie. 
Radny K. Bieluszko zapytał o jakich budynkach w Krajence toczyła się wcześniejsza 
dyskusja?  
Starosta M. Jaskólski odpowiedział, Ŝe są to budynku za rzeką Głomią, a dokładniej za 
internatem Zespołu Szkół SpoŜywczych, koło młyna. Poinformowała równieŜ, Ŝe w dniach 
12-13 maja odbędą się VII Mi ędzynarodowe Targi Agroturystyczne, połączone z przeglądem 
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zespołów folklorystycznych, na które radni otrzymali zaproszenie oraz poprosił                              
o uczestnictwo. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek oznajmił, Ŝe wypowiedzi radnego P. Tomasza obraziły wielu 
ludzi, dziś równieŜ radnych z koalicji, jednak to czy radny przeprosi zaleŜy tylko od niego.   
 
 
 
Pkt 12/ porządku obrad 
 
 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek zamknął obrady VIII sesji o godz. 1700.    
 
Sporządziła: 
Beata Piechowska 
 
 
 
 
 
 
 


