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ORO-OO41/40/2010 

 

PROTOKÓŁ NR XLII/10 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 24 LUTEGO 2010 ROKU 

W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZLOTOWIE 
 
Pkt.1/ porządku obrad 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1720. 
 
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 Roman Runge. 
Lista obecności radnych oraz 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: 

− określenia zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2010 roku – pkt. 15 porządku obrad, 

− zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2010 rok – pkt.16 
 
Następnie oznajmił, Ŝe w dniu dzisiejszym dodatkowo wpłynął wniosek o uzupełnienie 
porządku obrad o rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

− przystąpienia powiatu złotowskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
Pojezierze Krajeńskie 

− skargi na działania Starosty Złotowskiego i Dyrektora Specjalnego Ośrodka                    
Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu. 

 
W sprawie porządku obrad głos zabrał równieŜ radny T. Fidler, który poinformował, Ŝe na 
ostatnim posiedzeniu Komisja Rewizyjna upowaŜniła go do wystąpienia z wnioskiem do 
Rady Powiatu o wyraŜenie zgody na przeprowadzenie kontroli – w terminie do dnia 31 marca 
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2010 roku. Oznajmił, iŜ do Komisji Rewizyjnej wpłynęło pismo w formie informacji - skargi, 
z którego treści wynika, iŜ niektórzy członkowie zarządu prowadzą działalność gospodarczą, 
co jest niezgodne z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 
przez osoby pełniące funkcje publiczne. Mając na uwadze uniknięcie niepotrzebnych 
oskarŜeń, radny zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie projektu 
uchwał w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli dotyczącej 
przestrzegania w/w ustawy.   
Radny J. Podmokły w pełni poparł przedmówcę, a takŜe zwrócił się do starosty o wyjaśnienie 
faktu pełnienia przez niego funkcji wiceprezesa MLKS Sparta Złotów.  
Przewodniczący A. Jasiłek zwrócił uwagę, Ŝe projekty uchwał przed ich rozpatrzeniem przez 
radę powiatu, muszą być uprzednio zaopiniowane przez zarząd powiatu. 
Radny J. Podmokły zaznaczył, iŜ przywołana ustawa nakłada równieŜ na Przewodniczącego 
Rady pewne zobowiązania i ma on 30 dni na ustosunkowanie się do zgłoszonych zarzutów. 
Zwrócił się równieŜ z zapytaniem do przewodniczącego, dlaczego wcześniej nie podjął 
kroków związanych z wyjaśnieniem takowej sytuacji, skoro wiedział o fakcie pełnienia przez 
starostę funkcji wiceprezesa w klubie Sparta. 
Przewodniczący A. Jasiłek oznajmił, Ŝe dowiedział się o tym fakcie dopiero od radnego na tej 
sesji i zapewnił, iŜ podejmie wszelkie działania, aby wyjaśnić tą sprawę. 
Przewodniczący stwierdził równieŜ, iŜ nie pozwoli na dalsze prowadzenie dyskusji, w tym 
temacie. 
Radny T. Fidler przedstawił projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przeprowadzenie 
kontroli przez Komisję Rewizyjną informując, Ŝe wniosek o jego przedłoŜenie radzie powiatu 
został jednogłośnie przyjęty przez Komisję Rewizyjną i nie widzi potrzeby jego opiniowania 
przez zarząd. 
 
Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie nad wnioskami o uzupełnienie porządku 
obrad sesji o rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

− przystąpienia powiatu złotowskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 
Pojezierze Krajeńskie -  przyjęto jednogłośnie, liczbą 18 głosów (pkt. 17 porządku 
obrad), 

− skargi na działanie Starosty Złotowskiego i Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Jastrowiu – przyjęto jednogłośnie, liczbą 18 głosów (pkt. 18), 

− wyraŜenia zgody na przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady 
Powiatu Złotowskiego – przyjęto stosunkiem głosów: 12 za, 5 przeciw, przy 1 
wstrzymującym (pkt. 19). 

 
Po zmianach, 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/ Sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych za 2009 rok z uwzględnieniem realizacji uchwały nr VII/34/2007 
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z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu działań                
na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2007 – 2013” za 2009 rok. 

7/ Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych 
Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu za 2009 rok. 

8/ Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie                          
za rok 2009 oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

9/ Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie o funkcjonowaniu 
Rodzinnych Domów Dziecka na terenie powiatu za 2009 rok. 

10/ Informacja z działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu                     
za 2009 rok. 

11/ Informacja z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania                                   
o Niepełnosprawności w Złotowie za 2009 rok. 

12/ Informacja z wykonania planu i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok. 

13/ Informacja z wykonania planu i gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok. 

14/ Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2009 rok. 
15/  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku. 
16/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu złotowskiego na 2010 rok. 
17/ Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia powiatu złotowskiego do Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie. 
18/ Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Starosty Złotowskiego i Dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jastrowiu. 
19/ Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przeprowadzenie kontroli przez 

Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Złotowskiego. 
20/ Wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
21/ 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 18 
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. 

Pytań nie zgłoszono. 
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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 J. Podmokły oznajmił, iŜ odpowiedź jaką uzyskał od starosty w sprawie interpelacji             
z poprzedniej sesji dotyczącej nieodśnieŜonych parkingów przy Sadzie Rejonowym                  
w Złotowie, jest niezadawalająca. Według radnego świadczy ona o zaniechaniu                                   
i nieudolności, a problem samoczynnie się rozwiązał przez to, Ŝe śnieg po prostu stopniał. 
Radny nawiązał równieŜ do interpelacji dotyczącej wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, 
twierdząc, Ŝe była moŜliwość podniesienia go o 1%. 
Starosta M. Jaskólski odpowiadając na zarzut J. Podmokłego wyjaśnił, iŜ wzrost wskaźnika 
wynagrodzeń o 1% naleŜy się kaŜdemu corocznie – związane jest to z wysługą lat pracy. 
Radny J. Podmokły stwierdził, iŜ nie chodziło mu o wysługę lat, gdyŜ jest to podwyŜka 
przewidziana ustawowo, ale o podwyŜkę nie związaną ze staŜem pracy. 
Radny Bieluszko odnosząc się do odpowiedzi Starosty, dotyczącej odśnieŜania dróg w gminie 
Lipka, zwrócił się o udzielenie odpowiedzi, czy gmina ma szansę na jakąkolwiek pomoc 
finansową, a raczej rekompensatę za poniesione wcześniej wydatki na rzecz odśnieŜania, 
poniewaŜ wójt po 3 dobach – od zasypania i braku działań ze strony powiatu  – zarządzał 
samodzielne odśnieŜanie, takŜe drogi powiatowej. 
Starosta stwierdził, Ŝe wszystko co chciał powiedzieć w tej sprawie zostało ujęte w piśmie, 
będącym odpowiedzią na interpelację. 
 
Pkt. 5 / porządku obrad  
 
Radny K. Grochowski: 

− zasygnalizował potrzebę podniesienia poziomu edukacji w naszym powiecie                       
i zaproponował np. przeprowadzenie konsultacji, spotkań w tej sprawie.                    
Zwrócił się równieŜ o odpowiedź, kto zajmie się powyŜszym problemem i jakie będą 
losy jego wniosku. 

− poruszył kwestię przeprowadzenia kontroli w zakresie wykorzystania tomografu 
komputerowego zakupionego, ze środków publicznych, przez szpital powiatowy. 
Zwrócił się z zapytaniem, jakie zarząd powiatu podejmie w tej sprawie działania, 
rozmowy i czy jest szansa na poprawienie sytuacji. Zwrócił się o przedstawienie 
odpowiedzi na piśmie. 

Radny Bieluszko przedstawił skargę radnego Gniota z Gminy Zakrzewo, dotyczącą  
nierównego traktowania pacjentów w szpitalu. 
Głos radnemu odebrał przewodniczący tłumacząc, iŜ w tym punkcie porządku obrad ten temat 
nie będzie poruszany oraz wyjaśnił pojęcie interpelacji, określone w Statucie Powiatu 
Złotowskiego.  
Radny J. Podmokły zwrócił się z zapytaniem o moŜliwość ustawiania przy drogach 
powiatowych barierek zapobiegających zawiewaniu dróg śniegiem.  
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Pkt. 6 / porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowisko komisji stałych (stawiska 
komisji dotyczące materiałów sesyjnych stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) 
dotyczące sprawozdania z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych za 2009 rok z uwzględnieniem realizacji uchwały nr VII/34/2007             
z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia „ Powiatowego programu działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych w latach 2007 -2013 ”.  
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                    
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli sprawozdanie. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 7 / porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowisko komisji stałych, dotyczące 
sprawozdania z działalności rehabilitacji i wykorzystania środków finansowych Warsztatów 
Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu za 2009 rok – załączniki nr 5 do 9. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                    
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli sprawozdanie. 
 
Pkt. 8 / porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowisko komisji stałych, dotyczące 
sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie za rok 
2009 oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej – załącznik nr 10. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli sprawozdanie. 
 
Pkt.9/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowisko komisji stałych, dotyczące 
informacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie o funkcjonowaniu 
Rodzinnych Domów Dziecka na terenie powiatu za 2009 rok – załącznik nr 11. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                    
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli informację. 
 
Pkt. 10/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowisko komisji stałych, dotyczące 
informacji z działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu za 2009 rok – 
załącznik nr 12. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni przyjęli informację stosunkiem głosów 12 za, 1 przeciw, przy 5 
wstrzymujących. 
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Pkt. 11/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowisko komisji stałych, dotyczące 
informacji działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności                    
w Złotowie za 2009 rok – załącznik nr 13.  
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                  
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli informację. 
 
Pkt. 12/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowisko komisji stałych, dotyczące 
informacji z wykonania planu i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok – załącznik nr 14.   
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni przyjęli informację stosunkiem głosów: 17 za, przy 1 wstrzymującym. 
 
Pkt. 13/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowisko komisji stałych, dotyczące 
informacji z wykonania planu i gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok – załącznik nr 15. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                     
w którym radni przyjęli stosunkiem głosów: 16 za, przy 2 wstrzymujących. 
  
Pkt. 14/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowisko komisji stałych, dotyczące 
sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2009 rok – załączniki nr 16 do 
21. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                      
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli sprawozdanie. 
 
Pkt. 15/ porządku obrad 
 
Jarosław Biecki - podinspektor w Wydziale Promocji, Rozwoju i Aktywizacji Zawodowej 
przedstawił autopoprawkę zarządu powiatu do projektu uchwały w sprawie określenia zadań 
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
w 2010 roku, polegającą na zmianie numeru § 7 na § nr 6. 
Wiceprzewodniczący T. Wiśniewski przedstawił stanowisko komisji stałych, dotyczące 
określenia zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych za 2010 rok.  
Radny A. Pulit zgłosił wniosek o przesunięcie kwoty 5 tyś. zł z § 3 pkt 3 do § 4, w celu 
zwiększenia środków finansowych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej                          
i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.  
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Wniosek umotywował faktem, iŜ środki te nie będą zamroŜone i będzie moŜna 
wykorzystywać je na inne cele. 
Z braku dalszych uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził 
głosowanie, w którym radni przyjęli wniosek jednogłośnie, liczbą 18 głosów. 
Projekt uchwały, uwzględniający poprawkę został przyjęty stosunkiem głosów: 17 za, przy 1 
wstrzymującym. 
Uchwała nr XLII/178/2010 stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 16/ porządku obrad 
 
Skarbnik Powiatu G. Piękoś poinformował, iŜ w dniu dzisiejszym, tj. 24 lutego 2010 roku, 
zarząd przyjął autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 
2010 rok. PowyŜsza zmiana dotyczy kwoty dotacji dla szpitala. Przez pomyłkę wpisana 
została cała kwota dotacji, zamiast kwoty rzeczywiście wykorzystanej.  
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                      
w którym radni przyjęli autopoprawkę stosunkiem głosów: 16 za, przy 2 wstrzymujących. 
Uchwała nr XLII/179/2010 stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 17 / porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowisko Komisji Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, dotyczące projektu uchwały w sprawie przystąpienia powiatu 
złotowskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie. Komisja,             
w dniu dzisiejszym, przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
Radny A. Pulit wyraził swoje poparcie dla tego projektu, zaznaczając, iŜ umoŜliwi on 
finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności w kwestii 
zbiorników wodnych. 
Radny J. Podmokły zwrócił się z zapytaniem o ewentualną składkę członkowska oraz jej 
wysokość. 
Przewodniczący A. Jasiłek odpowiadając na pytanie radnego J. Podmokłego poinformował, 
Ŝe powiat jest zwolniony z uiszczania składek członkowskich. 
Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                    
w którym radni jednogłośnie, liczbą 18 głosów przyjęli uchwałę. 
Uchwała nr XLII/180/2010 stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt. 18/porządku obrad 
 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, Ŝe powyŜszą skargę rozpatrywała Komisja 
Rewizyjna, w związku z powyŜszym poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji               
T. Fidlera. 
Radny T. Fidler poinformował, iŜ: 
− Komisja Rewizyjna, w dniu 22 lutego 2010 roku, rozpatrzyła skargę Pani A. Bogulicz                

i Pana D. Mańkowskiego w sprawie łamania obowiązującego prawa oświatowego przez 
Starostę Złotowskiego, uznając zarzuty skargi za zasadne oraz odczytał uzasadnienie 
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stanowiska Komisji, w którym przedstawiono, iŜ w związku z pismem Prokuratora 
Rejonowego, z dnia 13 października 2009, Starosta Złotowski wystąpił do Dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jastrowiu celem wyjaśnienia                     
i podjęcia stosownych kroków w sprawie zawarcia umowy o pracę z T. Łukasikiem,                
z naruszeniem normy prawnej art. 10 ustęp 8 w związku z ustępem 5 pkt. 3 ustawy Karta 
Nauczyciela, jednak do dnia dzisiejszego nie wyegzekwował nakazu rozwiązania tej 
umowy, wynikającego z art. 26 ustęp 1 pkt. 5 ustawy Karta Nauczyciela, tym samym 
pozostawiając stan naruszenia prawa,  

− Komisja wnikliwie przeanalizowała dokumentację w tej sprawie, 

− Prokurator Rejonowy w Złotowie poinformowała starostę o zawarciu, przez dyrektora 
SOS-W, umowy o pracę z nauczycielem przeciwko, któremu prowadzone jest 
postępowanie karne, z raŜącym naruszeniem prawa, z prośbą o podjecie odpowiednich 
działań w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem, 

− zarówno starosta, jak i dyrektor Ośrodka, mieli wiedzę na temat toczącego się 
postępowania przeciwko T. Łukasikowi,  

− starosta poinformował prokuratora rejonowego, Ŝe to dyrektor szkoły zatrudnia i zwalnia 
nauczycieli oraz innych pracowników i to jemu przekazał pismo celem wyjaśnienia 
sprawy i podjęcia stosownych kroków, 

− natomiast dyrektor Ośrodka ustosunkowując się do pisma podał, iŜ w dniu kiedy 
podpisywał umowę z T. Łukasikiem nie posiadał Ŝadnej informacji na temat toczącego 
się przeciwko niemu postępowaniu karnym oraz dysponował zaświadczeniem                           
z Krajowego Rejestru Karnego, z dnia 6 października 2008 roku, potwierdzającym 
niekaralność nauczyciela, 

− w przedmiotowej sprawie nie podjęto Ŝadnych innych kroków, aŜ do dnia 25 stycznia 
2010 roku, kiedy to z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Departament 
Administracji Publicznej przekazana została do starostwa, wg. właściwości, skarga, 

− skarga, wg. właściwości, przekazana została równieŜ przez Wicekuratora Oświaty                      
w Poznaniu, 

− zastosowanie w tej sytuacji ma art. 26 ust 5 Karta Nauczyciela stanowiący, iŜ umowa                
o pracę ulega wygaśnięciu z mocy prawa w momencie, gdy nawiązanie stosunku pracy 
nastąpiło na podstawie fałszywych lub niewaŜnych dokumentów albo zostało dokonane                 
z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1-5, z zastrzeŜeniem art. 10             
ust. 9, 

− dyrektor SOS-W, w momencie podpisywania umowy o pracę, nie dopełnił wszystkich 
formalności, natomiast starostwa nie wyegzekwował nakazu rozwiązania tej umowy. 

Radny J. Podmokły oznajmił, iŜ nie rozumie dlaczego radni otrzymali dwie wersję projektu 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi: o uznaniu jej za zasadną i za bezzasadną. Radny 
poparł wniosek Komisji Rewizyjnej o poddanie pod głosowanie uchwały, która uznaje skargę 
za zasadną oraz powołując się na przepis art. 27 § 1 Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego zwrócił się do przewodniczącego o wyłączenie starosty M. Jaskólskiego            
z głosowania, gdyŜ uchwała dotyczy jego praw i obowiązków.  
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Przewodniczący A. Jasiłek oznajmił, iŜ pod głosowanie podda projekt uchwały, zgodnie                  
z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, o uznanie skargi za zasadną, natomiast w sprawie wniosku 
o wykluczenie starosty z głosowania, musi się skonsultować z radcą prawnym starostwa. 
Starosta M. Jaskólski poinformował, iŜ: 

− dyrektor M. Nowicki podpisując umowę z T. Łukasikiem nie posiadał informacji,                
Ŝe względem nauczyciela prowadzone jest postępowanie karne, 

− względem T. Łukasika postępowanie toczy się od 4 lat – raz jest umarzana,                                    
a następnie wznawiane i ma nadzieję, iŜ zakończy się jak najszybciej, 

− pismo z prokuratury otrzymał w październiku i od razu zwrócił się do dyrektora                 
M. Nowickiego o dostosowanie stanu zatrudnienia do aktualnych przepisów 
prawnych, 

− na dzień dzisiejszy umowa jest nieaktualna z mocy prawa i T. Łukasik nie powinien 
przychodzić do pracy, przyznał jednak, iŜ został popełniony błąd, gdyŜ dyrektor 
Ośrodka nie wydał świadectwa pracy, w związku z czym T. Łukasik dalej przychodził 
do pracy, 

− z nauczycielem została przeprowadzona rozmowa i świadectwo pracy zostanie 
wydane, 

− w uzasadnieniu nie zarzuca się złamania przepisów prawa przez starostę lub 
jakiegokolwiek zaniedbania, w związku z czym nie rozumie dlaczego skarga ma być 
uznana za zasadną. 

Radny T. Fidler oznajmił, iŜ Komisja Rewizyjna nie jest autorem uchwały, ale stwierdza 
jedynie, Ŝe zarzuty skargi uznaje się za zasadne; odczytał równieŜ uzasadnienie uchwały,                     
w którym opisano, iŜ starosta nie wyegzekwował nakazu rozwiązania powyŜszej umowy               
o pracę. 
Radny J. Podmokły stwierdził, Ŝe zarzut jest taki, iŜ starosta dowiedziawszy się o naruszeniu 
prawa przez dyrektora Ośrodka nie podjął Ŝadnych działań. Zwrócił się równieŜ o udzielenie  
informacji, czy nauczyciel nadal pracuje i na jakich zasadach jest zatrudniony. 
Starosta M. Jaskólski odpowiedział, iŜ umowa wygasła automatycznie z mocy prawa,                    
w momencie, gdy dyrektor dowiedziała się o toczącym się postępowaniu przeciwko                          
T. Łukasikowi, a o szczegóły powinien zwrócić się do Komisji Rewizyjnej i dyrektora, który 
powinien był być wezwany na posiedzenie tej Komisji. 
Radny J. Podmokły stwierdził, iŜ dyrektor oraz starosta otrzymując pismo z prokuratury nie 
podjęli Ŝadnych kroków w powyŜszej sprawie; starosta, w momencie powzięcia wiedzy, nie 
powinien dopuścić do dalszego naruszania prawa. Zaznaczył, iŜ nie jest to jedyne naruszenie 
prawa przez starostę w ostatnim czasie i z tego względu podtrzymuje uznanie skargi                     
za zasadną.  
Starosta M. Jaskólski ponownie zaznaczył, iŜ z dniem otrzymania przez dyrektora Ośrodka 
pisma od starosty i prokuratora, z informacji o toczącym się postępowaniu przeciwko                             
T. Łukasikowi, umowa o pracę uległa wygaśnięciu. 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował radnych, Ŝe starosta będzie brał udział                             
w głosowaniu. 
Radny J. Podmokły oznajmił, Ŝe takie głosowanie moŜe okazać się niewaŜne i zwróci się                
o opinię prawną w tej sprawie. 
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Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                
w którym 9 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały oraz 9 przeciw, w związku                 
z czym uchwała nie została podjęta. 
 
Godz. 1625 do 1645 – przerwa. 
  
Po przerwie Starosta M. Jaskólski nawiązując do poprzedniej dyskusji, oznajmił iŜ w związku 
z faktem, iŜ uchwała uznająca skargę za zasadną nie została podjęta, zwraca się                            
o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania 
skargi za bezzasadną. 
Radny J. Podmokły stwierdził, Ŝe kwestia nie podjętej uchwały nie została rozstrzygnięta,               
w związku z czym nie powinno odbywać się w tej sprawie kolejne głosowanie. 
Przewodniczący A. Jasiłek ponownie poinformował, Ŝe uchwała nie została podjęta i tym 
samym moŜna wnosić o rozpatrzenie nowego projektu uchwały. 
Radny T. Fidler oznajmił, iŜ jedną z podstawowych zasad Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego jest zasada mówiąca o decydowaniu jednostronnym w danej sprawie; 
kwestia skargi została poddana pod głosowanie radzie powiatu, w związku z czym kolejna 
uchwała w tej samej sprawie naruszałaby zasadę jednostronnego  wyboru. 
Przewodniczący A. Jasiłek zwrócił ponownie uwagę, iŜ uchwała nie została podjęta, a zatem 
następne uchwały mogą być poddane pod głosowanie; kaŜdy z radnych ma prawo do zmiany 
stanowiska lub do ponownego zabierania głosu. 
Radny J. Podmokły zaapelował do radnych, którzy głosowali za uznaniem skargi za zasadną, 
aby nie zmieniali stanowiska. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie,                 
w którym radni przyjęli wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji stosunkiem głosów:               
10 za, przy 8 przeciw. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uznania skargi za 
bezzasadną.  
W głosowaniu 9 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały, a 9 przeciw. 
 
 
Pkt. 19\ porządku obrad 
 
Radny T. Fidler oznajmił, iŜ w uchwale powołał się na ust. 3 i 5 Statutu Powiatu, jednak 
zwraca się o wykreślenie ust. 3 mówiącego o pracy Komisji Rewizyjnej na podstawie planu 
kontroli i pozostawienie tylko ust. 5, w którym jest mowa o nadzwyczajnej kontroli. 
Radny Z. Wojtuń oznajmił, iŜ po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przeanalizował róŜne 
przepisy i doszedł do wniosku, Ŝe rada ma oczywiście prawo zarządzić taką kontrolę. Zapytał 
jednak o moŜliwość rozwiązania powyŜszej sprawy bez udziału Komisji Rewizyjnej, a takŜe 
czy Przewodniczący Rady Powiatu jest w stanie tę sprawę wyjaśnić bez konieczności zlecania 
kontroli. 
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Starosta M. Jaskólski poinformował, iŜ zarząd powiatu negatywnie ustosunkował się do 
projektu uchwały, przedstawionego przez Komisję Rewizyjną. 
Radny J. Podmokły, powołując się na ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, 
poinformował, iŜ na forach internetowych od dłuŜszego czasu wskazuje się, Ŝe dwóch 
członków zarządu prowadzi działalność gospodarczą, na co równieŜ wskazują ich 
oświadczenia majątkowe. Oznajmił, Ŝe od momentu powołania na członków zarządu, osoby 
te, miały 3 miesiące na ewentualne zaprzestanie prowadzenia działalności, jeśli takową 
prowadziły, natomiast obowiązkiem starosty i przewodniczącego rady było skontrolowanie 
tego faktu. Dodał, Ŝe Komisja Rewizyjna równieŜ mogła, z własnej inicjatywy, wcześniej 
taką kontrolę przeprowadzić. Radny zaproponował, aby Przewodniczący od razu rozwiązał 
ten problem, zadając pytanie na forum rady o prowadzenie działalności gospodarczej. 
Kontynuując swoją wypowiedź, radny zwrócił się do starosty zarzucając mu, iŜ on sam 
narusza przepisy tej ustawy pełniąc funkcję wiceprezesa Klubu Sparta Złotów. 
Starosta M. Jaskólski poinformował, iŜ Klub Sparta Złotów nie prowadzi działalności 
gospodarczej i na potwierdzenie tego przedstawił aktualny wyciąg z krajowego rejestru 
sądowego, w którym jest napisane, Ŝe Sparta nie jest podmiotem wpisanym do krajowego 
rejestru przedsiębiorców. 
Radny W. Choroszewski oznajmił, Ŝe jako przedstawiciel koalicji równieŜ chciałby tą sprawę 
wyjaśnić, ale uwaŜa iŜ taka kontrola nie jest konieczna, poniewaŜ Przewodniczący ma 30 dni 
na ustosunkowanie się do tematu i podjęcie decyzji w powyŜszej sprawie. 
Radny J. Podmokły stwierdził, iŜ Przewodniczący powinien był sprawdzić, czy takowa 
sytuacja ma miejsca, juŜ 3 miesiące po wyborze członków zarządu. 
Radny T. Fidler stwierdził, Ŝe skoro do Komisji Rewizyjnej wpłynęło pismo zarzucające 
prowadzenie działalności gospodarczej przez członków Zarządu, to jego obowiązkiem jako 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest przeprowadzenie takiej kontroli. 
Przewodniczący A. Jasiłek oznajmi, iŜ w ciągu 30 dni wyjaśni sprawę i nie ma takiej 
potrzeby.  
Radny J. Podmokły stwierdził, Ŝe skoro powyŜsza kontrola dotyczy członków zarządu, 
powinni oni być wyłączeni z głosowania.  
Przewodniczący A. Jasiłek odczytał ze Statutu Powiatu interpretację pojęcia „wniosek 
formalny” oraz poinformował, Ŝe juŜ zamknął dyskusję w tym temacie i rozpoczął procedurę 
głosowania. 
Radny J. Podmokły złoŜył wniosek formalny o stwierdzenie, czy jeśli wykluczeni zostaną 
członkowie zarządu rada będzie miała kworum. 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, iŜ nie dotyczy to tego głosowania, gdyŜ nie ma 
przepisu, w którym byłaby mowa, iŜ w tej sytuacji naleŜy wykluczyć z głosowania członków 
Zarządu. 
Przewodniczący zarządził głosowanie, w którym uchwała została odrzucona stosunkiem 
głosów: 7 za, 9 przeciw, przy 2 wstrzymujących. 
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Pkt. 20/porządku obrad 
 
Radny K. Bieluszko przestawił skargę radnego z Gminy Zakrzewo Pana Gniota, w sprawie 
działalności podmiotów w naszym powiecie. Zwrócił się o przekazanie odpowiedzi,                       
w ciągu 14 dni. 
Radny K. Grochowski zwrócił się z zapytaniem do Zarządu w sprawie wykorzystania 
tomografu komputerowego w szpitalu oraz równieŜ zwrócił się o udzielenie odpowiedzi do 
następnej sesji. 
Radny Z. Wojtuń poinformował, iŜ powiat złotowski znalazł się na 20 miejscu w rankingu 
wszystkich powiatów oraz na 3 miejsce w województwie wielkopolskim. Poparł akcję 
szpitala pn. „Leczenie bez bólu”.  
Przewodniczący A. Jasiłek przypomniał radnym, Ŝe w dniu dzisiejszym otrzymali druki 
oświadczeń majątkowych oraz o konieczności ich złoŜenia do końca kwietnia 2010 roku. 
 

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady 
A. Jasiłek zamknął obrady XLII sesji o godz. 1720. 

 

Sporządziła : 
Magdalena Młodawska    
Beata Piechowska 
 

 

 
 
      


