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ORO-0041/9/2007 
 
 

 
PROTOKÓŁ NR IX/07 

Z SESJI 
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 30 MAJA  2007 ROKU. 
 
 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1502, a zakończyły o godz. 1705. 
Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek. 
Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 16 radnych. W chwili otwarcia 
obrad sesji nieobecni byli radni: Kazimierz Bieluszko i Zbigniew Pietrzak. 
Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję stanowią załączniki                        
do protokołu. 
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady A. Jasiłek 
przypomniał sylwetkę i w kilku słowach nakreślił przebieg działalności społecznej radnego 
trzech kadencji Rady Powiatu Złotowskiego Romana Kęcińskiego, który po długiej chorobie 
zmarł dnia 22 maja 2007 roku. Następnie wszyscy zebrani minutą ciszy uczcili pamięć 
radnego. 
 
Godz. 1505 na obrady przybył radny Z. Pietrzak. 
 
 
Pkt 1/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe w dniu 23.05.2007 roku Zarząd Powiatu 
zwrócił się z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany 
budŜetu powiatu na 2007 rok – punkt 11 porządku obrad. 
W dniu 30 maja 2007 roku Zarząd Powiatu zwrócił się z wnioskiem o uzupełnienie porządku 
obrad o projekt oświadczenia Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie planowanej przez 
Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie na 2008 rok inwestycji w postaci 
zakupu tomografu. Przewodniczący powiedział, Ŝe jeśli radni, w drodze głosowania, 
uzupełnią porządek obrad, to będzie to punkt 12. Następnie Dyrektor Szpitala Powiatowego 
przedstawi sprawę, potem odbędzie się dyskusja i zapytania radnych. Dyskusja zakończy się 
głosowaniem nad przyjęciem oświadczenia. 
Radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów uzupełnili porządek obrad zgodnie z wnioskiem 
Zarządu Powiatu.  
 
Porządek obrad obejmuje: 
 
1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3/ Sprawozdanie Starosty o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
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4/ Informacja z działalności oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego                    
w Złotowie za 2006 rok. 

5/ Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie za 2006 rok. 
6/ Ocena sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu z uwzględnieniem wykorzystania 

unijnych środków pomocowych na 2006 rok. 
7/  Informacja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa na temat funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli 
– IACS w powiecie złotowskim oraz o dopłatach dla rolników ze środków unijnych w 
2006 roku. 

8/ Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Złotowskiego za okres od 1 listopada 
2006 roku do 31 marca 2007 roku. 

9/ Informacja z realizacji zadań biblioteki powiatowej, przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną im. C. Norwida w Złotowie za 2006 rok. 

10/ Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – 
Wychowawczemu w Jastrowiu. 

11/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2007 rok. 
12/ Przyjęcie oświadczenia Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie planowanej przez 

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie na 2008 rok inwestycji             
w postaci zakupu tomografu. 

13/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
14/ Interpelacje i zapytania radnych. 
15/ Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
16/ Zamknięcie sesji. 
 
 
Pkt 2/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. 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 Przewodniczący zarządził głosowanie, w którym radni stosunkiem głosów: 15 za, 
przy 2 wstrzymujących przyjęli protokół z poprzedniej sesji. 
 
 
Pkt 3/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek oznajmił, Ŝe radni otrzymali na piśmie ,,Sprawozdanie 
Starosty o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym” (załącznik nr 1 do protokołu). 
Radny Z. Wojtuń zwrócił się o wyjaśnienie czy kwota 170.000 zł. dla Rodzin Zastępczych              
i 35.000 zł. dla opuszczających Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą to są dodatkowe 
środki, czy planowane w budŜecie. 
Radny J. Podmokły zwrócił się o podanie wyników konkursów w sprawie wyboru 
dyrektorów szkół i placówek, które zakończyły się w ostatnim czasie. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek powiedział, Ŝe był przewodniczącym Komisji i jeśli radny 
nie wniesie sprzeciwu to przedstawi wyniki w punkcie 15 porządku obrad. 
Radny J. Podmokły wyraził zgodę. 
Odpowiadając na pytanie radnego Z. Wojtunia Starosta M. Jaskólski wyjaśnił, Ŝe w związku 
ze wzrostem liczby Rodzin Zastępczych z takim wnioskiem zwróciło się Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie ale dopiero po analizie budŜetu za I półrocze będzie podjęta decyzja. 
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Pkt 4/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek zaproponował, aby w pierwszej kolejności odbyła się 
dyskusja nad informacją z działalności Szpitala Powiatowego a następnie podjęcie uchwały.  
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
przyjęcia informacji z działalności oraz podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie za 
2006 rok (załącznik nr 2 do protokołu). 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli informację, która stanowi załącznik nr 
3 do protokołu. 
Wiceprzewodniczący Rady J. Zając odczytał treść uchwały. 
Radni stosunkiem głosów: 15 za, przy 2 wstrzymujących przyjęli uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego. Uchwała nr IX/40/2007 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 5/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie za 2006 rok. . 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni stosunkiem głosów: 16 za, przy 1 wstrzymującym przyjęli informację, która 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
Pkt 6/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
oceny sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu z uwzględnieniem wykorzystania unijnych 
środków pomocowych na 2006 rok. . 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli informację, która stanowi załącznik nr 
5 do protokołu. 
 
 
Pkt 7/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
informacji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa na temat funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli – IACS 
w powiecie złotowskim oraz o dopłatach dla rolników ze środków unijnych w 2006 roku.  
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli informację, która stanowi załącznik nr 
6 do protokołu. 
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Pkt 8/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
informacji z realizacji uchwał Rady Powiatu Złotowskiego za okres od 1 listopada 2006 roku 
do 31 marca 2007 roku. 
Radny J. Podmokły odnosząc się do punktu 14 informacji zwrócił się do Przewodniczącego 
Rady o przedstawienie informacji z nadzoru nad  wykorzystaniem urlopu przez Starostę, 
przypominając sytuacje jaka miała miejsce w pierwszej kadencji Rady, kiedy powiat musiał 
wypłacić wysoki ekwiwalent za niewykorzystany urlop przez byłego Starostę J. Szczerbiaka. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek odpowiadając na pytanie radnego J. Podmokłego wyjaśnił, 
Ŝe nie zliczał dni zaległego urlopu Starosty, ale udziela go na bieŜąco, wtedy kiedy Starosta 
zwraca się z wnioskiem. Dodał, Ŝe obecny Starosta co tydzień wykorzystuje zaległy urlop. 
Ponadto Komisja Rewizyjna kontrolowała wykorzystanie urlopów i nie wystąpiła                          
z zastrzeŜeniem o nieprawidłowościach. 
Radny Z. Wojtuń, członek Komisji Rewizyjnej poinformował, Ŝe za 2006 rok Starosta ma 
pięć dni zaległego urlopu, który wykorzysta w terminie od 5 do 11 czerwca br. Radny dodał, 
Ŝe kadra kierownicza albo ma urlopy wykorzystane, albo zaplanowane do wykorzystania                 
w czerwcu br.  
Radny T. Fidler zgłosił uwagi w imieniu byłego radnego M. Kitowskiego, do kalendarza 
stałych imprez kulturalnych, patriotycznych i promocyjnych, będącego załącznikiem do 
uchwały w sprawie rozwoju lokalnego powiatu złotowskiego. 21 września 2006 roku na 
posiedzeniu Komisji Oświaty i Zdrowia rany M. Kitowski zgłosił wniosek o korektę planu. 
Zaproponował, aby w punkcie: inauguracja roku szkolnego 2007/2008 nie wpisywać 
konkretnej daty 1. września lecz zapisać tylko miesiąc – wrzesień. Radny zwrócił się takŜe            
o włączenie do kalendarza imprezy pn. Bukowińskie spotkania. Komisja Oświaty przyjęła 
oba wnioski, które takŜe zaakceptował Zarząd Powiatu. A w dniu 27 września 2006 roku 
Rada podjęła uchwałę z naniesionymi poprawkami. Natomiast w opublikowanej uchwale              
w dniu 12.12 na stronach www Starostwa zmian nie naniesiono. Radny stwierdził, Ŝe jest to 
dowód, iŜ to co radni uchwalą nie jest respektowane. Dodał, Ŝe za treść uchwał odpowiada 
Przewodniczący Rady ale przedstawiona sytuacja nie dotyczy obecnego Przewodniczącego 
A. Jasiłka – uchwałę podjęto w poprzedniej kadencji. Radny zwrócił się o zwrócenie bacznej 
uwagi na treść i wnoszone poprawki do projektów uchwał. 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni stosunkiem głosów: 12 za, przy 5 wstrzymujących przyjęli informację, która 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Pkt 9/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
informacji z realizacji zadań biblioteki powiatowej, przez Miejską Bibliotekę Publiczną              
im. C. Norwida w Złotowie za 2006 rok. . 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni stosunkiem głosów: 15 za, przy 2 wstrzymujących przyjęli informację, która 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Pkt 10/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – 
Wychowawczemu w Jastrowiu.  
Wiceprzewodniczący Rady J. Zając odczytał treść uchwały. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów podjęli uchwałę. Uchwała nr IX/41/2007 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 11/ porządku obrad 
 
Wiceprzewodniczący Rady T. Wiśniewski przedstawił stanowiska stałych Komisji dotyczące 
podjęcia uchwały w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2007 rok.  
Wiceprzewodniczący Rady J. Zając odczytał treść uchwały. 
Z braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni stosunkiem głosów: 10 za, przy 7 wstrzymujących podjęli uchwałę. Uchwała 
nr IX/42/2007 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Pkt 12/ porządku obrad 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe przed sesją odbyło się posiedzenie 
Komisji BudŜetu, na którym radni przy jednym głosie wstrzymującym przyjęli projekt 
oświadczenia Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie planowanej przez Szpital Powiatowy 
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie na 2008 rok inwestycji w postaci zakupu tomografu. 
Następnie głos zabrał Dyrektor Szpitala Powiatowego J. Teusz, który uzasadnił konieczność 
zakupu tomografu. Powrócił do programów wyborczych niektórych partii – SLD i PSL, które 
w swoich programach wyborczych deklarowały pomoc w zakupie tomografu, co było szeroko 
przekazywane przez prasę.  
Dyrektor powiedział, Ŝe Rada Społeczna Szpitala ostatnio dyskutowała nad zakupem 
tomografu i zaakceptowała podjęcie działań w tym kierunku. Potrzeba zakupu jest 
konsekwencją posiadania oddziału ratunkowego oraz oddziału intensywnej opieki medycznej, 
jak równieŜ lądowiska dla helikopterów. Wynika to równieŜ z przepisów NFZ, który zaleca 
posiadanie tomografu.  
Dyrektor J. Teusz wyjaśnił, Ŝe obecnie korzystają z tomografu w Pile, co nie jest dobrą 
sytuacją dla pacjentów. Najczęściej są to pacjenci w cięŜkim stanie, po wypadkach, dowoŜeni 
są karetką z pełnym wyposaŜeniem. Karetka jest wyłączona na dwie, trzy godziny. 
Dyrektor powiedział, Ŝe zmieniają się standardy leczenia, bez badań tomografem często nie 
moŜna podjąć właściwej diagnozy, leczenia. 
Dyrektor J. Teusz wymienił szpitale powiatowe w województwie, które juŜ posiadają 
tomograf. Stwierdził, Ŝe jest to standard, do którego musimy się dostosować. Powiedział, Ŝe 
obecnie moŜna wynająć od firm tomograf za kwotę 20.000 zł, zapewnić i przeszkolić kadrę 
ale są to aparaty o niskiej jakości. 
 
Godz. 1545 obrady opuścił radny M. Jaskólski. 
 
Dyrektor J. Teusz poinformował, Ŝe zamierzają zakupić aparat średniej klasy, co poprawi 
jakość leczenia i diagnozowania. Stwierdził, Ŝe zwrócili się z wnioskiem do Starosty, 
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poniewaŜ szpital samodzielnie nie moŜe podjąć działań, nie mając zabezpieczonych                       
w budŜecie środków. We wrześniu składa się wnioski do NFZ na kontrakty na rok następny. 
Oświadczenie Rady traktuje jak promesą na rok 2008. Jeśli samorząd powiatowy zapewni 
środki to będzie to argument w rozmowach z samorządami gminnymi, instytucjami, 
stowarzyszeniami, jak równieŜ będzie moŜna zwrócić się do mieszkańców o przekazanie 1% 
odpisu z podatku. Dyrektor zwrócił się teŜ do mediów o nagłośnienie sprawy. 
Dyrektor powiedział teŜ, Ŝe rząd zapewnia, iŜ zabezpieczy w budŜecie 5,8 miliarda zł., nie 
tylko na podwyŜki płac ale przede wszystkim na doposaŜenie szpitali a takŜe na wzrost ceny 
jednego punktu kontraktowego. 
Raz jeszcze Dyrektor J. Teusz zwrócił się do radnych o poparcie oświadczenia. 
 
Godz. 1550 na obrady wrócił radny M. Jaskólski. 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe Komisja BudŜetu przyjęła oświadczenie 4. 
głosami za, przy 1 wstrzymującym. 
Wiceprzewodniczący Rady J. Zając odczytał treść oświadczenia. 
Zabierając głos w dyskusji radny Z. Wojtuń opowiedział się za zakupem tomografu. 
Stwierdził, Ŝe jest on niezbędny do diagnozowania. Powiedział, Ŝe sam musiał kiedyś 
korzystać z takiego badania. Dodał, Ŝe na pewno nie zabraknie teŜ chętnych do odpłatnego 
wykonywania badania. 
Radny J. Podmokły stwierdził, Ŝe takŜe jest za zakupem tomografu. Jednak na posiedzeniu 
Komisji BudŜetu zwracał uwagę, Ŝe jest to duŜa kwota i z czegoś trzeba będzie zabrać – 
zapewne z dróg. Zwrócił się z zapytaniem o całą kwotę zakupu oraz czy szpital będzie 
posiadał potrzebną część. 
Odpowiadając na pytanie radnego J. Podmokłego Dyrektor J. Teusz powiedział, Ŝe                        
z rozmowy z jedną z firm wynika, Ŝe koszt byłby w granicach 1,8 miliona zł. oraz 200.000 na 
przygotowanie pomieszczeń. Dyrektor oznajmił, Ŝe resztę weźmie na siebie szpital, ma tego 
świadomość a jeśli rząd zrealizuje swoje obietnice to będą środki.  
Przypomniał, Ŝe z własnych środków zakupiono nowy echokardiograf za 180.000 zł., jutro 
będzie nowa karetka reanimacyjna, na którą 40% środków dał powiat. W styczniu 2009 roku 
szpital będzie musiał ze swojego budŜetu spłacić drugą część. 
Radny K. Grochowski zgłosił wniosek, aby w oświadczeniu po słowie: „…w wysokości” 
dopisać słowo: „do” 1.000.000 zł. 
Starosta M. Jaskólski nie zgodził się z wnioskiem radnego K. Grochowskiego i stwierdził, Ŝe 
Dyrektor szpitala musi znać konkretną kwotę, nie moŜe to być zapis „do”. Starosta 
przedstawił trzy warianty zabezpieczenia środków: z budŜetu powiatu, 10. letni kredyt                    
z pierwszą spłatą w 2009 roku albo wniosek do Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego. 
Dyrektor J. Teusz stwierdził, Ŝe zapewne intencje radnego są czyste ale w interesach nie ma 
słowa „do”, musi być konkretna kwota. Inaczej mogłoby to odbyć się kosztem pracowników 
szpitala. Dodał, Ŝe na razie są to deklaracje a gdy oświadczenie stanie się dokumentem to 
będzie moŜna podjąć rozmowy. 
W związku z wypowiedzią Starosty i Dyrektora Przewodniczący Rady A. Jasiłek zwrócił się 
do radnego K. Grochowskiego z zapytaniem, czy podtrzymuje zgłoszony wniosek. 
Radny K. Grochowski wycofał wniosek. 
Radny Z. Pietrzak powiedział, Ŝe to on na posiedzeniu Komisji BudŜetu wstrzymał się od 
głosu ale ma wątpliwości. Stwierdził, Ŝe Dyrektor nie mówi wszystkiego, np. o ile będzie 
wyŜszy kontrakt gdy szpital będzie miał tomograf. Ma równieŜ wątpliwości kto powinien go 
kupić. Wyjaśnił, Ŝe jako lekarz prowadzący praktykę lekarza rodzinnego sam dokonuje 
zakupu niezbędnego sprzętu, potrzebnego do podpisania kontraktu. Stwierdził, Ŝe lekarze 
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prowadzący praktyki nie wystawią skierowania na badanie tomografem, bo to są ich 
pieniądze a szpital musi wysłać pacjenta na badanie, płacąc obecnie za transport i usługę. 
Radny wyraził teŜ wątpliwości natury moralnej, gdy pacjenci będą musieli, najczęściej 
odpłatnie, wykonywać badanie, za które opłatę pobierze szpital.  
Radny zwrócił się z pytaniem retorycznym, komu naleŜy zabrać ten milion: szkołom, czy                 
z dróg? Kredytowi jest przeciwny poniewaŜ powiat ma jeszcze do spłaty dość własnych 
kredytów. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek wyjaśnił, Ŝe właścicielem szpitala jest powiat i to my 
musimy płacić. A Rada musi zdecydować jak to zrealizować, bo nie ma wśród radnych 
wątpliwości do zasadności zakupu tomografu. 
Dyrektor J. Teusz dodał, Ŝe umowa z NFZ konkretnie określa wydatkowanie środków i nie są 
to inwestycje ani remonty. 
 
Godz. 1616 obrady opuścił radny J. Podmokły. 
 
Dyrektor J. Teusz wskazał źródła pochodzenia środków własnych szpitala, m in. z dzierŜaw 
pomieszczeń, utylizacji odpadów, dezynfekcji gabinetów kosmetycznych. 
Starosta M. Jaskólski stwierdził, Ŝe szpital dobrze funkcjonuje, zatrudnia 380 pracowników. 
Dodał, Ŝe w lipcu spłacimy kolejną ratę obligacji – 1.500.000 zł. a w ciągu 5. lat spłaciliśmy 
juŜ 8.000.000 zł. Ostatnią ratę spłacimy w 2008 roku. 
Radny R. Goławski stwierdził, Ŝe nie naleŜy zbytnio liczyć na obietnice rządu. Dodał, Ŝe 
powinniśmy liczyć na siebie bo jesteśmy w stanie podjąć działania aby zdobyć ten milion. 
Radny W. Choroszewski powiedział, Ŝe oświadczenie o zabezpieczeniu 1.000.000 zł.                   
w budŜecie to zgoda Rady na podjęcie działań przez Dyrektora na finalizowanie 
przedsięwzięcia a takŜe sygnał ze strony Rady, Ŝe sprawy słuŜby zdrowia nie są jej obce. 
Radny T. Fidler powiedział, Ŝe Dyrektor szpitala uzasadnił potrzebę zakupu tomografu nie 
wskazał jednak jaki jest obecnie koszt płacenia innym szpitalom za wykonanie badania                   
i transport a być moŜe zaoszczędzenie tych środków pozwoli na spłatę drugiej części kwoty 
potrzebnej na zakup tomografu. Dodał, Ŝe jeśli czujemy się odpowiedzialni za szpital to moŜe 
trzeba będzie odłoŜyć remonty w szkołach.  
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady A. Jasiłek zarządził głosowanie,                   
w którym radni stosunkiem głosów: 14 za, przy 2 wstrzymujących przyjęli oświadczenie. 
Oświadczenie nr IX/1/2007 stanowi załącznik protokołu. 
 
Godz. 1630 obrady opuścił radny Z. Pietrzak. 
 
 
Pkt 13/ porządku obrad 
 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji udzielił Starosta                    
M. Jaskólski. Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Godz. 1635 na obrady wrócił radny Z. Pietrzak. 
 
W związku z uzyskaną odpowiedzią w sprawie wysokości subwencji oświatowej dla Zespołu 
Szkół SpoŜywczych w Krajence radny P. Tomasz stwierdził, Ŝe nie wykazano róŜnicy między 
kwotą poniesionych wydatków a dochodów własnych. Zapytał o jaką kwotę chodzi. Radny 
wyliczył, Ŝe jest to 251.197 zł. co w kadencji Rady stanowi ok. 1.000.000. Gmina Krajenka 
jest zainteresowana przejęciem ZSS, a burmistrz co jakiś czas wyciąga przyjazną dłoń i czy 
nie warto zastanowić się nad podjęciem rozmów.  
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Radny powiedział, Ŝe w tabeli wykazano, iŜ środki własne powiatu na spłatę obligacji za 
inwestycję w Krajence wynoszą 2.293.118. A w sprawozdaniu Zarządu w okresie od 28.04 do 
16.03 o spłacie obligacji była nieprecyzyjna, wykazano kwotę 3.147.000 zł. Radny stwierdził, 
Ŝe w sprawozdaniu naleŜało wskazać, Ŝe kwota ta dotyczy spłaty obligacji dwóch inwestycji. 
Radny wyliczył, Ŝe na spłatę obligacji na inwestycję w Krajence, w 2007 roku wydano 
572.000 zł.; w 2008 – 704.000 zł. a na inwestycję w Jastrowiu w 2007 roku – 728.000 zł.                     
a w 2008 – 896.000 zł. Oznacza to, Ŝe na inwestycję w Jastrowiu wydano większą kwotę. 
Przewodniczący Rady zwrócił się do Starosty z zapytaniem, czy udzieli radnemu odpowiedzi. 
Starosta M. Jaskólski odpowiedział, Ŝe nie poniewaŜ są to luźne przemyślenia radnego. 
Radny K. Grochowski stwierdził, Ŝe Starosta uchylił się od odpowiedzi, czy jest to komisja 
polityczna. Ponownie zwrócił się z zapytaniem, czy inni radni nie mogą uczestniczyć                     
w komisji konkursowej. Dodał, Ŝe jesteśmy wspólną Radą działającą we wspólnym interesie. 
Starosta M. Jaskólski odpowiedział, Ŝe Zarząd podjął taką decyzję i Starosta jej nie zmieni bo 
jest to decyzja kolegialna. 
 
 
Pkt 14/ porządku obrad 
 
W tym punkcie porządku obrad radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: 
Radny Z. Wojtuń zwrócił się do Zarządu Powiatu w imieniu mieszkańców ul. Obrońców 
Warszawy w Złotowie o uregulowanie ruchu rowerowego, brak jest wyznaczonej ścieŜki 
rowerowej w związku z czym, niejednokrotnie dochodziło do kolizji rowerzystów z pieszymi. 
Dodał, Ŝe przy tej ulicy jeden chodnik jest węŜszy a drugi szeroki ale spełnia on rolę parkingu 
dla samochodów. 
Radny P. Tomasz zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady, czy to była 
interpelacja, bo jego zdaniem powinno być to zgłoszone w innym punkcie porządku obrad. 
Radny P. Tomasz zwrócił się o przedstawienie przebiegu tegorocznych matur, czy odbyły się 
bez zakłóceń, czy były jakieś incydenty. 
Radny P. Tomasz powiedział, Ŝe odwiedził miejscowość Sypniewo, oglądał odebraną we 
wrześniu ub. roku inwestycję w postaci chodnika i zauwaŜył między chodnikiem a drogą 
pozostawione pasy ziemi o róŜnej szerokości – od 5 do 40 cm, na długości 140 m, co 
zmierzył krokami, brak krawęŜników. Radny zwrócił się z zapytaniem, czy w związku z tym 
planowane jest poszerzenie jezdni w miejscowości Sypniewo, czy jest to zwykłe niedbalstwo. 
Radny sądzi, Ŝe tak poniewaŜ chodnik zapada się w kilku miejscach a między kostką są duŜe 
odstępy. 
Radny P. Tomasz zwrócił się z zapytaniem, czy Ŝona Władysława Samecia, radnego Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej Rady Miejskiej w Okonku jest zatrudniona w Powiatowym Urzędzie 
Pracy. Jakie kryteria o tym decydowały, czy obsadzenie stanowiska nastąpiło w drodze 
konkursu. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek zwrócił się do radnego P. Tomasza. Zwrócił uwagę, Ŝe 
pouczanie przewodniczącego czasami jest dobre ale nie zawsze. Powiedział, Ŝe takŜe miewa 
czasami wątpliwości, czy dana wypowiedź jest interpelacją, zapytaniem, czy wnioskiem. 
Radny uwaŜa, Ŝe jeśli on zwraca się z zapytaniem to jest to interpelacja natomiast radny               
Z. Wojtuń poruszył podobny temat jak radny, z tą róŜnicą, Ŝe jedna dotyczyła chodnika                   
a druga ulicy. Poprosił radnego o nie zwracanie uwagi innym jeśli samemu myli się te 
pojęcia. 
Radny W. Choroszewski zwrócił się z wnioskiem do Powiatowego Zarządu Dróg w imieniu 
mieszkańców gminy Okonek o „podczesanie” gałęzi drzew na drodze powiatowej: Lotyń – 
Wojnówko – Rudnica – Lubniczka – Lubnia, które są obłamywane przez duŜe samochody. 
Połamane gałęzie utrudniają jazdę kierowcom samochodów osobowych. 
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Radny T. Fidler zwrócił się do Starosty z wyrazami szacunku dla pracowników 
wykonujących prace budowlane na ul. Norwida i Al. Piasta przy budowie ronda. Natomiast 
radny zaprotestował przeciwko temu, co zrobiono wokół tej inwestycji. W momencie 
zamknięcia ul. Norwida a potem Al. Piasta nie przygotowano objazdów ani oznakowania. 
Oznakowanie było dołączane później. Największym problemem jest brak objazdów dla 
autobusów, problemem jest blokowanie się autobusów przy zjeździe z Al. Piasta                       
w ul. Nieznanego śołnierza. Radny stwierdził, Ŝe ta inwestycja jest juŜ w połowie realizacji 
ale zgłosił interpelację, aby w przyszłości prowadzenia inwestycji na drogach powiatowych 
przygotować się na czas i właściwie. 
Radny P. Tomasz zwrócił się o usunięcie drzew zagraŜających budynkom Zespołu Szkół 
SpoŜywczych znajdujących się przy rynku w Krajence; był to budynek rowkarni itd. 
Radny P. Tomasz zwrócił się do Starosty w imieniu radnych Rady Miejskiej w Krajence              
w sprawie stanu przejścia dla pieszych przy ul. Szkolnej w Krajence. Radny zwrócił się                 
o wykonanie remontu przejścia dla pieszych. 
Radny wręczył Staroście zdjęcia. 
 
 
Pkt 15/ porządku obrad 
 
W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady A. Jasiłek, który jako przewodniczący 
Komisji konkursowej poinformował o przebiegu konkursów na wybór dyrektorów szkół 
ponadgimnazjalnych. Przedstawił regulamin konkursu oraz poinformował, jakie czynniki 
powodują uniewaŜnienie konkursu. Oznajmił, Ŝe z wynikami powinien w pierwszej 
kolejności zapoznać się Zarząd, następnie powinny być zatwierdzone przez Kuratorium 
Oświaty, ale sądzi, Ŝe wyniki nie będą uniewaŜnione, dlatego zapozna z nimi radnych. 
25 maja 2007 roku odbyły się cztery konkursy: 
- Liceum Ogólnokształcące w Złotowie – zgłoszono 2 oferty: M. M. Klein i Z. Bamberski; 
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie – M. Skórcz; 
- Zespół Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie: zgłoszono 2 oferty: G. Potkański                
i K. Cichański; 
- Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu: W. Pachocki. 
Wyniki. Dyrektorem został w: 
- LO – Zbigniew Bamberski 
- ZSE – Marek Skórcz 
- ZSE – M – Krystian Cichański 
- ZST – Wiesław Pachocki. 
29 maja odbyły się trzy konkursy: 
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie – Aldona Hamarczuk; 
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Złotowie – Anna Michalska; 
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Jastrowiu – Wiesław Szczęsny. 
Na stanowiska dyrektorów wybrano zgłoszonych kandydatów. 
Radny Z. Wojtuń zwrócił się do mediów, w imieniu S. Klimczaka, ojca Karola, chorego na 
raka, o zamieszczenie numeru konta na zbiórkę pieniędzy, na leczenie dziecka. 
Radny K. Grochowski ustosunkował się do wypowiedzi włodarzy samorządów udzielonej 
tygodnikowi „Aktualności Lokalne” w sprawie podwyŜek dla nauczycieli. Radny nie zgadza 
się z wypowiedzią, Ŝe jest to zamach rządu na samorządy. Zwrócił się z zapytaniem, ile musi 
dać Starostwo na 5% podwyŜkę dla nauczycieli. Stwierdził, Ŝe naleŜy wyliczyć koszt a nie 
stawiać przeciwko pracownikom Starostwa - nauczycieli. Dodał, Ŝe Ministerstwo daje na 
podwyŜki dla nauczycieli 500 mln zł. i naleŜy wyliczyć ile będzie potrzeba środków dla 
nauczycieli z naszego powiatu. Powiedział, Ŝe naleŜy podwyŜki wypłacić, ale moŜe nie w 
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takiej wysokości jak sobie Ŝyczą nauczyciele. Radny oświadczył, Ŝe Komisja Rewizyjna 
powinna zbadać, przeanalizować zarobki pracowników Starostwa, czy oni tak mało zarabiają. 
Odpowiedzi udzielił Skarbnik G. Piękoś, który wyjaśnił, Ŝe w części oświatowej zapisano na 
podwyŜki przekazaną kwotę 118.670 zł. Z wyliczeń szkół wynika, Ŝe będzie potrzeba 
600.000 zł. a z wyliczeń Starostwa, Ŝe 500.000 zł. W dzisiejszej uchwale w sprawie zmiany 
budŜetu powiatu przesunięto juŜ środki na podwyŜki dla nauczycieli. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek dodał, Ŝe podwyŜkę dla nauczycieli regulują przepisy 
Rozporządzenia Ministra. 
Radny R. Goławski powiedział, Ŝe takiej, moŜe zbyt ostrej, wypowiedzi udzielił „AL.” 
Stwierdził, Ŝe rząd nie mówi o podwyŜce do 5% ale o podwyŜce 5%. Przekazał na ten cel 
0,6% z czego wynika, Ŝe 4,4% musi dołoŜyć samorząd. Jeśli podwyŜki naleŜą się z ramienia 
rządu to powinien środki zabezpieczyć. Radny przypomniał, Ŝe niektóre szpitale do dziś 
ponoszą konsekwencje ustawy nr 203 - podwyŜki dla pielęgniarek, gdzie rząd nie 
zabezpieczył środków a kazał wypłacić szpitalom z własnych budŜetów. 
Radny Z. Kwaśny zwrócił się do radnego P. Tomasza i powiedział, Ŝe jego córka zatrudniona 
w Starostwie jest od ponad dwóch lat i Starosta zatrudniając ją nie mógł wiedzieć, Ŝe on 
zostanie radnym. Ponadto córka posiada odpowiednie wykształcenie – kierunek ochrona 
środowiska i geografia a obecnie kończy matematykę.  
W związku z tą wypowiedzią radny P. Tomasz zwrócił się z zapytaniem do radnego                       
Z. Kwaśnego jak długo naleŜy do Sojuszu Lewicy Demokratyczne, czy PSL, bo do czegoś 
radny naleŜy. 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek stwierdził, Ŝe sytuacja staje się niesmaczna. Zwrócił uwagę 
radnemu P. Tomaszowi, Ŝe jeśli nie orientuje się kto z jakiej opcji jest i chce to teraz ustalić, 
to Przewodniczący oznajmił,  Ŝe jest to obraźliwe w stosunku do pana radnego a takŜe do 
ugrupowania, z którego wystartował do wyborów, które tutaj reprezentuje. Przewodniczący 
stwierdził, Ŝe nie będzie dopuszczał do polemik, które są na bardzo niskim poziomie. 
Radny W. Choroszewski zwrócił się z wnioskiem do radnego P. Tomasza, aby wreszcie 
skończył z tą dziką polityczną wściekłością poniewaŜ nie przynosi ona zaszczytu ani chluby 
tej Radzie a przeciwnie godzi w poczucie intelektu. 
Radny R. Goławski zwrócił się do radnego P. Tomasza i powiedział, iŜ jest on juŜ trochę               
w tej Radzie i powinien wiedzieć, który radny w jakim jest klubie. Radny Z. Kwaśny nie jest 
z PSL, a to co radny Tomasz nazywa „coś tam” to jest klub radnych Samorządowego 
Porozumienia Ludowo – Sportowego. Zwrócił się o nie obraŜanie członków klubu SPL-S, 
poniewaŜ on nie obraŜa klubu radnych PiS 
Radny K. Grochowski zwrócił się do radnego R. Goławskiego i powiedział, Ŝe zarówno rząd 
jak i powiat mają uchwalony budŜet ale wspólnie musimy dbać  i godzić sprawy dla dobra 
środowiska. 
 
 
Pkt 16/ porządku obrad 
 

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek zamknął obrady IX sesji o godz. 1705.    
 
         
        Przewodniczący Rady 
             /Andrzej Jasiłek/ 
 
Sporządziła: 
Lucyna Grunau 


