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BR.0002.10. 6 .2012 

 

 

PROTOKÓŁ NR XX/12 

Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

ODBYTEJ W DNIU 27 CZERWCA 2012 ROKU 
 

 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1750. 

 

Posiedzenie odbyło się w auli Starostwa Powiatowego w Złotowie, przy al. Piasta 32. 

 

Obrady otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu Złotowskiego Jadwiga 

Harbuzińska - Turek. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 16 

radnych, a zatem rada jest zdolna do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję zostały dołączone do 

protokołu z sesji. 

 

Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska - Turek poinformowała, że: 

o poza tematami wynikającymi z zatwierdzonego planu pracy Rady w zarządzeniu znalazły 

się dodatkowe punkty dotyczące podjęcia uchwał w sprawie: 

 określenia zasad ustalania, obniżania i rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez powiat złotowski. 

 „Regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach, 

placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez 

Powiat Złotowski”. 

 nadania numeru Gimnazjum wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu. 

 nadania numeru Gimnazjum wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Jastrowiu. 

 skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie. 

 skargi na działalność Starosty Złotowskiego. 

o w ustawowo określonym terminie – na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji - Zarząd 

Powiatu, zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu złotowskiego na 2012 rok i zgodnie                     

z Regulaminem Rady Powiatu porządek obrad zostaje o ten punkt uzupełniony; 

o Zarząd Powiatu w dniu dzisiejszym przedłożył autopoprawkę projektu uchwały                     

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 rok.  

 

Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska - Turek zapytała, czy są inne wnioski co do zmiany lub 

uzupełnienia porządku obrad. 

Nie zgłoszono. 

Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek poinformowała, że porządek obrad obejmuje 

następujące punkty: 

1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3/ Informacja o stanie agroturystyki na terenie Powiatu Złotowskiego. 
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4/ Informacja z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu                   

oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2008 - 2013 ” za 2011 rok.  

5/ Informacja z realizacja „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w latach 

2006 – 2016” za 2011 rok. 

6/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania, obniżania i rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych                         

w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat złotowski. 

7/ Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych 

prowadzonych przez Powiat Złotowski”. 

8/ Podjęcie uchwały w sprawie nadania numeru Gimnazjum wchodzącego w skład 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków                   

w Jastrowiu. 

9/ Podjęcie uchwały w sprawie nadania numeru Gimnazjum wchodzącego w skład 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu. 

10/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu złotowskiego na 2012 rok. 

11/ Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Złotowie. 

12/ Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Starosty Złotowskiego. 

13/ Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym.  

14/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

15/ Interpelacje i zapytania radnych. 

16/ Wnioski i oświadczenia radnych. 

17/ Zamknięcie sesji. 

 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wicestaroście Złotowskiemu Tomaszowi Fidlerowi, 

który poinformował, że Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie w roku 

szkolnym 2011/2012 uzyskał piątą lokatę w klasyfikacji sportowej uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Oznajmił, że to ogromne osiągnięcie 

zawdzięczamy zaangażowaniu dyrektora szkoły Marka Skórcza. 

Wicestarosta poinformował, że w dniu dzisiejszym miało miejsce podsumowanie projektu 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Kapitał Ludzki, pod nazwą „Lepsza perspektywa 

zawodowa”, w ramach którego udało się pozyskać 350 tys. zł na rozwijanie zainteresowań 

edukacyjnych, artystycznych i sportowych. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna grupa uczniów powiatu 

złotowskiego osiągnęła sukcesy sportowe na szczeblu ogólnokrajowym. Podziękowała 

samorządom gminnym, które wsparły finansowo wyjazdy na zawody poszczególnych 

uczniów oraz Stanisławowi Rumińskiemu za koordynację wyjazdów. 

Następnie pogratulowano sportowcom, którzy w dniach 22-24 czerwca 2012 roku brali udział 

w Ogólnopolskich Finałach Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi, zajmując czołowe 

lokaty: 

o Klaudia Adamek - rekord Polski w biegu na 60 m      

o Bartosz Chwiałkiewicz - rekord Polski w skoku wzwyż  

o Klaudia Przemorska - III miejsce w skoku wzwyż 

o Eryk Lamtschek - III miejsce w skoku wzwyż 

o Patrycja Adamek - III miejsce w biegu na 300 m  

o Barbara Piosik V miejsce w biegu na 600 m 

o Nikola Gołębiewska - IV miejsce w rzucie piłką palantową 

o Klaudia Kołodziejczyk – IV miejsce w skoku w dal 

o Dawid Jers - IV miejsce w skoku wzwyż 

o Maja Peciak – IV miejsce w skoku wzwyż 
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Podziękowania skierowano również do nauczycieli – opiekunów sportowców: Kariny 

Kuczyńskiej, Iwony Zielińskiej, Alicji Matuszak, Jarosława Dopytały, Andrzeja Wawruszaka,  

Mirosława Głyżewskiego i Jadwigi Najmowicz. 

 

Przewodnicząca Rady J. Harbuzińska – Turek poinformowała, że w ostatnim czasie odbyły 

się konkursy na wybór dyrektorów niektórych szkół i placówek oświatowych, w wyniku 

których Zarząd Powiatu powierzył pełnienie obowiązków dyrektorów: POPP w Złotowie - 

Aldonie Chamarczuk, PPP-P w Złotowie - Annie Michalskiej, MOW nr 2 w Jastrowiu – 

Violetcie Michalskiej, ZSE w Złotowie - Markowi Skórczowi. 

Wręczenia aktów z Przewodniczącą Rady dokonali Starosta i Wicestarosta Złotowski.  

 

Godz. 15
15

 do godz. 15
25

 przerwa w obradach.  

 

 

Pkt. 2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Jadwiga Harbuzińska - Turek oznajmiła, że protokół został 

sporządzony w terminie określonym w statucie powiatu i wyłożony radnym do wglądu.                 

Do chwili otwarcia obrad  nie zgłoszono uwag. 

W głosowaniu protokół został przyjęty jednogłośnie, liczbą 16 głosów. 

  

 

Pkt. 3/ Informacja o stanie agroturystyki na terenie Powiatu Złotowskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące informacji o stanie agroturystyki na terenie Powiatu Złotowskiego. 

Stanowiska komisji stałych stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 

głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 16 głosów przyjęli informację (załącznik nr 

2 do niniejszego protokołu). 

 

 

Pkt. 4/ Informacja z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu 

oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2008 - 2013 ” za 2011 rok.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące przedmiotowej informacji. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 

głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 16 głosów przyjęli informację (załącznik            

nr 3 do niniejszego protokołu). 

 

 

Pkt. 5/ Informacja z realizacja „Strategii rozwiązywania problemów społecznych                                                       

w latach 2006 – 2016” za 2011 rok. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące informacji z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w latach 

2006 – 2016” za 2011 rok. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 

głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 16 głosów przyjęli informację (załącznik            

nr 4 do niniejszego protokołu). 
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Pkt. 6/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania, obniżania i rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych                        

w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat złotowski. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 
Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 

głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 16 głosów przyjęli uchwałę.  

Uchwała nr XX/147/2012 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 7/ Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych 

prowadzonych przez Powiat Złotowski”. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 
Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 

głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 16 głosów przyjęli uchwałę.  

Uchwała nr XX/148/2012 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 8/ Podjęcie uchwały w sprawie nadania numeru Gimnazjum wchodzącego w skład 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków                             

w Jastrowiu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Karol Pufal odczytał projekt uchwały. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 

głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 16 głosów przyjęli uchwałę.  

Uchwała nr XX/149/2012 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 9/ Podjęcie uchwały w sprawie nadania numeru Gimnazjum wchodzącego w skład 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Jastrowiu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 

głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 16 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę. 

Uchwała nr XX/ 150 / 2012 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 10/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu złotowskiego na 2012 rok. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Trela przedstawił stanowiska komisji stałych 

dotyczące projektu uchwały. 
Wiceprzewodniczący Rady K. Pufal odczytał projekt uchwały. 

Z braku uwag i zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek zarządziła 

głosowanie, w którym radni jednogłośnie, liczbą 16 głosów przyjęli przedmiotową uchwałę. 

Uchwała nr XX/151/2012 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
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Pkt. 11/ Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Złotowie. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że skargę na działalność Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Złotowie złożyła firma Metalpast Karo w Złotowie; skarga była 

rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną, która stosunkiem głosów: 4 za przy 1 

wstrzymującym uznała ją za bezzasadną. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Podmokły poinformował, że: 

 w skardze zarzucono biurokratyczne załatwianie sprawy,  

 w toku rozpatrywania skargi członkowie Komisji stwierdzili, że zarzuty przedstawione 

w skardze nie znalazły potwierdzenia, 

 z uwagi na uchybienia formalne wniosek o organizację stażu nie mógł zostać  przyjęty 

do realizacji i bez wpływu na rozstrzygnięcie skargi pozostaje fakt, że w karcie 

oceny wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu omyłkowo podano,                    

iż „Wniosek nie posiada uchybień formalnych i merytorycznych” 

 w głosowaniu wstrzymał się, gdyż uważa, że można było przyjąć wniosek i zwrócić 

się o usunięcie braków formalnych, jednak z uwagi na fakt, że wpłynęło bardzo dużo 

wniosków oraz że skarżący swój wniosek złożył w ostatnim dniu wyznaczonego 

terminu, nie możliwe było ich szybkie zweryfikowanie. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Karol Pufal odczytał projekt uchwały.  

Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 

zarządziła głosowanie, w którym radni stosunkiem głosów 15 za przy 1 wstrzymującym 

przyjęli przedmiotową uchwałę. Uchwała nr XX/152/2012 stanowi załącznik nr 10 do 

niniejszego protokołu. 

 

Pkt. 12/ Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Starosty Złotowskiego. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że skargę złożyła wspólnota mieszkaniowa „Zgoda”              

z Okonka; skarga była rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną, która stosunkiem głosów:             

4za, 1 przeciw uznała ją za bezzasadną. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Podmokły poinformował, że: 

 członkowie Komisji uznali skargę za bezzasadną, gdyż podstawa  prawna  wydania przez 

Starostę Złotowskiego zezwolenia na odzysk odpadów – gleba i ziemia zawierająca substancje 

ropopochodne była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a podstaw do odmowy 

wydania zezwolenia nie znaleziono, 

 Starosta Złotowski, przed wydaniem zezwolenia, zasięgnął opinii Burmistrza Okonka, 

który przedstawiony wniosek zaopiniował pozytywnie, z zastrzeżeniami które zostały 

ujęte w wydanym zezwoleniu, 

 w trakcie dyskusji podnoszono jednak argument, że odzysk odpadów odbywający się w 

sąsiedztwie budynku mieszkaniowego, szkoły, czy boiska sportowego może być 

uciążliwy. 

 

Radny R. Duszara oznajmił, że: 

 nie miał wątpliwości, że decyzja została wydana zgodnie z prawem, jednak swoje 

zastrzeżenia zgłosił na lutowej sesji, sygnalizując, że wbrew postanowieniom zawartym 

w decyzji firma prowadzi składowanie, a nie odzysk materiałów niebezpiecznych 

 spółka, której udzielono pozwolenia sama przyznała, że odzysk rozpoczął się dopiero              

w połowie kwietnia br. 
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 zgłoszona interpelacja powinna skutkować przeprowadzeniem kontroli poprawności 

wykonywania decyzji, a sama skarga przestrzegać przed podobnymi, negatywnymi 

zdarzeniami w przyszłości 

 w głosowaniu opowie się przeciwko uznaniu skargi za bezzasadną. 

 

Starosta R. Goławski oznajmił, że: 

 nie potrzebnie wprowadza się w błąd opinię publiczną,  

 bezpośrednio po złożeniu ziemi, pobierano próbki, celem wytworzenia 

mikroorganizmów, a następnie powstały bioelement, po wprowadzeniu do gleby, 

dokonywał odzysku odpadów, 

 taka sama technologia została zastosowana, przez tą samą spółkę, w Lędyczku                                

i ówczesny Burmistrz Okonka R. Duszara również wydał pozytywną decyzję, 

 firma Hydrogeotechnika z Kielc przeprowadzała na terenie powiatu złotowskiego 

również likwidację mogielnika we Franciszkowie 

 

Następnie głos zabrał Marcin Misztal - przedstawiciel firmy Hedrogeotechnika z Kielce, 

który poinformował, że: 

 proces bioremediacji odbywał się poza instalacjami i urządzeniami tak, jak zapisano              

w decyzji, 

 proces odzysku odpadów rozpoczyna się po pobraniu prób do badań z nagromadzonego 

materiału, a następnie wytworzeniu preparatu biologicznego, przy współpracy                             

z Zakładem Biologii Środowiska Politechniki Warszawskiej,  

 po wprowadzeniu proparatu do gleby następuje usuwanie z niej substancji 

ropopochodnych,  

 proces może trwać cały rok, jednak największy postęp następuje w dodatniej 

temperaturze, 

 w kolejnym etapie, w uzgodnieniu z Burmistrzem Okonka, planowane jest wykorzystanie 

oczyszczonej gleby do rekultywacji, zgodnie z ideą ustawy o odpadach, 

 firma, w trosce o dobrą opinię, prawdopodobnie nie będzie już chciała kontynuować tych 

działań w Okonku.  

 

Radny J. Podmokły zapytał, czy była możliwość zlokalizowania poletka w większej 

odległości od zabudowań? 

Radny R. Duszara oznajmił, że otrzymując decyzję 12 stycznia 2012 r. można było 

przewidzieć, że w tych warunkach atmosferycznych proces odzysku nie będzie skuteczny, 

dlatego też należało opóźnić gromadzenie gleby. 

 M. Misztal oznajmił, że są różne metody bioremediacji, również przy użyciu gotowych 

produktów; zastosowany proces jest skuteczny, ponieważ następuje izolacja próbki 

rzeczywistej, z której namnażany jest szczep bakterii, a następnie prowadzony proces 

mikrobiologiczny. Oznajmił, że starając się o pozwolenie, wymagana była zgoda właściciela 

terenu i teren o takiej lokalizacji został firmie udostępniony. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Karol Pufal odczytał projekt uchwały.  

Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodnicząca J. Harbuzińska - Turek 

zarządziła głosowanie, w którym radni stosunkiem głosów: 15 za, przy 1 przeciw przyjęli 

przedmiotową uchwałę.  

Uchwała nr XX/153/2012 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
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Pkt. 13/ Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie 

międzysesyjnym.  
 

Radny R. Sikora zapytał dlaczego Zarząd Powiatu zamierza uchylić decyzję Burmistrza 

Gminy i Miasta Jastrowie zatwierdzającej projekt podziału działki wydzielonej                                

w użytkowanie wieczyste PKP S.A.? 

 

Radny J. Podmokły - nawiązując do uzasadnienia odwołania dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Złotowie, tj. nieprawidłowości przy budowie chodnika w Węgiercach – zapytał, 

czego konkretnie dotyczyły wskazane nieprawidłowości? 

Radny oznajmił, że popiera działania mające na celu promocję powiatu, jednak przy wniosku 

o udzielenie dofinansowania na uroczystości „Głosu Rodła” organizowane przez T. Szczyrbaka 

otrzymał odpowiedź, że Zarząd Powiatu nie udziela wsparcia finansowego osobom 

fizycznym, natomiast ze sprawozdania wynika, że udzielono dofinansowania zespołowi 

Boogie Boys na wydanie płyty; zapytał, na jakiej podstawie podjęto decyzję oraz czy zawarto 

umowę na dofinansowanie?  

 

Radny R. Duszara oznajmił, że w poprzedniej kadencji o wsparcie finansowe do Zarządu 

Powiatu zwrócił się również zespół z Lotynia i otrzymał odmowę dofinansowania -                         

z uzasadnieniem, że Zarząd Powiatu nie wspiera działalności komercyjnej – a obecnie mamy 

do czynienia z podobną sytuacją. Zapytał, czy nie jest to związane z darmowym występem 

zespołu na festynie wyborczym w Okonku oraz czy z tytułu podpisanej umowy do budżetu 

powiatu będą wpływały określone tantiemy?  

 

Starosta R. Goławski poinformował, że; 

 decyzja wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie zostanie uchylona, gdyż przy 

procedurze regulacji spraw własnościowych działki położonej w Jastrowiu, której                  

w części właścicielem jest powiat, nie uwzględniono nas jako strony;  

 nieprawidłowości przy budowie chodnika w Węgiercach były związane z błędami                 

na etapie projektowania (chodnik położono poniżej osi jezdni), co spowodowało 

konieczność jego przebudowy; podobna sytuacja powtórzyła się w Starej Wiśniewce, 

 „Boogie Boys”, to zespół klasy światowej, który miał swoje nieodpłatne występy na 

wielu imprezach powiatowych – ostatnio również na finale konkursu o Nagrodę Powiatu 

Złotowskiego; 

 regulamin promocji powiatu złotowskiego w tym zakresie zostanie przedstawiony; 

 do każdego wniosku o dofinansowanie podchodzi się indywidualnie i jeśli dotyczą 

promocji powiatu na terenie kraju, a nawet o zasięgu międzynarodowym - jak                         

w przypadku zespołu Boogie Boys – zostaną rozpatrzone pozytywnie; 

 powiat corocznie dofinansowuje organizację sejmiku młodzieżowego w Zakrzewie, 

którego współorganizatorem jest „Głos Rodła” reprezentowany przez Pana                            

T. Szczyrbiaka; 

 w dniu dzisiejszym nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Złotowie; wpłynęły dwa wnioski, z czego jeden nie spełniał wymogów 

formalnych; komisja konkursowa przedstawiła wyniki Zarządowi Powiatu Złotowskiego, 

na podstawie których na stanowisko Dyrektora PZD powołano radnego Mirosława 

Jaskólskiego.  

 

Radny J. Podmokły zapytał, czy Dyrektor J. Arter złożył odwołanie od decyzji Zarządu 

Powiatu? 

W odpowiedzi Starosta R. Goławski poinformował, że Pan J. Arter nie złożył odwołania. 
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Wicestarosta T. Fidler poinformował, że: 

 z jego niedopatrzenia w informacji z prac Zarządu Powiatu została zamieszczona 

informacja o przeznaczeniu, a nie o zabezpieczeniu kwoty na promocję powiatu 

złotowskiego przez zespół Boogie Boys, 

 nie będzie to dotacja, tylko umowa sponsorska, 

 zespół  Boogie Boys przedstawił 3 oferty, m.in. na kwotę 15 tys. zł za użycie nazwy 

mecenas oraz za 10 tys. zł za tytuł partnera i prawdopodobnie taka forma umowy będzie 

negocjowana, 

 powiat otrzymałby tytuł partnera, nasz logotyp zostałby zamieszczony na wewnętrznej 

stronie okładki płyty, na materiałach promocyjnych (ulotki, banery, plakaty) oraz na 

stronie internetowej i na samochodzie zespołu,   

 zakres promocji obejmowałby m.in. Europę, USA, Kanadę,  

 we wrześniu ubiegłego roku miały również miejsce pierwsze rozmowy zespołu                       

z Burmistrzem Złotowa o objęciu mecenatu, 

 w ubiegłym roku, za pośrednictwem Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej                     

w Złotowie, udało się wydać płyty dwóm wychowankom naszej placówki.  

 

Pkt. 14/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych przedstawił Starosta R. Goławski (pisemna 

informacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

 

 

Pkt. 15/ Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny J. Podmokły oznajmił, że Szkoła Katolicka w Złotowie wnioskowała jedynie o objęcie 

patronatu nad konkursem historyczny i szkoda, że nie zwrócono się o uzupełnienie braków 

formalnych, aby wniosek mógł zostać rozpatrzony pozytywnie.  

 

Starosta R. Goławski oznajmił, że Zarząd Powiatu, w miarę możliwości, będzie wspierał takie 

wydarzenia o charakterze lokalnym. 

 

Radny R. Duszara ponownie zaapelował o dokończenie budowy chodnika w miejscowości 

Pniewo.  

Starosta R. Goławski poinformował, że procedura podziału geodezyjnego będzie kosztowała 

ok. 30 tys. zł i zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu budowa tego chodnika zostanie 

dokończona. 

    

Pkt. 16/ Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Radny M. Jaskólski oznajmił, że sprawowanie funkcji dyrektora PZD będzie bardzo trudne, 

gdyż jednostka od dawna nie była restrukturyzowana, a na remonty i modernizacje dróg                    

i chodników potrzebne są znaczące środki finansowe. 

 

Starosta R. Goławski oznajmił, że powiat, w porozumieniu z samorządami gminami, będzie 

podejmował próby pozyskania środków z programu ochrony gruntów rolnych na remonty 

dróg powiatowych; do tej pory pozyskano już z tego źródła 300 tys. zł.  

 

Radny K. Bieluszko poinformował, że Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

wystosowała wniosek w sprawie odstrzału bobrów, jednak w odpowiedzi WFOŚ w Poznaniu 
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poinformował, że takie działania mogą być podjęte tylko w sytuacji, gdy nie możliwe jest 

zastosowanie innej metody ograniczenia szkód wyrządzonych przez te zwierzęta. 

 

Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju P. Maliszewski poinformował, że w uznaniu zasług 

powiatu złotowskiego w pomocy osobom niepełnosprawnym i potrzebującym najwyższa 

kapituła orderu radości, po rekomendacji Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

uhonorowała powiat złotowski tytułem „powiat przyjazny osobom niepełnosprawnym”. 

 

Radny J. Podmokły poinformował, że po sesji odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodnicząca Rady Poinformowała, że minioną sobotę odbyła się gala Konkursu                        

o Nagrodę Powiatu Złotowskiego, natomiast 11 sierpnia br. odbędą się Powiatowe Zawody 

Wędkarskie.  

 

Pkt. 17/ Zamknięcie sesji. 

 

Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca 

Rady J. Harbuzińska zamknęła obrady XX sesji o godz. 1750. 

 
Sporządził: 

Beata Piechowska 

Tomasz Michalski 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY 

 

 

   Jadwiga Harbuzińska – Turek  
 


