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PROTOKÓŁ NR XIV/2015 

z obrad XIV sesji Rady Powiatu Nakielskiego 

odbytej dnia 23 grudnia 2015 roku w godz. od 9.00 do 12.45 

w sali konferencyjnej na Przystani Powiat Nakielski 

w Nakle nad Notecią. 

 

 

 

Ad. 1/ 

Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, o godzinie 9.00 otworzył obrady XIV sesji Rady 

Powiatu Nakielskiego. Powitał radnych i zaproszonych gości. 

 

Ad. 2/ 

Stwierdzenie quorum. 

Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie  

w obradach uczestniczy 21 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych stanowi quorum pozwa-

lające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Następnie odczytał proponowany porządek obrad XIV sesji Rady 

Powiatu Nakielskiego. 

 

 

Porządek obrad 

XIV sesji Rady Powiatu Nakielskiego 

w dniu 23 grudnia 2015 roku, godz. 9.00. 

 

 

1. Otwarcie sesji.  

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Nakielskiego. 

4. Sprawozdanie Starosty Nakielskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz działalności Zarządu Powiatu  

w okresie międzysesyjnym. 

5. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego: 

� odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego; 

� dyskusja; 

� odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego; 

� głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego. 

6. Uchwalenie budżetu powiatu na 2016 rok: 

� odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii  

o projekcie budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok; 

� odczytanie opinii i wniosków Komisji Budżetu i Finansów do projektu budżetu powiatu na 2016 rok; 

� dyskusja; 
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� odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016; 

� głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Nakielskiego na 2016 rok; 

b) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Nakielskiego na 2016 rok; 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania  

z tych przystanków; 

d) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek 

niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania; 

e) przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  

i porządku publicznego na lata 2016 – 2018 pn. „Bezpieczny Powiat Nakielski”. 

8. Interpelacje i zapytania radnych.   

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

10. Wnioski i oświadczenia radnych. 

11. Wolne wnioski. 

12. Zakończenie obrad. 

 

Rada Powiatu w obecności 21 radnych jednogłośnie zatwierdziła powyższy porządek obrad. 

 

Ad. 3/ 

Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Nakielskiego. 

Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, poinformował, iż osobiście zapoznał  

się z protokołem z XIII sesji Rady Powiatu i nie wnosi w tym zakresie uwag. Przypomniał, że protokół wyłożony był  

do wglądu w Biurze Rady.   

 

Rada Powiatu Nakielskiego nie wniosła uwag do protokołu i w obecności 21 radnych jednogłośnie przyjęła go. 

 

Ad. 4/ 

Sprawozdanie Starosty Nakielskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz działalności Zarządu Powiatu  

w okresie międzysesyjnym. 

Pan Tomasz Miłowski, Starosta Nakielski, przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu 

oraz z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym /sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu sesji/. 

Ponadto Pan Starosta złożył informację o wybranych przedsięwzięciach służbowych Starosty i Wicestarosty Nakielskiego 

/ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu sesji).  

Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi  

do przedstawionego sprawozdania. 

Pani Anna Maćkowska, Radna Rady Powiatu, zapytała, ile testerów przekazano Komendzie Powiatowej Policji. 

Poprosiła również o dodatkowe wyjaśnienie do punktu 7 sprawozdania z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 grudnia 

2015, mówiącego o przeznaczeniu do oddania w najem zabudowanej części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu 
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Nakielskiego. Zapytała, czy są już jakieś konkretne propozycje, czy może na razie została tylko podjęta decyzja o wynajęciu. 

Trzecie pytanie Pani Radnej Maćkowskiej dotyczyło punktu 9 sprawozdania z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu  

30 listopada 2015 roku, w którym mowa o wyasygnowania 1.800,00 zł na warsztaty organizowane w związku  

z opracowywaniem „Strategii rozwoju oświaty powiatu nakielskiego”. Pani Radna zapytała, czy są to jakieś dodatkowe 

pieniądze. Przypomniała, że firma otrzymuje dużą kwotę pieniędzy za przeprowadzenie tych warsztatów. Chciałaby więc 

wiedzieć, na co są przeznaczone te dodatkowe pieniądze. 

Pan Tadeusz Sobol, Radny Rady Powiatu, poprosił o uzupełnienie informacji dotyczącej posiedzenia Zarządu 

Powiatu w dniu 30 listopada 2015 roku. Zapytał, czy zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 243 dotyczą przebiegu 

tych dróg na terenie powiatu nakielskiego.  

Pani Beata Danielewska-Szymczak, Radna Rady Powiatu, nawiązała do kwestii spotkania Starosty  

i Wicestarosty Nakielskiego z Nadleśniczym w Szubinie. Zapytała, czy nadarzyła się okazja, aby porozmawiać  

o współfinansowaniu remontu dróg powiatowych. 

Pan Piotr Hemmerling, Radny Rady Powiatu, zapytał o realizację punktu 8 sprawozdania z posiedzenia Zarządu 

Powiatu w dniu 21 grudnia 2015 roku – cyt.: „Zarząd Powiatu zdecydował o zaproponowaniu KPWiK w Szubinie 

odsprzedaży przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią przy ZSP w Samostrzelu.” Poprosił, aby Pan Starosta 

rozszerzył ten punkt, gdyż chciałby dowiedzieć się, czym kierował się Zarząd Powiatu, podejmując taką decyzję. 

Pan Tomasz Miłowski, Starosta Nakielski, odpowiedział w kolejności zadanych pytań. Poinformował,  

że Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią zostały przekazane dwa testery alkoholu. Przypomniał, że Komenda 

Powiatowa Policji złożyła w listopadzie wniosek do budżetu na 2016 rok, prosząc o wsparcie w zakupie różnego rodzaju 

urządzeń. Wyjaśnił, że zakup alkomatów był możliwy, gdyż w bieżącym roku znalazły się na różnych paragrafach 

oszczędności. Dodał, że zakupione zostaną również gadżety promujące powiat nakielski, służące jednocześnie 

bezpieczeństwu. Będą to zawieszki odblaskowe oraz naramienniki, przyczyniające się do zwiększenia widoczności 

mieszkańców na drogach. W odpowiedzi na pytanie o wynajem „ogrodu zimowego” na Przystani Powiat Nakielski, Pan 

Starosta powiedział, że wynajmem zainteresowanych jest kilka osób, ale pod warunkiem, że umożliwione zostanie 

prowadzenie takiej działalności przez co najmniej kilka lat. Dlatego zapadła decyzja, że w przetargu nieograniczonym 

zostanie wybrany odpowiedni podmiot. Dodał, że propozycje są dosyć ciekawe. Odnosząc się do pytania o kwotę  

1.800,00 zł, przeznaczoną na warsztaty organizowane w związku z opracowywaniem „Strategii rozwoju oświaty powiatu 

nakielskiego”, Pan Starosta wyjaśnił, że to nie same warsztaty są finansowane. W związku z tym, że są to intensywne prace, 

trwające po kilka godzin, zabezpieczono poczęstunek w postaci kanapek, kawy i ciastek. Na pytanie Pana Radnego 

Tadeusza Sobola Pan Starosta odpowiedział, że oczywiście chodzi o odcinki w przebiegu dróg wojewódzkich nr 241 i nr 243 

na terenie powiatu nakielskiego. Zaznaczył, że jest to związane z budową ronda w Mroczy – uległ zmianie kilometraż. 

Często chodzi o kilkaset metrów, ale decyzję w postaci uchwały Zarządu Powiatu trzeba było podjąć. Nawiązując do pytania 

Pani Radnej Beaty Danielewskiej-Szymczak o efekty objazdu z  Nadleśniczym lasów w gminie Szubin i w gminie Kcynia, 

Pan Starosta powiedział, że zobaczyli duże inwestycje m.in. drogę od Grzecznej Panny do drogi wojewódzkiej nr 241. Dodał, 

że oglądali przykłady prac małych retencji przeprowadzonych w lasach, znajdujących się w zasobach Nadleśnictwa Szubin. 

Powiedział, że 2016 rok nie wchodzi w rachubę, jeżeli chodzi o remonty dróg powiatowych, gdyż Nadleśnictwo  

ma podpisane porozumienia wstępne z gminami. Jest jednak możliwość współpracy w tym względzie w roku 2017. Pan 

Starosta poinformował, że Nadleśniczy wskazał na możliwość wspólnej realizacji inwestycji polegającej na zmianie podłoża 

drogi powiatowej biegnącej przez las od miejscowości Dębogóra do miejscowości Józefkowo i Paulina. Dodał, że rozmawiali 

również o innych drogach, bowiem sieć dróg powiatowych przebiegających przez las jest dosyć bogata. W odpowiedzi  

na pytanie Pana Radnego Piotra Hemmerlinga, Pan Starosta powiedział, że w 2015 roku została zrealizowana inwestycja  
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za ponad 115.000,00 zł, polegająca na podłączeniu do kanalizacji sanitarnej, biegnącej w ciągu drogi powiatowej, 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu oraz bloku mieszkalnego  

(udział finansowy mieszkańców to kwota 19.000,00 zł). Stwierdził, że są trzy możliwości: udostępnić bezpłatnie ten zasób 

Komunalnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie,  pobierać dzierżawę za użytkowanie albo próbować 

odsprzedać. Pan Starosta oznajmił, że przyjęto rozwiązanie, aby w drodze negocjacji odsprzedać wykonaną kanalizację 

KPWiK w Szubinie. 

Pan Piotr Hemmerling, Radny Rady Powiatu, oświadczył, że dobrze byłoby, gdyby przy podejmowaniu decyzji  

o włączeniu tego przyłącza do majątku Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie porozmawiać  

z mieszkańcami gminy Sadki. Poinformował, że w tej chwili w trzech gminach, które są udziałowcami spółki KPWiK, toczą 

się dyskusje o wyjściu ze spółki i wyprowadzeniu z niej mienia, które stanowi aport. Powiedział, że gdyby doszło do sytuacji, 

w której spółka przestałaby funkcjonować w takiej formie jak teraz, kuriozalnym elementem byłoby to, że sieć kanalizacyjna 

znajdująca się na terenie gminy Sadki, stanowiąca de facto własność tego społeczeństwa (aport w spółce), funkcjonowałaby 

niezależnie od tego przyłącza, które stanowiłoby własność samej spółki. Stwierdził, że chyba warto wstrzymać się  

z działaniami, zaczekać na efekt końcowy procesu, który toczy się teraz w trzech gminach powiatu nakielskiego. Jeszcze raz 

zaznaczył, iż uważa, że w tym momencie decyzja o sprzedaży jest decyzją podjętą zbyt pochopnie, ponieważ Rady Gminy 

Nakło nad Notecią podjęła uchwałę o wyjściu ze spółki szubińskiej. Taką uchwałę od 2012 roku ma podjętą również gmina 

Kcynia (czeka tylko na jej konsumpcję). Zaznaczył, że w Sadkach taka uchwała też będzie procedowana. 

Pan Ryszard Bagnerowski, Radny Rady Powiatu, oznajmił, że poprzedniego dnia na ręce Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Kcyni wpłynęło pismo, podpisane przez ok. 50 mieszkańców sołectw należących do gminy Kcynia,  

z prośbą o unieważnienie uchwały Rady Miasta w Kcyni z dnia 26 stycznia 2012 roku, która mówi o odłączeniu Gminy 

Kcynia od spółki KPWiK w Szubinie i przyłączeniu do PGKiM w Kcyni. Pan Radny Bagnerowski zaakcentował, że szubińska 

spółka spełnia wszelkie standardy XXI wieku i mieszkańcy doceniają jej funkcjonowanie. 

 Pan Tomasz Miłowski, Starosta Nakielski, powiedział, że poruszają się w aktualnym stanie prawnym. Zapewnił, 

że będą rozmawiać z właścicielem sieci biegnącej wzdłuż drogi powiatowej, czy to będzie Gmina Sadki, czy KPWiK  

czy jakikolwiek inny podmiot. Powiedział, że kanalizacja nie jest zadaniem samorządu powiatowego. Oświadczył, iż cieszy 

go to, że udało się podłączyć kanalizację, ponieważ zniknęło zagrożenie związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków  

w kompleksie w Samostrzelu (obiektowi temu grozi osunięcie się w Dolinę Rokitki). 

Pan Piotr Hemmerling, Radny Rady Powiatu, powiedział, że nie chce dyskutować o kondycji spółki szubińskiej. 

Stwierdził, że mówią o konkretnym działaniu samorządu powiatowego, a on przedstawił okoliczności, które powinny być 

wzięte pod uwagę przy podejmowaniu takiej decyzji. 

 

Ad. 5/ 

Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego: 

� odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  

o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego 

 Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu 

nakielskiego. 
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 Pan Piotr Chudzyński, Skarbnik Powiatu, oznajmił, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej była omawiana 

na poszczególnych posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu Nakielskiego. Stwierdził, że do projektu uchwały 

wprowadzona została jedna zmiana kwotowa. Wyjaśnił, iż wprowadzono zadanie polegające na bezpłatnej obsłudze 

prawnej. W związku z tym po stronie dochodów i wydatków widnieje kwota 185.400,00 zł. Następnie Pan Skarbnik odczytał 

uchwałę Nr 17/WPF/2015 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2015 

roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego /ww. opinia 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu sesji/. Zaznaczył, że do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej powiatu nakielskiego zostały wprowadzone uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

� dyskusja 

Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, otworzył dyskusję. 

Pan Tomasz Miłowski, Starosta Nakielski, w imieniu Zarządu Powiatu Nakielskiego przedstawił autopoprawkę 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego /uchwała Nr 132/2015 

Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu 

Nakielskiego na sesji w dniu 23 grudnia 2015 roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu sesji/. Wyjaśnił, że chodzi tutaj 

o dostosowanie niektórych zapisów do uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Stwierdził, iż dodatkowo 

pojawia się zadanie pn. nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna. Zaznaczył, że o przedmiotowej autopoprawce 

Pan Skarbnik informował radnych na posiedzeniach poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu Nakielskiego. 

Więcej pytań i uwag do przedmiotowego projektu uchwały nie było.   

 

� odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu 

nakielskiego 

� głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu 

nakielskiego 

 Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego, a następnie poddał go pod głosowanie Rady Powiatu. Zaznaczył,  

że projekt uwzględnia autopoprawkę. 

 

Rada Powiatu Nakielskiego w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego, która zapisana została w rejestrze uchwał pod  

Nr XIV/113/2015. 

 

Ad. 6/ 

Uchwalenie budżetu powiatu na 2016 rok: 

�     odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  

w sprawie opinii o projekcie budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok 
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 Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 oraz opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej powiatu nakielskiego na 2016 rok. 

 Pan Piotr Chudzyński, Skarbnik Powiatu, powiedział, że projekt budżetu zmienił się o kwotę 185.400,00 zł. 

Jeszcze raz podkreślił, że taka kwota jest zapisana zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. Są to środki  

na nowo wprowadzone zadanie pn. bezpłatna pomoc prawna. Pan Skarbnik oznajmił, iż otrzymali dwie pozytywne opinie 

dotyczące projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2016 rok. W tym miejscu odczytał uchwałę Nr 17/P/2015 Składu 

Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie 

uchwały budżetowej Powiatu Nakielskiego na 2016 rok oraz uchwałę Nr 13/Dpr/2015 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej powiatu nakielskiego na 2016 rok. /ww. opinie stanowią załączniki  

do niniejszego protokołu sesji/. Pan Skarbnik zaznaczył, że ww. opinie zostały omówione na posiedzeniach poszczególnych 

komisji stałych Rady Powiatu Nakielskiego. Pan Skarbnik poinformował, iż w 2016 roku planują dochody w wysokości 

85.159.082,00 zł. Po stronie wydatków zaplanowana jest kwota 86.016.395,00 zł. Powiedział, że deficyt po autopoprawce 

nie ulega zmianie i wynosi 857.313,00 zł. Podobnie zmianie nie ulega wartość kredytu – kwota 3.128.353,00 zł. Wyjaśnił,  

że kredyt będzie przeznaczony przede wszystkim na spłatę kredytów z lat ubiegłych, które opiewają na kwotę  

2.271.040,00 zł oraz na sfinansowanie deficytu roku 2016. Pan Skarbnik oznajmił, że wydatki inwestycyjne zaplanowane  

są na poziomie 11.547.983,00 zł. 

 

�   odczytanie opinii i wniosków Komisji Budżetu i Finansów do projektu budżetu powiatu na 2016 rok 

Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, poprosił Pana Zenona Grzegorka, 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, o przedstawienie opinii komisji merytorycznej do projektu budżetu powiatu 

na 2016 rok. 

Pan Zenon Grzegorek, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, odczytał opinię Komisji Budżetu  

i Finansów z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie projektu budżetu powiatu na 2016 rok /ww. opinia stanowi załącznik  

do niniejszego protokołu sesji/. 

 

�   dyskusja 

Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, otworzył dyskusję. 

Pan Tomasz Miłowski, Starosta Nakielski, w imieniu Zarządu Powiatu Nakielskiego przedstawił autopoprawkę 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nakielskiego na rok 2016 /uchwała Nr 133/2015 Zarządu 

Powiatu Nakielskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Nakielskiego skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu  

23 grudnia 2015 roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu sesji/. Zaznaczył, że o przedmiotowej autopoprawce Pan 

Skarbnik informował radnych na posiedzeniach poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu Nakielskiego. Pan Starosta 

powiedział, że najważniejsza uchwała dzisiejszego posiedzenia Rady Powiatu Nakielskiego, to właśnie uchwała w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Nakielskiego na rok 2016. Stwierdził, że już teraz chciałby podziękować tym wszystkim 

mieszkańcom, instytucjom, sołectwom, organizacjom, które złożyły wnioski do projektu budżetu na 2016 rok. Podkreślił,  

że jest to przejaw obywatelskości. Jest to bardzo cenna sprawa dla tych, którzy konstruują budżet, ponieważ mają możliwość 
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zapoznać się z potrzebami mieszkańców powiatu. Pan Starosta poinformował, że podczas prac dotyczących projektu 

budżetu Powiatu Nakielskiego na 2016 rok, tak jak to zainicjował jako Starosta Nakielski Pan Tadeusz Sobol, odbył wraz 

ze Skarbnikiem Powiatu, Panem Piotrem Chudzyńskim, spotkania z wszystkimi Klubami Radnych funkcjonującymi w ramach 

Rady Powiatu Nakielskiego oraz z Panią Radną Anną Maćkowską oraz Panem Radnym Adamem Tchórzewskim. Powiedział, 

że główne założenia budżetu Powiatu Nakielskiego na 2016 rok są następujące: przede wszystkim rozwój powiatu, 

współpraca – w tym przede wszystkim z gminami oraz organizacjami pozarządowymi, kontynuacja, aktywne poszukiwanie 

środków zewnętrznych. Stwierdził, że projekt budżetu na 2016 rok zakłada dochody w wysokości 84.973.682,00 zł  

(przed autopoprawką). Zaznaczył, że jest to wzrost tylko o 2.000.000,00 zł, tj. o 2,44% w stosunku do projektowanych 

dochodów na rok 2015. To pokazuje jak małe jest pole manewru przy podejmowaniu działań dotyczących zwłaszcza spraw 

inwestycyjnych. Pan Starosta powiedział, że wydatki budżetowe na rok 2016 w kwocie 85.830.995,00 zł  

(przed autopoprawką) to wzrost nominalny o 5.400.000,00 zł, czyli o 6,71% w stosunku do wydatków w roku 2015. 

Zaznaczył, iż postanowili, aby środki na inwestycje zwiększyć z 8,2% w roku 2015 do 13,5% w roku 2016. Oznacza to,  

że na realizację inwestycji oraz zakupy inwestycyjne zostanie przeznaczona kwota nie 6,8 mln zł, tak jak to było w projekcie 

budżetu na 2015 rok, lecz ponad 11,5 mln zł. Zwrócił uwagę, że w tej kwocie jest prawie 8,3 mln zł na drogi powiatowe. Pan 

Starosta oznajmił, iż chcieliby móc dysponować większymi kwotami, ale niestety bardzo ogranicza ich reguła finansowa. 

Zaznaczył, iż na początku swej wypowiedzi wspomniał, że jednym z priorytetów działań w 2016 roku będzie współpraca  

z wszystkimi gminami powiatu nakielskiego. Stwierdził, iż w tym miejscu warto powiedzieć, że prawie co piąta złotówka 

(prawie 17% wydatków inwestycyjnych) to środki dla gmin i odwrotnie, tj. od gminy dla powiatu. Wyjaśnił, że w ten sposób 

wspierają się zwłaszcza przy realizacji inwestycji drogowych, kiedyś w ramach tzw. „schetynówek”, teraz w ramach 

Programu Rozwoju Gminy i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Pan Starosta poinformował, że na gminę Sadki przypadnie 

kwota zgodna z podjętą już uchwałą intencyjną, tj. 150.000,00 zł na drogę w Dębowie. Gmina Nakło nad Notecią zgodnie  

z podjętą uchwałą intencyjną otrzyma kwotę 980.000,00 zł na modernizację ulic: Kilińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzyńca  

i Sądowej. W przypadku gminy Szubin chodzi o kwotę 400.000,00 zł na remont ulicy Kochanowskiego. Gmina Mrocza  

na inwestycje dotyczące dróg otrzyma z budżetu Powiatu Nakielskiego kwotę 300.000,00 zł. Podkreślił, że dodatkowo Gmina 

Mrocza otrzyma 150.000,00 zł na budowę hali sportowej. Pan Starosta przypomniał, że co roku gminy otrzymują z budżetu 

Powiatu Nakielskiego środki na organizację imprez kulturalnych (w sumie kwota 25.000,00 zł), na realizację programu  

w zakresie likwidacji azbestu (15.000,00 zł), na realizację programu w zakresie ochrony powietrza (30.000,00 zł). Poza tym  

z budżetu Powiatu kwotę 40.000,00 zł otrzymają gminne spółki wodne. Zaznaczył, że Powiat udziela pomocy w ww. zakresie 

już od kilku lat. Pan Starosta oznajmił, że Powiat otrzymuje środki głównie z budżetu Gminy Nakło nad Notecią (chodzi tutaj 

o wspomniany wyżej program drogowy). Jest to kwota 980.000,00 zł na realizację drogi powiatowej Paterek-Łankowiczki 

oraz 1.000.000,00 zł na drogę powiatową Ślesin-Gumnowice-Suchary-Trzeciewnica. Pan Starosta poinformował,  

że w budżecie Powiatu Nakielskiego na 2016 rok jest kwota 3.460.500,00 zł, na którą składa się koszt funkcjonowania 

Zarządu Dróg Powiatowych oraz utrzymanie, odnowa, remonty zimowe dróg, zakup samochodu – tutaj zaznaczył,  

że prawdopodobnie uda się to zrealizować z bieżącego budżetu dzięki łaskawości aury. Podkreślił, że przygotowując się  

do pozyskiwania środków zewnętrznych, chcą w ramach ww. kwoty przeznaczyć środki na dokumentację dróg: Słupy - droga 

krajowa nr 5, droga krajowa nr 5 – Chomętowo oraz na dokumentację drogi powiatowej Sadki-Liszkówko. Wyjaśnił, iż chodzi 

o pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pan 

Starosta powiedział, że w tej kwocie, o której wspomniał, są również środki na budowę chodników. Zwrócił uwagę,  

że w ramach współpracy z gminami w 2015 roku wybudowano łącznie ponad 1,5 km chodników. Wyraził nadzieję,  

że podobnie będzie w przyszłym roku. Oznajmił, że pozostałe inwestycje drogowe zaplanowane na 2016 rok, to dokończenie 

modernizacji drogi powiatowej Dobieszewko-Kcynia (100.000,00 zł) oraz modernizacja drogi Dziewierzewo-Górki Zagajne 
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(300.000,00 zł). Pan Starosta powiedział, że w 2016 roku planują rozpocząć realizację inwestycji zlokalizowanej przy ulicy 

Gimnazjalnej 10 w Nakle nad Notecią. W budżecie na ten cel zaplanowana jest kwota 650.000,00 zł. Chodzi o budynek 

pozyskany przez Powiat Nakielski za kwotę 1.000.000,00 zł jeszcze w poprzedniej kadencji (budynek po Telekomunikacji). 

Przypomniał, że wszystkie Kluby Radnych, funkcjonujące w Radzie Powiatu Nakielskiego, w swoich wnioskach do budżetu 

na 2016 rok wskazywały te zadania. Podkreślił, że do wydatkowania tej kwoty 650.000,00 zł przystąpią dopiero pod 

warunkiem, gdy będą mieli na piśmie określony udział środków zewnętrznych nie mniejszy niż 60-70%. Wyjaśnił,  

że ta inwestycja jest niezbędna m. in. z uwagi na zmianę warunków funkcjonowania Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami Filia w Szubinie. Stwierdził, że jako kierownik zakładu pracy „Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią” 

odpowiada za bezpieczeństwo pracujących tam ludzi. Oznajmił, iż cały Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ma 

się mieścić w Nakle nad Notecią. Pan Starosta powiedział, że ponadto w budżecie Powiatu Nakielskiego na 2016 rok 

zaplanowana jest kwota 400.000,00 zł na termomodernizację w Samostrzelu (chodzi o dokończenie termomodernizacji 

budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu). Przy tej okazji przypomniał, że w 2015 

roku udało się dokończyć termomodernizację Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu (kilkanaście dni 

temu dokonano odbioru prac). Pan Starosta oznajmił, iż bardzo poważną kwotę w budżecie Powiatu Nakielskiego stanowią 

środki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Zwrócił uwagę, że subwencja, która została wstępnie określona dla 

Powiatu Nakielskiego opiewa na kwotę 35.000.000,00 zł. Nie wystarcza ona na prowadzenie szkół. Powiat Nakielski dokłada 

do tej kwoty ponad 1.000.000,00 zł. Stwierdził, iż warto tutaj zaznaczyć, iż plany, dotyczące projektu budżetu na kolejny rok, 

otrzymane ze szkół opiewają w sumie na kwotę 43,5 mln zł. Różnica wynosi ponad 8,5 mln zł. Pan Starosta powiedział,  

iż doskonale zdają sobie sprawę z tego, jakie są w szkołach potrzeby. Z uwagi na to zdecydowali się na zbudowanie strategii 

rozwoju oświaty powiatu nakielskiego do roku 2023. W tym miejscu podziękował tym, którzy włączają się w tę wielką sprawę. 

Przy tej okazji Pan Starosta podkreślił, że dochody szkół szacowane na kwotę ponad 500.000,00 zł, decyzją  Zarządu 

Powiatu w 80%, a nie jak dotąd w 60%, będą zwracane poszczególnym szkołom. W sumie będzie to kwota około  

400.000,00 zł. Oznajmił, iż cieszy go fakt, że udało się zagwarantować w przyszłorocznym budżecie środki na poziomie 

bieżącego roku na zajęcia pozalekcyjne w szkłach (jest to kwota 125.000,00 zł). Stwierdził, iż często są to bardzo dobre 

projekty. Szkoły pozyskują środki w trybie konkursowym. Pan Starosta powiedział, że znaczącą kwotę w przyszłym roku 

wydadzą na pomoc społeczną. Będzie to kwota ponad 13.000.000,00 zł. Oznajmił, że pomagają tym najbardziej 

potrzebującym, czyli osobom niepełnosprawnym, wykluczonym. Podkreślił, że są to bardzo dobrze wydane pieniądze, 

bowiem daje to dużą szansę na zmianę sytuacji części z nich. Pan Starosta powiedział, że ponadto w budżecie na 2016 rok 

zaplanowali kwotę 250.000,00 zł na konkursy dla organizacji pozarządowych. Przypomniał, że taka kwota pojawiła się już  

w budżecie na rok 2010. Zaznaczył, że oprócz tego dla organizacji pozarządowych jest kwota 100.000,00 zł w ramach 

niezwykle cennego instrumentu, jakim jest możliwość ubiegania się o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki. Poinformował, 

że na promocję Powiatu Nakielskiego chcą przeznaczyć kwotę podobną do tej z 2015 roku, tj. 284.000,00 zł. W tym  

są m.in. Nagrody Zarządu, monografia dotycząca historii Krajny i Pałuk Powiatu Nakielskiego, która powstanie w przeciągu 

trzech lat oraz impreza, która wpisała się w krajobraz imprez kulturalnych, tj. Przystań w Kolorze Blue, zakup materiałów 

promocyjnych i wiele innych. Pan Starosta powiedział, że istotną sprawę stanowią środki zewnętrzne. Stwierdził, iż stanowi 

to duże wyzwanie, zwłaszcza w sytuacji, która jest szczególna dla województwa kujawsko-pomorskiego. Niestety, konkursy 

nie są ogłaszane przez Urząd Marszałkowski w takim tempie, w jaki by chcieli. Z tego względu jest sporo niewiadomych. 

Podkreślił, iż Powiat Nakielski jest przygotowany, aby sięgnąć po środki na rewitalizację oraz środki na Obszar Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego (tzw. ZIT powiatowy). Ponadto są gotowi, aby pozyskać środki w ramach udziału Powiatu  

w Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność (RLKS) – chodzi o środki, którymi zawiadywać będzie Lokalna Grupa 

Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz środki w ramach LGR (będą to trochę mniejsze środki). Pan Starosta 
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powiedział, że nadal będą pozyskiwać środki na renowację polichromii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława 

Krzywoustego w Nakle nad Notecią. Poinformował, że w grudniu złożyli wniosek opiewający na kwotę 190.000,00 zł  

na dokończenie odnawiania polichromii w auli szkoły. Zapewnił, że będą aktywni, będą poszukiwać nowych formuł  

na zdobywanie środków zewnętrznych, ponieważ wiedzą jaka jest skala potrzeb i oczekiwań mieszkańców powiatu 

nakielskiego. Na koniec Pan Starosta podziękował pracownikom Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych, 

dyrektorom, a zwłaszcza działom księgowym oraz Skarbnikowi Powiatu i Wydziałowi Finansowemu za ogrom pracy włożony 

w przygotowanie projektu budżetu powiatu na 2016 rok. Podziękował również za dyskusję oraz krytyczne uwagi, które 

pojawiały się na  posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu Nakielskiego. Zaznaczył, że wszyscy, którzy złożyli wnioski  

do budżetu otrzymają stosowne odpowiedzi. 

Pan Andrzej Kinderman, Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP, w imieniu Klubu 

Radnych Platformy Obywatelskiej Rady Powiatu Nakielskiego przedstawił stanowisko w sprawie uchwalenia budżetu 

powiatu nakielskiego na rok 2016. 

„Projekt budżetu Powiatu Nakielskiego na 2016 rok przyjęty przez Zarząd Powiatu z uwzględnieniem autopoprawki 

i uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy jest budżetem zgodnym z wymogami określonymi w art. 243 ustawy 

o finansach publicznych. Określa dochody w wysokości 85.159.082,00 zł, natomiast wydatki w kwocie 86.016.395,00 zł  

(w tym wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne w wysokości 11.547.983,00 zł). Deficyt budżetu powiatu wynosi 

857.313,00 zł.  

Pomimo trudnej sytuacji finansowej wynikającej z zadłużenia samorządu powiatowego, budżet daje podstawę 

dalszego rozwoju powiatu nakielskiego. Jest budżetem oszczędnym, ale wszystkie ustawowe zadania Powiatu, jak i podległe 

Powiatowi jednostki mają zabezpieczone niezbędne środki finansowe na ich płynną realizację. 

Budżet Powiatu nakielskiego na 2016 rok zawiera 18 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 11.547.983,00 zł.   

Do najważniejszych inwestycji prowadzonych w 2016 roku należy zaliczyć: przebudowę dróg powiatowych – obecnie  

– za kwotę 8.278.983,00 zł, termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu etap II  

– 400.000,00 zł. Ponadto samorząd powiatowy planuje udzielenie pomocy finansowej gminom powiatu nakielskiego – gminie 

Nakło nad Notecią, Szubin, Mrocza i Sadki na realizację inwestycji drogowych, na ogólną kwotę 1.830.000,00 zł oraz 

pomocy finansowej dla gminy Mrocza na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej  

w Mroczy” w kwocie 150.000,00 zł.  

Realizując dobrą współpracę samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi w budżecie 2016 

zabezpieczono dla nich w postepowaniu konkursowym 250.000,00 zł na wykonanie zadań własnych powiatu oraz 

dodatkowo 100.000,00 zł na nieoprocentowane pożyczki. Ponadto ujęte są środki na zajęcia pozalekcyjne w szkołach  

w kwocie 125.000,00 zł., dofinansowanie szkolnych cyklicznych konkursów i międzynarodowej wymiany młodzieży.  

W ramach współpracy jednostek samorządu terytorialnego nasz samorząd otrzyma dotacje od Gminy Nakło nad Notecią  

w wysokości 1.980.000,00 zł. 

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP ma świadomość potrzeby wprowadzenia do budżetu 2016 jeszcze  

w trakcie jego realizacji celowych i uzasadnionych zmian. Nastąpi to po ogłoszeniu kolejnych konkursów przez samorząd 

województwa w ramach nowego okresu programowania 2014-2020. 

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP Rady Powiatu Nakielskiego biorąc pod uwagę przedstawione 

argumenty oraz pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały budżetowej Powiatu 

Nakielskiego na 2016 rok oraz projekcie uchwały o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego  

w projekcie uchwały budżetowej powiatu nakielskiego popiera w całości zaproponowany przez Zarząd Powiatu Nakielskiego 
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budżet na 2016 rok wraz z autopoprawką i będzie głosował za podjęciem uchwały przedłożonej Wysokiej Radzie.  

/ww. stanowisko stanowi załącznik do niniejszego protokołu sesji/. 

Pan Jarosław Warmke, Radny Rady Powiatu, zadał pytanie dotyczące załącznika nr 3 „Zadania inwestycyjne 

Powiatu Nakielskiego”. Zwrócił uwagę, że priorytetem bieżącej kadencji miały być drogi, oświata i bezrobocie. Stwierdził,  

że niestety, jeżeli chodzi o oświatę, to zaplanowane jest tylko jedno zadanie inwestycyjne (chodzi o II etap termomodernizacji  

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu). Pan Radny zapytał, dlaczego zostało 

zaplanowane tylko to jedno zadanie. Oznajmił, iż w kontekście tego zadania, chciałby wiedzieć, czy te środki, które 

ewentualnie otrzymają z LGD, mogłyby być przeznaczone właśnie na szkoły. Kolejna sprawa, którą podniósł Pan Radny 

Warmke, to kwestia budynku przy ulicy Gimnazjalnej 10 w Nakle nad Notecią. Stwierdził, że na ostatnim posiedzeniu Komisji 

Edukacji, Promocji i Sportu próbował dowiedzieć się jaki jest rzeczywisty koszt remontu ww. nieruchomości. Oznajmił, iż Pan 

Wicestarosta poinformował ich, że jest to 6.800.000,00 zł. Zaznaczył, iż dodając do tego koszt zakupu budynku, kwota robi 

się niebagatelna, bo prawie 8.000.000,00 zł. Pan Radny zwrócił uwagę, że budowa budynku na Przystani Powiat Nakielski 

kosztowała ich 5.000.000,00 zł. W związku z powyższym zapytał, po co właściwie remontowany jest ten budynek  

na Gimnazjalnej 10 i czy nie lepiej byłoby zbudować coś zupełnie nowego. Pan Radny Warmke jeszcze raz zapytał,  

ile wynosi rzeczywisty koszt remontu budynku przy ulicy Gimnazjalnej 10 w Nakle nad Notecią (chodzi tylko o taki remont, 

który umożliwiałby przeniesienie tam pracowników Starostwa). Powiedział, iż chce wiedzieć, czy ta kwota 6.800.000,00 zł. 

uwzględnia tę nadbudowę, o której informował Pan Starosta. 

Pan Tadeusz Sobol, Radny Rady Powiatu, powiedział, że wystąpienie Pana Starosty traktuje jako 

przedstawienie projektu budżetu na rok 2016. Stwierdził, iż cieszy się bardzo, że Pan Starosta wspomniał o zakupie jeszcze 

w tym roku samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią. Pan Radny oznajmił, iż wydaje mu się, że jest 

to rzecz niemożliwa do zrealizowania. Podkreślił, że jeżeli ten samochód miałby być zakupiony jeszcze w tym roku,  

to musiałaby odbyć się jeszcze jedna sesja Rady Powiatu. Jeżeli na to mają być przeznaczone środki uzyskane  

z oszczędności na zimowym utrzymaniu dróg, to musiałyby one być przeniesione na zakupy inwestycyjne (taką uchwałę 

może podjąć Rada Powiatu). Wyjaśnił, że kwestia zakupu samochodu nie jest taka prosta, ponieważ muszą być zachowane 

stosowne procedury, np. przetarg itp. Pan Radny Sobol powiedział, że jeżeli nawet zabezpieczyliby odpowiednią kwotę  

w ramach wydatków inwestycyjnych, to jego zdaniem powinna być podjęta uchwała o przesunięciu tych środków jako 

wydatki niewygasające na rok 2016. Zaznaczył, że jest jeszcze inna możliwość, a mianowicie, środki które nie zostaną 

wykorzystane na zimowe utrzymanie dróg „przejdą” na przyszły rok. Niestety jest to trochę „wróżenie z fusów”, ponieważ nikt 

nie wie, jak będzie wyglądała zima w styczniu, lutym, czy marcu. Może więc być tak, że nie tylko na zimowe utrzymanie dróg 

nie starczy środków, które zabezpieczone są w budżecie, ale będzie trzeba jeszcze dołożyć. Niemniej jednak Pan Radny 

Tadeusz Sobol przyznał, że nowy samochód dla Zarządu Dróg Powiatowych jest potrzebny. Przypomniał, że od sierpnia 

bieżącego roku jeden samochód został wycofany z eksploatacji. Stwierdził, że gdyby był drugi samochód, mogliby zrobić 

więcej. Następnie Pan Radny Sobol również poruszył kwestię budynku zlokalizowanego przy ulicy Gimnazjalnej 10 w Nakle 

nad Notecią. Oznajmił, że sprawa przeniesienia Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, to jest jedna rzecz. 

Podkreślił, że bardzo istotną sprawą jest kwestia archiwum zakładowego. Zwrócił uwagę, że na ten temat rozmawiają już 

wiele lat. Stwierdził, iż były w tym zakresie już różne koncepcje. Rozpatrywano rozbudowę (miał być budynek przy parkingu 

Starostwa). Niestety, to rozwiązanie znacznie ograniczyłoby już i tak małą liczbę miejsc parkingowych przed urzędem. 

Przypomniał, że była również koncepcja, która zakładała wykupienie budynku od strony ul. Dąbrowskiego. Pan Radny 

powiedział, iż ostatecznie zdecydowano się zakupić budynek przy ulicy Gimnazjalnej 10. Stwierdził, iż jest przeświadczony  

o tym, że było to dobre rozwiązanie. Przypomniał, że udało się im mocno zbić cenę kosztorysową. Oznajmił, iż niepokoi  

go to, że w projekcie budżetu na 2016 rok na remont tego budynku zapisana jest  kwota 650.000,00 zł, ale Pan Starosta  
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w swojej wypowiedzi zaznaczył, że będą one wydatkowane pod warunkiem, że uda się pozyskać środki zewnętrzne. Pan 

Radny Tadeusz Sobol powiedział, iż rozumie, że jeżeli tych środków nie uda się pozyskać, to budynek przy Gimnazjalnej 10 

w 2016 roku nie będzie remontowany. Zwrócił uwagę, że Pan Starosta wspomniał o bezpieczeństwie pracowników. Pan 

Radny zaznaczył, że lokal, w którym obecnie funkcjonuje Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Szubinie 

urąga wszelkim zasadom bezpieczeństwa. W związku z tym trzeba temu jak najszybciej zaradzić. Wracając do kwestii 

archiwum zakładowego, Pan Radny Sobol oznajmił, że mając taki budynek, jak ten przy ulicy Gimnazjalnej 10, nie powinni 

szukać i wynajmować dodatkowych pomieszczeń na terenie miasta, by przewozić i gromadzić tam dokumenty. Na koniec 

zwrócił uwagę, że w swej wypowiedzi Pan Starosta pominął kwestię kwoty na remont statku „Zgłowięda”. Chodzi o kwotę 

70.000,00 zł. Zapytał, czy ta kwota wystarczy na ten remont. 

Pani Anna Maćkowska, Radna Rady Powiatu, również odniosła się do sprawy budynku przy ulicy Gimnazjalnej 

10 w Nakle nad Notecią. Przypomniała, że na jednej z poprzednich sesji prosiła Zarząd Powiatu o rozpatrzenie 

ewentualności planowania rozbudowy, adaptacji ww. budynku w dwojaki sposób, tj. z nadbudową i bez niej. Wyjaśniła,  

iż można byłoby tylko dostosować budynek do pracy urzędników, ponieważ faktycznie są problemy, jeżeli chodzi o warunki 

pracy. Pani Radna zapytała, co będzie, jeżeli nie pozyskają środków zewnętrznych. Zwróciła uwagę, iż pierwotnie środki 

mieli pozyskać w ramach środków na rewitalizację. Niestety, już wiadomo, że tych pieniędzy na to zadanie nie otrzymają. 

Zapytała skąd teraz ewentualnie zamierzają na tę inwestycję pozyskać pieniądze. Stwierdziła, czy mimo wszystko Pan 

Starosta wraz z Zarządem nie zastanowiliby się nad tym, aby zaproponować inną formę realizacji inwestycji przy ulicy 

Gimnazjalnej 10 w Nakle nad Notecią, tj. bez rozbudowy i nadbudowy.   

 Pan Ryszard Bagnerowski, Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, powiedział, 

że Radni Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, tak jak zapewne wszyscy radni, zapoznali się z projektem budżetu 

powiatu na 2016 rok. Podkreślił, że przed powstaniem tego projektu wszyscy mieli okazję, aby złożyć stosowne wnioski. 

Stwierdził, że jeszcze w trakcie projektowania spotkali się dwukrotnie jako Klub Radnych. Projekt był omawiany na spotkaniu 

koalicyjnym, na posiedzeniach komisji stałych itd. Pan Radny oznajmił, iż wszyscy wykazują się troską, aby Powiat Nakielski 

mógł się rozwijać. Zaznaczył, że niektórzy, zarówno w ramach Klubu, jak i pojedynczo, mieli szersze aspiracje co do projektu 

budżetu na kolejny rok. Każdy chciałby, aby można było zrobić więcej. Niestety, każdy budżet ma określone dochody  

i rozchody i trzeba to jakoś spiąć. Stwierdził, iż w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego śmiało może 

powiedzieć, że budżet został skonstruowany właściwie. Podkreślił, iż z uwagi na to Klub Radnych Polskiego Stronnictwa 

Ludowego zagłosuje „za” budżetem Powiatu Nakielskiego na 2016 rok. 

 Pan Piotr Hemmerling, Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Lewica Razem, 

powiedział, że w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Lewica Razem chciałby krótko odnieść się  

do  projektu budżetu powiatu nakielskiego. Stwierdził, że projekt ten został radnym przedłożony celem zatwierdzenia  

i ustanowienia go konstytucją finansową na 2016 rok. Oznajmił, że po głębokiej analizie zapisów zawartych  

w przedmiotowym projekcie jako Klub nie wypracowani jednorodnego stanowiska, które w sposób jednoznaczny 

przesądzałoby o tym, czy popierają projekt budżetu na 2016 rok, czy są jemu przeciwni. Pan Radny powiedział, że były 

różne głosy. Przypomniał, że jako Klub Radnych przedstawili do budżetu na 2016 rok szereg zadań. Stwierdził, iż świadomi 

tego, że nie wszystkie zadania uda się wprowadzić, w Klubie nastąpił podział zdań. Pewne inwestycje zostały zawarte  

w projekcie budżetu powiatu na 2016 rok, a  niektóre nie. Podkreślił, iż stąd to niejednorodne stanowisko Klubu Radnych 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej Lewica Razem. Pan Radny Piotr Hemmerling powiedział, że zdaniem Klubu dokument 

został przygotowany przejrzyście, stanowi on kompendium wszystkich dochodów i wydatków. Stwierdził, że uwagi 

poszczególnych członków Klubu Radnych powodują, że głosowanie nad projektem budżetu Powiatu Nakielskiego na 2016 

rok będzie się odbywało zgodnie z indywidualnymi przekonaniami.   
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Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, powiedział, iż jego zdaniem bardzo ważne jest  

to, aby przyszłoroczny budżet wpływał w zrównoważony sposób na rozwój wszystkich gmin powiatu nakielskiego. Stwierdził,  

iż po cyfrach widać, że ten budżet ma charakter inwestycyjny (kwota przeznaczona na inwestycje to ponad  

11.000.000,00 zł). Oznajmił, że pomimo trudności finansowych i konieczności realizacji zadań, które wynikają z poprzednich 

budżetów, budżet na 2016 rok jest dobrym budżetem. 

Pan Tomasz Miłowski, Starosta Nakielski, ustosunkował się do poniesionych przez przedmówców kwestii. 

Przypomniał, że Pan Radny Jarosław Warmke zapytał, dlaczego tak mało środków przeznaczonych jest na inwestycje 

oświatowe. Podkreślił, iż w swojej wcześniejszej wypowiedzi wskazał już jaki % budżetu przeznaczony jest na oświatę 

 i edukacyjną opiekę wychowawczą. Stwierdził, iż wspomniał również o tym, że ponad 1.000.000,00 zł. dokładają na oświatę 

(subwencja oświatowa nie wystarcza już na prowadzenie szkół). Zwrócił uwagę, iż cieszą się, że w podstawowym projekcie 

budżetu – zaznaczył bowiem, iż jest przekonany o tym, że będzie on podlegał zmianom w ciągu 2016 roku – znalazła się 

kwota 400.000,00 zł na to, aby dokończyć termomodernizację budynków oświatowych w Samostrzelu. Następnie Pan 

Starosta odniósł się do kwestii budynku przy ulicy Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią. Stwierdził, że ten temat pojawił się  

w większości zapytań złożonych przez radnych. Przypomniał, że dla niego jest to pewnego rodzaju spadek, jaki otrzymał  

po poprzedniej kadencji. Powiedział, że budynek został zakupiony za kwotę 1.000.000,00 zł., a więc trudno, aby stał  

i „czekał” na lepsze czasy. W związku z tym podjęli to wyzwanie. Poinformował, że zlecili wykonanie dokumentacji 

projektowej. Wykonała ją firma z Piły (odbyło się kilka spotkań). Pan Starosta oznajmił, że jest za tym, aby zawsze 

rozmawiać uczciwie. Stwierdził, iż można było rozbić kwotę inwestycji na kilka mniejszych i powiedzieć, że modernizacja 

budynków będzie kosztowała np. 4.000.000,00 zł. Podkreślił, że kwota kosztorysowa, przesłana przez firmę, która wykonała 

dokumentację, jest rzeczywiście powalająca, ponieważ jest to 8.400.000,00 zł. Pan Starosta powiedział, iż są aktywni  

i po ewentualnym „obcięciu” środków na nadbudowę, na ceglaną elewację oraz na windę, można zejść do kwoty 

6.500.000,00 zł. brutto. Zaznaczył, że to też jest olbrzymia kwota. Zwrócił uwagę, że w tej kwocie jest 1.500.000,00 zł., które 

trzeba byłoby przeznaczyć na wybudowanie nowego archiwum dla Starostwa Powiatowego. Stwierdził, że mógłby „ukryć” 

środki na wyposażenie, które ma kosztować 1.000.000,00 zł (kwota ta wystarczy na wyposażenie wszystkich biur oraz 

archiwum). Wyjaśnił, że jest jeszcze otoczenie. Pan Starosta powiedział, że można było modernizować budynek,  

nie ruszając otoczenia. Stwierdził, iż zdecydowali się jednak wskazać całościową kwotę. Jeszcze raz podkreślił,  

że 650.000,00 zł. zaplanowane w projekcie przyszłorocznego budżetu, to kwota na udział własny przy pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych. Nadmienił, że w tej sprawie jeszcze dzisiaj będzie rozmawiał z Burmistrzem Miasta i Gminy Nakło nad 

Notecią. Zwrócił uwagę, że jest ZIT wojewódzki, w którym uczestniczy ponad 50 tys. mieszkańców powiatu nakielskiego 

(chodzi o mieszkańców gminy Szubin i gminy Nakło nad Notecią). Zaznaczył, że w tym budynku będą realizowane zadania 

dla wszystkich mieszkańców. Pan Starosta powiedział, że będzie dopytywał, czy jest szansa, aby wspólnie zabiegać o środki 

na rewitalizację. Wyjaśnił, że naprawdę jest trudno podejmować decyzje, przedstawiać propozycje, jeżeli zasady zmieniają 

się w trakcie gry. Stwierdził, iż ze środków na rewitalizację planowali przeznaczyć pokaźną kwotę na obiekty powiatowe. 

Niestety, zasady zmieniły się na tyle, że nic z tego do tej pory nie wyszło. W pierwszej kolejności okazało się, że będą  

to mogły być inwestycje zlokalizowane w miastach liczących do 20 tys. mieszkańców (Nakło nad Notecią  

ma 19,5 tys. mieszkańców). Niestety, nastąpiła kolejna zmiana reguły i teraz na terenie miast nie wolno tych środków 

wydatkować. Wolno je wydatkować tylko na obszarach wiejskich. Pan Starosta powiedział, że w tej sytuacji wskazali 

otoczenie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu oraz przy Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym. Niestety, kolejne uszczegółowienie zasad spowodowało, iż otrzymali informację, że rewitalizacja 

może dotyczyć tylko i wyłącznie obiektów, a nie otoczenia. Skoro reguły zmieniają się tak dynamicznie, to trudno coś 

zaplanować. Pan Starosta poinformował, że jest po wstępnych rozmowach z Burmistrzem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 
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odnośnie pozyskania budynku tzw. białej szkoły w Paterku. Stwierdził, że za sumę kilku milionów złotych przy 95% 

dofinansowaniu środkami zewnętrznymi, chcą tam stworzyć miejsce na większy Warsztat Terapii Zajęciowej oraz 

Środowiskowy Dom Samopomocy. Powiedział, iż określono, że beneficjentem środków na rewitalizację są grupy społeczne 

wykluczonych, niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy. Widać więc, że sytuacja jest płynna i trudno coś zaplanować. 

Pan Starosta powiedział, że podobnie jest również w Obszarze Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG), gdzie Powiat 

Nakielski przeznaczył ponad 2.000.000,00 zł na termomodernizację budynku przy ulicy Gimnazjalnej 10. Stwierdził, że jeżeli 

nie będzie finansowania zewnętrznego i to na bardzo wysokim poziomie (65-70%), to w 2016 roku ta inwestycja nie będzie 

realizowana. Pan Starosta powiedział, że ma przed sobą wnioski budżetowe Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej. Stwierdził, że we wniosku nr 3 jest zapisane, aby dokonać adaptacji budynku po Telekomunikacji, który 

został zakupiony w 2014 roku, na potrzeby Starostwa Powiatowego (w tym archiwum). Oznajmił, że w ich wnioskach jest też 

mowa o potrzebie przeznaczenia środków na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – tutaj Pan Starosta zaznaczył,  

że ta termomodernizacja została już wykonana. Pojawia się też wniosek odnośnie przeznaczenia środków na Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu. Oznajmił, że ta inwestycja jest w planie na 2016 rok. Jeżeli 

chodzi o zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, to Pan Starosta wyjaśnił, że chodzi  

o wykorzystanie środków, które będą oszczędnościami z roku 2015. Stwierdził, że rozmowę w tej sprawie odbył  

z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. Oznajmił, iż dowiedział się, że jeżeli nie będzie śniegu w grudniu, to będzie  

to oszczędność, która pozwoli na zakup samochodu. Stwierdził, iż pozostaje jedynie kwestia formuły w jakiej to zrobią,  

tj. czy będzie to sesja na koniec roku, czy jako zadania niewygasające, czy w ramach przejścia tych zaoszczędzonych 

środków do nadwyżki i rozdysponowanie ich na sesji na początku 2016 roku. Pan Starosta powiedział, iż muszą wziąć pod 

uwagę również to, że krytycznym momentem w realizacji przyszłorocznego budżetu będzie początek lutego. To wtedy 

otrzymują informację, jaka jest ostateczna wartość subwencji oświatowej przeznaczona na prowadzenie szkół. Zaznaczył,  

że dotychczas byli bardzo zaskakiwani zmniejszeniem subwencji o kwoty rzędu prawie 1.000.000,00 zł. W związku z tym 

muszą trochę odczekać, ponieważ jest jeszcze wiele niewiadomych. Oznajmił, iż mówi to w kontekście tego, o czym przed 

chwilą informował radnych, tj. że nie rozpoczną modernizacji budynku przy Gimnazjalnej 10 w Nakle nad Notecią, jeżeli nie 

będą mieli zapewnionych środków zewnętrznych. Pan Starosta przypomniał, że Pan Radny Tadeusz Sobol mówił  

o konieczności budowy archiwum zakładowego. Zwrócił uwagę, że ta sprawa znajduje się również we wnioskach 

budżetowych. Przyznał, iż osobiście też uważa, że Starostwu jest potrzebne nowoczesne archiwum. Jeszcze raz podkreślił, 

że te 650.000,00 zł traktują jako udział własny w zakresie realizacji inwestycji na Gimnazjalnej 10. Następnie Pan Starosta 

odniósł się do kwestii przeznaczenia 70.000,00 zł na remont statku „Zgłowięda”. Powiedział, że niedługo nie będzie brzmiała 

„Zgłowięda”, ponieważ rozstrzygnięty zostanie konkurs na nową nazwę statku. Przypomniał, że na zakup statku w 2015 roku 

została przeznaczona kwota 300.000,00 zł (w tym 100.000,00 zł pozyskane z Lokalnej Grupy Rybackiej). Nadmienił,  

że zakup nowej jednostki to kwestia rzędu 600-800.000,00 zł. W tej sytuacji za zgodą Urzędu Marszałkowskiego postanowili 

zakupić jednostkę używaną. Stwierdził, iż zdawali sobie sprawę z tego, że pewną kwotę będą musieli przeznaczyć  

na zmodernizowanie tego statku. Pan Starosta poinformował, że w dialogu technicznym – zdecydowali się na taką metodę 

pozyskania wiedzy - firma wystąpiła z taką kwotą, która jest większa od kosztu zakupu nowego nowoczesnego statku  

na 12 osób. Sprawą oczywistą jest, że nie zdecydowali się na wejście we współpracę z tą firmą. W budżecie na 2016 rok 

zabezpieczona jest kwota 70.000,00 zł i ostatecznie będą realizować to zadanie własnymi siłami przy pomocy Zespołu Szkół 

Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, tj. pracujących tam nauczycieli i uczniów, zlecając tylko pewne elementy tego 

remontu firmom zewnętrznym. Jeszcze raz podkreślił, iż chcą zmieścić się w kwocie 70.000,00 zł. Następnie Pan Starosta 

odniósł się do propozycji Pani Radnej Anny Maćkowskiej dotyczącej rozważenia innej koncepcji realizacji inwestycji przy 

ulicy Gimnazjalnej 10 w Nakle nad Notecią (chodzi o rezygnację z nadbudowy). Stwierdził, iż cały czas zastanawiają się  
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na tą inwestycją. Przyznał, że są to naprawdę olbrzymie pieniądze. Zwrócił jednak uwagę, że chodzi tutaj o inwestycję  

w centrum miasta Nakło nad Notecią. Oznajmił, że już na poprzedniej sesji wspominał o swego rodzaju strefie powiatowej  

w centrum miasta stołecznego. Zaznaczył, że m.in. na ten temat będzie rozmawiał dzisiaj z Burmistrzem Miasta i Gminy 

Nakło nad Notecią (chodzi o pomoc Gminy w zakresie ewentualnego pozyskania środków na rewitalizację miasta w ramach 

RPO lub z ZIT-u wojewódzkiego). Na koniec Pan Starosta odniósł się do wystąpienia Pana Radnego Piotra Hemmerlinga. 

Zaznaczył, iż mowa była o wnioskach do budżetu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Lewica Razem. 

Stwierdził, iż m.in. pojawił się tam wniosek o drogę powiatową Paterek-Łankowiczki. Pan Starosta powiedział,  

że na to zadanie przeznaczają prawie 4.000.000,00 zł. Ponadto w tych wnioskach pojawiają się zadania, które 

najprawdopodobniej będą zrealizowane, ale w ramach środków, które ma do dyspozycji Zarząd Dróg Powiatowych (chodzi 

tutaj o kwestię budowy chodników). Stwierdził, iż jest przekonany, że to, o czym Radni mówią, o co proszą, ma swoje 

uzasadnienie. Oznajmił, iż w pamięci utkwiła mu zwłaszcza wypowiedź Pana Radnego Jarosława Warmke. Podkreślił,  

że edukacja to jest inwestycja. Jest to zapewne truizm i slogan. Poprosił jednak, aby zwrócono uwagę na to, co powiedział 

dodatkowo, tj. w budżecie na 2015 rok jest kwota 125.000,00 zł na zajęcia pozalekcyjne, 400.000,00 zł powróci do szkół  

w ramach zwrotu wypracowanych przez nie dochodów (środkami tymi dysponuje dyrektor szkoły i może je przeznaczyć  

na różne cele). Pan Starosta powiedział, iż jest przekonany, że gdy pojawią się konkretne środki, konkretne konkursy,  

to będzie można mówić o budowie boiska itd. Stwierdził, że te inwestycje są zaplanowane w ramach środków, które mogą 

pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego (chodzi oczywiście o środki unijne). Wyjaśnił, że są zaplanowane siłownie 

zewnętrzne, boiska w Samostrzelu i w Nakle nad Notecią przy Liceum Ogólnokształcącym. Niestety na razie są to tylko 

wirtualne pieniądze. Są one określone dla samorządów, ale  chodzi o postępowanie konkursowe, które trzeba wygrać, aby  

te środki rzeczywiście otrzymać. Pan Starosta powiedział, że wspominał już o ważnych drogach dla powiatu nakielskiego. 

Chodzi o drogę powiatową Słupy-droga krajowa nr 5 i droga krajowa nr 5-Chomętowo. Stwierdził, że jest  

to jedyny ciąg dróg, które mieszczą się w korytarzu TMT. Zaznaczył, że tylko takie wnioski mogą być złożone  

do Regionalnego Programu Operacyjnego na drogi powiatowe. Z tego właśnie względu zabezpieczyli środki na wykonanie 

dokumentacji tych dróg. Pan Starosta powiedział, że gdy otrzymają dofinansowanie – w ramach RPO wynosi ono 85%   

–  to nie zawahają się, aby tę inwestycję realizować. Stwierdził, że podobnie jest ze środkami w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Przypomniał, iż w ramach tego programu będą chcieli zrealizować drogę powiatową Sadki-Liszkówko. 

Z uwagi na możliwość tak dużego dofinansowania inwestycji muszą mieć gotową dokumentację tej drogi. 

Pani Anna Maćkowska, Radna Rady Powiatu, powiedziała, iż niepokoi ją użyte przez Pana Starostę na początku 

wypowiedzi sformułowanie „mógłbym ukryć” itp. Stwierdziła, iż myśli, że w samorządzie takich rzeczy w ogóle się nie robi. 

Oznajmiła, iż rozpoczynanie wypowiedzi od takich słów, nie jest dobre. Podkreśliła, iż każdy oczekuje wzajemnej uczciwości. 

Wyraziła nadzieję, że tak właśnie jest. Pani Radna powiedziała, że odpowiedź Pana Starosty potwierdziła to, że jeżeli nie 

pozyskają środków zewnętrznych, to przez następny rok budynek przy ulicy Gimnazjalnej 10 będzie stał i niszczał 

(przypomniała, że od zakupu minął już rok, a więc rok ten budynek już stoi). 

Pan Jarosław Warmke, Radny Rady Powiatu, powiedział, że jeżeli chodzi o budynek przy ulicy Gimnazjalnej 10 

w Nakle nad Notecią, to absolutnie nie jest przeciwny temu, aby go wyremontować. Stwierdził, iż podobnie jak Pani Radna 

Anna Maćkowska, uważa, że powinni w 2016 roku zrobić chociaż część inwestycji, np. wyremontować pomieszczenia  

na archiwum zakładowe. Oznajmił, iż jego zdaniem powinni wydać ten 1.000.000,00 zł i jeden etap modernizacji mieliby już 

za sobą. Pan Radny podkreślił, że przeraził go koszt całej inwestycji, ponieważ na posiedzeniu Komisji Edukacji, Promocji  

i Sportu uzyskał informację, że będzie to kwota 6.800.000,00 zł, a teraz dowiaduje się, że chodzi o kwotę rzędu  

8.000.000,00 zł. Powiedział, iż obawia się, że pojawią się środki, a Powiat będzie musiał zaciągnąć kredyt w wysokości  

3-4.000.000,00 zł. Niestety w takim przypadku do końca kadencji nie będą w stanie już zrealizować żadnej inwestycji, 
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ponieważ będzie trzeba spłacać zaciągnięty kredyt. Pan Radny Warmke zaapelował, aby Zarząd Powiatu rozważył 

możliwość wykonania na razie samego archiwum. Dodał, że być może taki wniosek złożą jeszcze jako Komisja lub Klub 

Radnych. Pan Radny Jarosław Warmke zapytał, czy Powiat odzyskuje VAT. Zaznaczył, że Gmina Nakło nad Notecią 

odzyskuje VAT. W tym celu wynajęła firmę zewnętrzną. Poprosił, aby Pan Skarbnik sprawdził tą możliwość.   

Pan Tadeusz Sobol, Radny Rady Powiatu, powiedział, że rozumie argumenty Pana Starosty. Niemniej jednak,  

co do kwestii zakupu samochodu ze środków, na które wskazuje Pan Starosta, nie jest do końca przekonany, ponieważ 

nawet jeżeli niewykorzystane środki z 2015 rok przejdą na kolejny rok, a zima okaże się sroga, to nie dość, że zabraknie 

środków na zimowe utrzymanie, to nie będzie też pieniędzy na zakup samochodu. Ponadto Pan Radny oznajmił, iż nie 

podoba mu się użyte przez Pana Starostę sformułowanie „spadek po poprzedniej kadencji”. Podkreślił, że jest kontynuacja 

działalności władz samorządowych. Stwierdził, iż swego czasu również mógł powiedzieć, że otrzymali „spadek  

po poprzedniej kadencji”, ale tego nie zrobił. Po prostu zawsze podejmuje się jakieś zadania, które należy w przyszłości 

dokończyć. Pan Radny Tadeusz Sobol, odnosząc się do sprawy budynku przy ulicy Gimnazjalnej 10 w Nakle nad Notecią, 

powiedział, że trzeba było w końcu przeciąć węzeł gordyjski niemożności, tj. braku obiektu, w którym można byłoby 

zlokalizować archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego itd. Stwierdził, iż radni poprzedniej kadencji, którzy i dzisiaj  

są radnymi, również zagłosowali za zakupieniem budynku przy ulicy Gimnazjalnej 10. Podkreślił, iż jego zdaniem należy 

zrobić wszystko, aby ten budynek jak najszybciej adaptować.   

Pan Ryszard Bagnerowski, Radny Rady Powiatu, stwierdził, iż Pan Starosta z pewnością odpowie, co miał  

na myśli używając niektórych sformułowań. Podkreślił, iż on osobiście nie odebrał słów Pana Starosty w taki sposób,  

jak to wskazała Pani Radna Anna Maćkowska. Powiedział, iż nie chodziło o to, aby coś ukryć. Po prostu można było wyjść  

z projektem o niższym standardzie. Pan Radny porównał to do budowy domu, gdzie najpierw stawia się budynek, później  

w budżecie planuje się zakup mebli, a jeszcze później zmienia się otoczenie. Oznajmił, iż Pan Starosta wyraził się w sposób  

dość bezpośredni, ale z pewnością nie miał zamiaru niczego ukrywać. Następnie Pan Radny Ryszard Bagnerowski odniósł 

się do wypowiedzi Pana Radnego Jarosława Warmke. Nawiązując do, jak to określił Pan Radny Piotr Hemmerling, 

niejednorodnego stanowiska Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Lewica Razem, stwierdził, iż nie wie, czy Pan 

Warmke, jako nowy radny powiatowy był odpowiednio wprowadzony w sprawy. Zwrócił uwagę, że w poprzedniej kadencji 

podjęli taką decyzję, ponieważ uznali, że jest to dobre rozwiązanie. Przypomniał, że już wtedy była mowa, że budynek przy 

Gimnazjalnej 10 będzie remontowany głównie za środki zewnętrzne. Dlatego też, o ile sobie dobrze przypomina, wszyscy 

zagłosowali za tym, aby tą nieruchomość nabyć. Poprosił, aby zwrócono uwagę, jak duża kwota ogółem w 2016 roku jest 

przeznaczona na inwestycje. Pan Radny Bagnerowski powiedział, że radni powinni się raczej zwrócić do Burmistrza Miasta  

i Gminy Nakło nad Notecią, aby wspólnie zmodernizować przedmiotową nieruchomość. Wspomniał tutaj o Powiatowej  

i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią, której pomieszczenia, według jego stanu wiedzy, są „porozrzucane”  

po całym Nakle. Stwierdził, że Pan Burmistrz też ma potrzeby lokalowe. W związku z tym współpraca w zakresie 

modernizacji budynku przy Gimnazjalnej 10 w Nakle nad Notecią byłaby wskazana. Jeszcze raz podkreślił, że w centrum 

Nakła powinien powstać taki budynek, na jaki wskazuje Pan Starosta, ponieważ Powiat Nakielski nie ma budynku 

powiatowego.  

Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, powiedział, że każdy radny ma prawo do swojej 

oceny sytuacji i do zajęcia swojego odrębnego stanowiska w sprawie.  

Pan Jarosław Warmke, Radny Rady Powiatu, jeszcze raz podkreślił, iż absolutnie nie kwestionuje potrzeby 

remontu tego budynku. Chodzi jedynie o zakres tego remontu. Oznajmił, iż Powiatu Nakielskiego nie stać na to, aby na tego 

typu zadanie wydać 8.000.000,00 zł. Poprosił, aby najpierw wykonać część zadania, np. przygotować archiwum zakładowe.  
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Pan Tomasz Miłowski, Starosta Nakielski, krótko odniósł się do wypowiedzi Pani Radnej Anny Maćkowskiej oraz 

Pana Radnego Tadeusza Sobola. Stwierdził, że wchodzą trochę w sferę aksjologii. Podkreślił, że jak najbardziej jest  

za uczciwością. Przyznał, że być może użył niefortunnego sformułowania. Oznajmił, iż można by rozbić inwestycję na etapy  

i wówczas wydawałoby się, że jest ona mniej kosztowna. Jeżeli chodzi o sformułowanie dotyczące spadku, to zaznaczył,  

że niekoniecznie to słowo musi mieć pejoratywne znaczenie. Pan Starosta powiedział, że użył tego słowa tylko dlatego,  

że przejęli to zadanie po swoich poprzednikach.   

Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, zamknął dyskusję na temat projektu budżetu 

powiatu nakielskiego na 2016 rok. 

� odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 

�     głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 

 Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, w związku z tym, że projekt przedmiotowej uchwały 

jest bardzo obszerny, poprosił Radę o wyrażenie zgody na nie odczytywanie całości.  

 

Rada Powiatu Nakielskiego jednogłośnie przychyliła się do wniosku Przewodniczącego Rady Powiatu.   

 

 Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, poddał go pod głosowanie Rady Powiatu projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nakielskiego na rok 2016. Zaznaczył, że projekt uwzględnia autopoprawkę. 

  

Rada Powiatu Nakielskiego w obecności 21 radnych przy 17 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 4 głosach 

„wstrzymujących się” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016, która 

zapisana została w rejestrze uchwał pod Nr XIV/114/2015. 

Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, zarządził 10 minut przerwy w obradach sesji Rady 

Powiatu Nakielskiego. 

 Po wznowieniu obrad Rada Powiatu przystąpiła do procedowania nad kolejnymi projektami uchwał. 

 

Ad. 7/ 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Nakielskiego na 2016 rok 

Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi  

do przedmiotowego projektu uchwały. 

 

Pytań i uwag nie było.  

 

 Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał projekt uchwały, a następnie poddał  

go pod głosowanie.  
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Rada Powiatu Nakielskiego w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy 

Rady Powiatu Nakielskiego na 2016 rok, która została zapisana w rejestrze uchwał pod Nr XIV/115/2015. 

 

b) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Nakielskiego na 2016 rok 

Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, poprosił kolejno Przewodniczących poszczególnych 

stałych komisji Rady Powiatu o przedstawienie planów pracy komisji na 2016 rok.  

Pan Jacek Panek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił plan pracy komisji na 2016 rok /plan pracy 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu sesji/. 

 Pan Zenon Grzegorek, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, przedstawił plan pracy komisji na 2016 

rok /plan pracy stanowi załącznik do niniejszego protokołu sesji/. 

Pan Tadeusz Sobol, Radny Rady Powiatu, poprosił o wyjaśnienie do punktu 3 planu pracy Komisji Budżetu  

i Finansów na luty 2016 roku - cyt. „Wydatkowanie środków w zakresie bezpieczeństwa – sytuacja finansowa Komendy 

Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.”  

Pan Zenon Grzegorek, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, powiedział, że Powiat Nakielski wspiera 

finansowo ww. jednostki. W związku z tym jako Komisja chcieliby poznać jakie mają problemy.  

Pan Tadeusz Sobol, Radny Rady Powiatu, powiedział, iż zgadza się z tym. Stwierdził, iż myślał, iż chodziło o coś 

innego. 

 Pan Ignacy Pogodziński, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 

Środowiska, przedstawił plan pracy komisji na 2016 rok /plan pracy stanowi załącznik do niniejszego protokołu sesji/. 

 Pan Zbigniew Sabaciński, Przewodniczący Komisji Edukacji, Promocji i Sportu, przedstawił plan pracy 

komisji na 2016 rok /plan pracy stanowi załącznik do niniejszego protokołu sesji/.  

Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania lub uwagi  

do tego projektu uchwały. 

 

Więcej pytań i uwag nie było.  

 

 Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał projekt uchwały, a następnie poddał  

go pod głosowanie.  

 

Rada Powiatu Nakielskiego w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy stałych komisji Rady Powiatu Nakielskiego na 2016 rok, która została zapisana w rejestrze uchwał pod  

Nr XIV/116/2015. 

 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakiel-

skiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzysta-

nia z tych przystanków 

Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi  

do przedmiotowego projektu uchwały. 
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Pytań i uwag nie było.  

 

 Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał projekt uchwały, a następnie poddał  

go pod głosowanie.  

 

Rada Powiatu Nakielskiego w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, która została zapisana w rejestrze 

uchwał pod Nr XIV/117/2015. 

 

d) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych  

i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi  

do przedmiotowego projektu uchwały. 

 

Pytań i uwag nie było.  

 

 Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał projekt uchwały, a następnie poddał  

go pod głosowanie.  

 

Rada Powiatu Nakielskiego w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, która została zapisana w rejestrze uchwał 

pod Nr XIV/118/2015. 

 

e) przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  

i porządku publicznego na lata 2016 – 2018 pn. „Bezpieczny Powiat Nakielski” 

Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, zapytał, czy są pytania lub uwagi  

do przedmiotowego projektu uchwały. 

 

Pytań i uwag nie było.  

 

 Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, odczytał projekt uchwały, a następnie poddał  

go pod głosowanie.  

 

Rada Powiatu Nakielskiego w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowe-

go programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 

2016 – 2018 pn. „Bezpieczny Powiat Nakielski”, która została zapisana w rejestrze uchwał pod Nr XIV/119/2015. 
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Ad. 8/ 

Interpelacje i zapytania radnych. 

Pani Beata Danielewska-Szymczak, Radna Rady Powiatu, powiedziała, że na sesji 30 kwietnia 2015 roku  

na prośbę sołtysa Turu zgłaszała interpelację dotyczącą drogi powiatowej z Samoklęsk w kierunku Zamościa. Przypomniała, 

że chodziło o most w Turze, który ma nośność do 20 ton. Pani Radna oznajmiła, że problem pojawia się, gdy na drodze 

krajowej nr 5 dochodzi do wypadku. Zaznaczyła, że w interpelacji, którą złożyła, dopytywała, czy w takich sytuacjach 

transport jest kierowany ww. drogą powiatową, mimo zakazu wjazdu dla pojazdów powyżej 20 ton. Pani Radna Danielewska-

Szymczak, powiedziała, że otrzymała wówczas odpowiedź z Komendy Powiatowej Policji. Niestety nie zostało w niej 

jednoznacznie wskazane, czy te samochody są kierowane na objazd ww. drogą powiatową, czy nie. Po prostu w piśmie 

Policja wskazała, jakie są drogi alternatywne, jeżeli krajowa droga nr 5 jest zablokowana. Pani Radna poinformowała,  

że w ubiegłym tygodniu niedaleko miejscowości Szkocja miał miejsce śmiertelny wypadek. Stwierdziła, iż są sygnały  

od sołtysów Zamościa i Turu oraz mieszkańców, że samochody – również te powyżej 20 ton – były kierowane na objazd 

drogą powiatową przez most w Turze. Podkreśliła, iż wydaje się jej, że tak nie powinno być. Zwróciła uwagę, że nie 

zauważyła, aby Policja już w Białych Błotach stała i kierowała ruch pojazdów na alternatywne drogi, o których mowa  

w piśmie, które otrzymała. Pani Radna Beata Danielewska-Szymczak, powiedziała, iż w związku z tym po raz kolejny 

chciałaby na ten problem zwrócić uwagę. Stwierdziła, że wszystko jest dobrze do czasu, tj. do póki nie dojdzie do kolejnej 

tragedii.  

 Pan Jarosław Warmke, Radny Rady Powiatu, złożył kilka interpelacji. Pierwsza z nich dotyczyła informacji  

na temat realizacji programu „Oświata bez barier w powiecie nakielskim”, którą otrzymali na ostatniej sesji. Pan Radny 

stwierdził, że informacja była bardzo obszerna. Zaznaczył, iż widać, że wiele z zaplanowanych zadań nie udało się 

zrealizować. W związku z tym poprosił, aby powołany został zespół, który opracuje program w ww. zakresie na kolejne lata. 

Druga sprawa, którą zgłosił Pan Radny Warmke, bezpośrednio związana jest z ww. tematem. Pan Radny poprosił Zarząd 

Powiatu o wyasygnowanie kwoty na opracowanie projektu wykonania windy w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie. 

Oznajmił, że na ostatniej sesji oraz posiedzeniu Komisji otrzymali informację, że mogą pojawić się środki finansowe  

z PFRON. Wówczas program „Oświata bez barier” może okazać się dodatkowym punktem, aby otrzymać te środki. Kolejna 

sprawa, którą zgłosił Pan Radny Jarosław Warmke dotyczyła warsztatów odbywających się w ramach opracowywania 

„Strategii rozwoju oświaty powiatu nakielskiego”. Pan Radny powiedział, iż uczestniczył w tych warsztatach.  Niestety nie był 

na nich do końca z uwagi na czas, w jakich się odbywały. Stwierdził, iż jego zdaniem te warsztaty powinny się odbywać  

w godzinach popołudniowych. Chodzi o to, aby wszyscy chętni, zwłaszcza członkowie Komisji Edukacji, Promocji i Sportu, 

mogli w nich brać udział. Podkreślił, iż znaczenie ma również to, że nie wszyscy członkowie zespołu redakcyjnego, który  

ma opracować strategię, uczestniczyli w warsztatach. W związku z tym, jak mają oni opracowywać strategię, skoro nie 

uczestniczyli w spotkaniach. Następnie Pan Radny Warmke zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu w sprawie 

rozważenia możliwości wykonania pomieszczeń archiwum w budynku przy ulicy Gimnazjalnej 10 w Nakle nad Notecią  

z środków z tegorocznego budżetu. Kolejną sprawę, którą zgłosił w ramach interpelacji, to kwestia odzyskiwania przez 

Powiat Nakielski podatku VAT. Poprosił, aby Pan Starosta wraz ze Skarbnikiem Powiatu rozważyli taką możliwość. Jako 

przykład wskazał tutaj doświadczenia w tym zakresie Gminy Nakło nad Notecią. Oznajmił, iż można zwrócić się w tej sprawie 

do firmy, która zrobi to za darmo, tzn. wykona to w zamian za % od odzyskanej kwoty. Na koniec Pan Radny Jarosław 

Warmke zapytał o drogę do przystani. Stwierdził, iż wiadomo, że został już wykonany projekt. Zapytał, czy były na ten temat 

prowadzone rozmowy z Gminą Nakło nad Notecią. Chodzi konkretnie o informację, kiedy ta droga zostanie wykonana. 

 Pan Zbigniew Sabaciński, Radny Rady Powiatu, nawiązał do tragicznego wypadku w miejscowości Szkocja. 

Stwierdził, że to miejsce jest bardzo niebezpieczne. Podkreślił, że było tam już sporo śmiertelnych wypadków. Poprosił, aby 
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wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  o oznakowanie tego miejsca jako szczególnie niebezpieczne. 

Następnie Pan Radny Sabaciński nawiązał do interpelacji Pana Radnego Jarosława Warmke, dotyczącej warsztatów 

organizowanych w ramach opracowywania strategii rozwoju oświaty powiatu nakielskiego. Oznajmił, że Komisja Edukacji, 

Promocji i Sportu skierowała w tej sprawie wniosek do Zarządu Powiatu Nakielskiego. Stwierdził, iż z uwagi na to,  

że są członkami zespołu, który będzie opracowywał strategię, chcieliby uczestniczyć w warsztatach. Z tego względu 

chcieliby, aby odbywały się one poza godzinami ich pracy. Zaznaczył, że firma Vulcan otrzymuje określone środki  

za opracowanie strategii i to ona powinna się dostosować do nich, a nie odwrotnie.  

 

Ad. 9/ 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 Pan Tomasz Miłowski, Starosta Nakielski, ustosunkował się do kolejno złożonych interpelacji. Przypomniał,  

że Pani Radna Danielewska-Szymczak poruszyła kwestię objazdu drogi krajowej nr 5 i wykorzystywania w tym celu mostu  

w Turze. Powiedział, że w ostatnich dniach otrzymali informację, iż 3 listopada 2015 roku firma Veni S.A. stała się 

właścicielem huty szkła w Turze. Stwierdził, iż do tego czasu odsunęli rozmowy na temat możliwości zwiększenia tonażu na 

ww. moście. Oznajmił, iż w rachubę wchodzi udział firmy Veni w modernizacji mostu. Pan Starosta poinformował, że było 

brane pod uwagę rozwiązanie wykorzystywane na południu Polski – chodzi o ruch wahadłowy. Stwierdził, iż była to tylko 

wstępna rozmowa. Nawiązując do interpelacji złożonej przez Pana Radnego Zbigniewa Sabacińskiego, zadeklarował,  

że będą interweniować w sprawie drogi krajowej nr 5 i problemów związanych z jej objazdem w przypadku, gdy dojdzie  

do wypadku drogowego. Zapewnił również, że spotkają się z prezesami firmy Veni. Podkreślił, iż muszą zaczekać, jak będzie 

w 2016 roku realizowany program ze środków ministerialnych w zakresie pomocy dotyczącej modernizacji obiektów 

mostowych. Następnie Pan Starosta ustosunkował się do interpelacji złożonych przez Pana Radnego Jarosława Warmke. 

Powiedział, że jeżeli chodzi o program w zakresie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, 

to rzeczywiście zakończył się on w 2014 roku. Niestety nie wszystkie zadania udało się zrealizować (chodzi głównie o brak 

środków finansowych). Stwierdził, że po dokonaniu analizy będzie je można przenieść do nowego programu. Podkreślił,  

iż połączy to ze spotkaniem nowego zespołu Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Oznajmił, iż nie widzi 

żadnego problemu, aby ten temat pojawił się w pracach nad „Strategią rozwoju oświaty powiatu nakielskiego”. Następnie 

Pan Starosta odniósł się do kwestii dotyczącej windy w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie. Powiedział, że na spotkaniu 

klubowym rozmawiali na temat sytuacji budżetu. Niestety w tym roku nie mogli wyasygnować środków na windę w Zespole 

Szkół Specjalnych w Szubinie. Zaznaczył, że Wydział Rozwoju przygląda się możliwościom skorzystania z nowych 

programów (mają być uruchomione środki z PFRON). W związku z tym będzie okazja, aby określić program działań  

w zakresie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Przyznał, że taka właśnie bariera 

zaistniała w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie, gdy m.in. za wyasygnowane środki z budżetu powiatu w kwocie 

45.000,00 zł udało się dokończyć remont pomieszczeń na piętrze ww. szkoły. Teraz, aby uczniowie mogli z tego korzystać, 

trzeba udrożnić przepływ między piętrami. Zaznaczył, iż problem tkwi również w tym, że obok jest winda. Przypomniał,  

że była ona wybudowana przy okazji adaptacji budynku internatu na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. 

Stwierdził, iż słyszał, że nie jest ona wykorzystywana. Dodał, iż będzie trzeba to zobaczyć i ewentualnie rozważyć inne 

propozycje rozwiązań, aby udostępnić niepełnosprawnym uczniom pomieszczenia na piętrze. Następnie Pan Starosta 

odniósł się do interpelacji złożonej przez Pana Radnego Jarosława Warmke oraz Pana Radnego Zbigniewa Sabacińskiego, 

dotyczącej godzin, w których odbywają się warsztaty organizowane w ramach opracowywania „Strategii rozwoju oświaty 

powiatu nakielskiego”. Powiedział, że poprosił Dyrektora Wydziału Edukacji, aby do wszystkich osób, które zostały 
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zaproszone do prac nad opracowaniem Strategii – oczywiście również do tych, którzy z różnych względów nie mogli 

uczestniczyć w warsztatach – były wysyłane materiały (w tym sprawozdania z prac). Chodzi o to, aby wszyscy byli z wiedzą 

na bieżąco. Pan Starosta przypomniał, że warsztaty odbyły się w terminie 10-11 grudnia 2015 roku. 10 grudnia warsztaty 

rozpoczęły się o godzinie 12.00. Miały one trwać do godziny 17.00-18.00. Chodziło o to, aby każdy mógł w nich 

uczestniczyć. Podkreślił, iż frekwencja była bardzo dobra. Oznajmił, iż uczestnicy warsztatów zdecydowali, że kolejnego dnia 

spotkają się od godzin rannych (większość opowiedziała się właśnie za takim rozwiązaniem). Dodał, że być może nieobecni 

nie mogli w tej sytuacji skorygować swoich planów. Pan Starosta powiedział, że następne warsztaty odbędą się w styczniu. 

Zaznaczył, iż wyznaczając ich termin, będą pamiętać o zgłoszonych uwagach. Pan Starosta powiedział, że jeżeli chodzi  

o interpelację dotyczącą archiwum w budynku przy ulicy Gimnazjalnej 10 w Nakle nad Notecią, to prosi, aby we wolnych 

wnioskach na ten temat informacji udzielił Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa. Stwierdził, że jeżeli chodzi  

o kwestię odzyskiwania podatku VAT, to na ten temat wypowie się Skarbnik Powiatu. Pan Starosta ustosunkował się również 

do interpelacji Pana Radnego Jarosława Warmke w sprawie drogi gminnej prowadzącej do Przystani Powiat Nakielski. 

Zwrócił uwagę, że w dniu dzisiejszym drogą tą przejechała wyrówniarka. Zaznaczył, iż rozmawiają z samorządem gminy 

Nakło nad Notecią. Temat ten cały czas jest aktualny. Stwierdził, iż ma nadzieję, że w 2016 roku uda się to zadanie 

wspólnymi silami załatwić (być może w ramach wspólnych rozliczeń). Przyznał, iż ta droga jest niezbędna. Na koniec Pan 

Starosta odniósł się do interpelacji Rana Radnego Zbigniewa Sabacińskiego dotyczącej drogi krajowej nr 5. Zadeklarował, 

że w tej sprawie wystąpią ze stosownym pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.    

 Pan Piotr Chudzyński, Skarbnik Powiatu, powiedział, że odzyskiwanie podatku VAT było „modnym” tematem. 

Stwierdził, że dwa lata temu przerabiali go w wielu miejscach (m.in. w Powiecie Bydgoskim oraz w Szubinie). Oznajmił,  

że jeżeli chodzi o Powiat Nakielski, to była w tym zakresie przeprowadzona analiza. Niestety, biorąc pod uwagę poziom 

zaangażowania wydatków inwestycyjnych Powiatu w kontekście projektów unijnych, gdzie VAT byłby wydatkiem 

kwalifikowanym, to wzruszanie tych umów byłoby ryzykowne. Zwrócił uwagę, że wsparcie ze strony firm zajmujących się 

tego typu usługami jest też dość kosztowne. Ich prowizja wynosi około 30%. Pan Skarbnik powiedział, że gdyby kalkulacja 

okazała się korzystna, to z pewnością weszliby w temat odzyskiwania podatku VAT. Podkreślił, że gmina a powiat to coś 

zupełnie innego. Jednostki te realizują inne zadania. Stwierdził, że jeżeli chodzi o wydatki bieżące, np. basen, to tam nie  

ma problemu, aby podatek należny był naliczony, ponieważ taka jest konstrukcja podatku VAT. Jest to tzw. podatek obojętny 

dla odbiorcy końcowego. W tym przypadku są możliwości odliczania podatku VAT na bieżąco, ponieważ temu musi zawsze 

towarzyszyć sprzedaż. Pan Skarbnik powiedział, że w tym obszarze wiele zmian będzie następowało w 2016 roku, ponieważ 

od 1 stycznia 2017 roku będą spinać cały temat VAT-u jeżeli chodzi o podległe jednostki Powiatu (wszystko będzie robił 

Powiat, na bazie wszystkich sprzedaży w terenie będzie wystawiana jedna wspólna deklaracja VAT 7). Na tej podstawie  

na bieżąco będą mogli sobie to odliczać. Podsumowując temat, Pan Skarbnik oznajmił, że koszty związane z ewentualnym 

wzruszaniem inwestycji realizowanych w ramach projektów unijnych nie byłoby dla Powiatu Nakielskiego korzystne.  

Stwierdził, że jeżeli chodzi o jego wiedzę w zakresie VAT-u, to prowadził doradztwo w kwestii rozliczeń tego podatku. 

Poinformował, że w pierwszej jednostce, gdzie pracował jako główny księgowy, wdrażał VAT. Jeszcze raz podkreślił,  

że tematem VAT-u zajmuje się od wielu lat. Powiedział, że jeżeli będzie możliwość pozyskania dodatkowych środków 

poprzez odzyskiwanie podatku VAT, to z pewnością podejmie stosowne działania. Zaznaczył, że jeżeli czegoś nie 

dostrzegają, a dostrzega to Gmina Nakło nad Notecią, to skorzystają z tych doświadczeń.   

 Pan Tadeusz Sobol, Radny Rady Powiatu, nawiązując do wypowiedzi Skarbnika Powiatu, powiedział, że 3 lata 

temu odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami firmy, która zajmuje się odzyskiwaniem podatku VAT. Stwierdził, iż może 

tylko potwierdzić, to co powiedział Pan Skarbnik, a mianowicie, że obecnie koszty związane z odzyskiwaniem VAT-u byłyby 
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na tyle duże w stosunku do potencjalnych możliwości, że nie byłoby to opłacalne. Zaznaczył, że w poprzedniej kadencji 

zrezygnowali z podpisania porozumienia z taką firmą.  

Ad. 10/ 

Wnioski i oświadczenia radnych. 

Pan Jarosław Warmke, Radny Rady Powiatu, powiedział, że Sołtys z Występu poinformowała go, że w trakcie 

remontu drogi powiatowej przesunięto w tej miejscowości przystanki komunikacyjne. Niestety lampy uliczne pozostały  

na starych miejscach. W związku z tym Pan Radny poprosił, aby te lampy zostały przesunięte tak, aby oświetlały przystanki  

w nowej lokalizacji. 

Pan Ryszard Bagnerowski, Radny Rady Powiatu, powiedział, że w październiku 2015 roku Marszałek 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizował spotkanie w sprawie inwestycji drogowych i kolejowych. Stwierdził,  

iż osobiście miał okazję uczestniczyć w tym spotkaniu. Na spotkaniu tym była mowa m.in. o połączeniach komunikacyjnych. 

Zaznaczył, że przedstawił tam informację dotyczącą tego, że województwo kujawsko-pomorskie ma dwie stolice: Bydgoszcz 

i Toruń. Wojewoda ma siedzibę w Bydgoszczy, a samorząd w Toruniu. Pan Radny zwrócił uwagę, że Toruń ma tutaj duże 

znaczenie, ponieważ to samorząd decyduje bardziej o sile rozwoju województwa, niż wojewoda. Oznajmił, iż kiedyś była 

może trudniejsza sytuacja, ale mieli bezpośrednie połączenie z Toruniem. Teraz powiat nakielski takiego bezpośredniego 

połączenia z Toruniem nie ma. Stwierdził, iż ma nadzieję, że przyjęto tę jego sugestię i mieszkańcy powiatu nakielskiego, 

zwłaszcza studenci, będą mieli bezpośrednie połączenie komunikacyjne z Toruniem. Zaznaczył, iż pewnie będzie trzeba 

zwiększyć liczbę tych połączeń, ponieważ Toruń jest atrakcyjny, jeżeli chodzi o rynek pracy. Na koniec dodał, iż cieszy  

go stanowisko samorządu wojewódzkiego.  

 

Ad. 11/ 

Wolne wnioski. 

 Pan Jacek Kwasigroch, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa, przedstawił kilka faktów związanych  

z kosztami planowanej przebudowy i rozbudowy budynku przy ulicy Gimnazjalnej 10 w Nakle nad Notecią oraz kilka 

szczegółów technicznych. Powiedział, iż planowana modernizacja budynku polega na tym, że przewidziana została 

nadbudowa z przeznaczeniem na salę ogólnosesyjną. Nadbudowa ta to ponad 300 m2 (sama sala sesyjna to prawie  

200 m2). Poinformował, że część nadbudowana ma być wyposażona w pomieszczenia sanitarne oraz małą salkę 

konferencyjną i dodatkowe pomieszczenia techniczne. Oznajmił, iż modernizacja polega na tym, że przewidują całkowitą 

przebudowę budynku wewnątrz, tj. nowe biura, nowy układ pomieszczeń, archiwum. Przewidziana jest również modernizacja 

zewnętrzna. Chodzi o wykonanie nowej elewacji (ma to być elewacja klinkierowa) oraz całkowitą przebudowę placu 

postojowego i wyburzenie pozostałych budynków. Pan Dyrektor powiedział, że pierwotny koszt przedstawiony przez firmę, 

która realizowała projekt, to 7.400.000,00 zł – roboty budowlane plus 1.200.000,00 zł – wyposażenie (wyposażenie 

archiwum w elektryczne szafy oraz umeblowanie całego budynku w nowe meble o dobrym standardzie). Zaznaczył,  

że są to kwoty brutto. Poinformował, że po zweryfikowaniu kosztorysów budowlanych kwota samej budowlanki zmniejszyła 

się o 600.000,00 zł. Stwierdził, że były tam błędy projektowe i inne błędy techniczne. Pan Dyrektor Kwasigroch oznajmił,  

że całkowity koszt robot budowlanych to kwota brutto około 6.800.000,00 zł. plus wyposażenie, tj. meble i archiwum. 

Stwierdził, że jeżeli chodzi o archiwum to nie jest adaptacja, czyli remont pomieszczeń piwnicznych. Wyjaśnił, że w skład 

archiwum wchodzi: remont budowlany, wykonanie wentylacji mechanicznej z możliwością regulacji wilgotności i ogrzewania, 

system ppoż. z automatycznym systemem gaszenia specjalnie przeznaczonym dla archiwum. Powiedział, iż w związku  
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z tym na dzień dzisiejszy nie można kosztów przenosić tylko na roboty budowlane. Pan Dyrektor stwierdził, że jeżeli chodzi  

o możliwości zejścia z kosztów, to mógłby po staremu funkcjonować parking (koszty robót zewnętrznych, tj. parkingu  

i rozbiórki budynków to jest wg kosztorysu kwota ponad 500.000,00 zł). Podkreślił, iż cały czas mowa jest o wycenach 

kosztorysowych, tj. cenach przyjętych w oparciu o średnie ceny inwestycyjne zarówno robót, jak i materiału. Nadmienił,  

iż można przyjąć, że przy realizacji kwota ta zejdzie o około 10%. Zaznaczył jednak, że na dzień dzisiejszy jest to trudno 

oszacować, ponieważ rynek budowlany jest bardzo rozchwiany. Pan Dyrektor Kwasigroch powiedział, że jeżeli chodzi  

o możliwość zejścia z ceny, to można byłoby zrezygnować z nadbudowy budynku. Zwrócił uwagę, że z nadbudową jest 

związana konieczność całkowitej rozbiórki łącznika i wykonania nowego (dotąd była jedna kondygnacja, a zaplanowane  

są dwie). Przy dwóch kondygnacjach w grę wchodzi zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych, czyli winda. 

Zaznaczył, że można byłoby również zrezygnować z nowej elewacji budynku. Stwierdził, iż rezygnując z nadbudowy  

i elewacji, według niego szacunkowo inwestycja kosztowałaby około 5.000.000,00 zł brutto (zachowany byłby mniej więcej 

standard wewnątrz budynku). Podkreślił, że wyposażenie to jest zupełnie osobna kwestia. Pan Dyrektor, nawiązując  

do złożonych interpelacji, przypomniał, że Pan Radny Jarosław Warmke sugerował, aby w pierwszym etapie wykonać 

archiwum. Powiedział, że nie jest to możliwe, bynajmniej nie według przyjętego planu, tzn. z systemem ppoż., z systemem 

wentylacji itd., ponieważ te urządzenia są umieszczone na dachu budynku (są to osobne centrale wentylacyjne, osobna 

elektryka, osobna instalacja klimatyzacji). Pan Dyrektor powiedział, że w pierwszym etapie mogą zrobić jedynie remont 

pomieszczeń. Zaznaczył, że w tej chwili składują materiały w pomieszczeniach wynajętych. Zwrócił uwagę, że teren przy 

ulicy Gimnazjalnej 10 ma jeden niepodważalny atut, a mianowicie parking. Każdy chyba zdaje sobie sprawę, że brak 

parkingu przy urzędzie praktycznie wyklucza prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Podkreślił, że w projekcie zaplanowanych 

jest ponad 30 oficjalnych miejsc parkingowych, spełniających określone wymogi.   

 Pan Jarosław Warmke, Radny Rady Powiatu, zapytał o sam remont pomieszczeń.   

 Pan Jacek Kwasigroch, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa, zapytał, czy chodzi o remont samej 

piwnicy. 

 Pan Jarosław Warmke, Radny Rady Powiatu, powiedział, że tak. 

 Pan Jacek Kwasigroch, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa, powiedział, że trudno mu oszacować 

koszt remontu samej piwnicy. Stwierdził, że trzeba wykonać nową izolację (…). 

 Pani Anna Maćkowska, Radna Rady Powiatu, powiedziała, że chodzi o remont budynku bez nadbudowy.   

 Pan Jacek Kwasigroch, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa, powiedział, że koszt takiego remontu 

to koszt rzędu 5.000.000,00 zł plus wyposażenie, czyli około 700.000,00 zł. Zaznaczył, że nie można automatycznie założyć, 

że przy rezygnacji z nadbudowy nie będzie żadnej windy, ponieważ trzeba osobom niepełnosprawnym zapewnić dostęp  

do budynku, który jest wyniesiony dość wysoko.  

 Pan Jarosław Kaszewski, Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, zwrócił uwagę,  

że na dzisiejszej sesji wielokrotnie padło słowo „geodezja”. Stwierdził, że skoro w strukturze Starostwa Powiatowego w Nakle 

nad Notecią działa taki wydział, który ma to słowo w nazwie, którego jest dyrektorem, to chciałby powiedzieć kilka słów. 

Podkreślił, że na co dzień on jako dyrektor wydziału oraz jego pracownicy nie są często wywoływani, co jego zdaniem 

świadczy o jakości pracy. Pan Dyrektor wyjaśnił, że od początku powstania powiatu Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami działał w Szubinie. Historycznie od czasów wojny geodezja była w Szubinie. Stwierdził, iż z tego co wie, 

to w Nakle nad Notecią została ona zorganizowana w latach 80-tych. Nawiązując do wypowiedzi Pana Radnego Ryszarda 

Bagnerowskiego, w której mowa była o Nakle jako stolicy Powiatu Nakielskiego, podkreślił, iż w geodezji do niedawna było 

tak, że mimo tego, że jest jeden powiat, to funkcjonowały dwie bazy danych: w Nakle nad Notecią (obsługa Nakła, Mroczy  

i Sadek) i w Szubinie (obsługa Szubina i Kcyni). Pan Dyrektor powiedział, że było to bardzo uciążliwe. W związku z tym 
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podjął decyzję, zgodnie z którą od lipca 2015 roku funkcjonuje jedna baza danych (pracownicy w Szubinie pracują  

na łączach internetowych). Następnie Pan Dyrektor Kaszewski wypowiedział się w sprawie warunków lokalowych wydziału. 

Oznajmił, że w Szubinie Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami mieści się w budynku, w którym było mieszkanie 

Starosty Szubińskiego. Są tam drewniane stropy. Zwrócił uwagę, że w jednym z pomieszczeń pracuje trzech pracowników 

oraz okresowo dwóch stażystów. Przychodzą tam geodeci po swoje materiały lub je zdają. Stwierdził, iż w tym chaosie 

dwóch z trzech pracowników wprowadza dane na mapy numeryczne, a trzeci kontroluje te opracowania. Pan Dyrektor 

powiedział, że strop grozi zawaleniem. Zaznaczył, że jako wydział przyjmą każde rozwiązanie. Zwrócił jednak uwagę,  

że pracownicy z Szubina pytają go, kiedy polepszą się ich warunki pracy. Stwierdził, iż z aktualnego projektu wynika, że nie 

tylko Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami będzie funkcjonował w nowym budynku przy ulicy Gimnazjalnej 10  

w Nakle nad Notecią. Będzie tam też Wydział Architektury i Budownictwa oraz Wydział Środowiska. Pomyślane to zostało 

tak, aby inwestorów i innych zainteresowanych załatwiać w ten sposób, że będą mieli oni dostęp do map, służb budowlanych 

oraz kwestii związanych z ochroną środowiska. Pan Dyrektor powiedział, że Pan Starosta wspomniał o poniedziałkowym 

walnym zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przypomniał, iż Związek ten ma siedzibę  

w Żninie. Wyjaśnił, że skutecznie zrealizował projekt o wartości 19.000.000,00 zł (z tego dofinansowanie wynosiło 

15.000.000,00 zł). Poinformował, że na terenie powiatu nakielskiego prace były prowadzone w dwóch gminach: Szubin  

i Sadki. Polegały one na założeniu ewidencji budynków. W pozostałych gminach jest to już zrobione. Stwierdził, iż przepisy 

stanowią, że te prace powinny być wykonane do końca 2010 roku. Zaznaczył, że na dzisiaj są jedynym województwem  

w kraju, który ma ewidencję budynków. Dodał, że powiat nakielski otrzymał na te prace kwotę 500.000,00 zł. Pan Dyrektor 

powiedział, że kujawsko-pomorskie to jedyne województwo w kraju, które jeżeli chodzi o ewidencję gruntów i budynków,  

ma mapę numeryczną. Stwierdził, że w tej chwili prowadzą rozmowy z Urzędem Marszałkowskim oraz Głównym Urzędem 

Geodezji i Kartografii w sprawie projektów. Jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski, to ma to być 40-50.000.000,00 zł na całe 

województwo. W Warszawie mówi się o kwocie kilku milionów (chodzi o ogólnopolski projekt o wartości 62.000.000,00 zł). 

Podkreślił, iż pozyskują środki i najprawdopodobniej już niedługo będą mieli mapę numeryczną całego powiatu nakielskiego. 

Podsumowując, Pan Dyrektor Kaszewski powiedział, że poprawa warunków lokalowych jest dla nich bardzo ważną sprawą.  

 Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, poinformował, że na jego ręce wpłynęło pismo 

mieszkańca powiatu nakielskiego, dotyczące nielegalnej zabudowy. Zaznaczył, że pismo to jest skierowane do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią /pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu sesji/. Na koniec 

Pan Przewodniczący złożył życzenia na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok.   

 

Ad. 12/ 

Zakończenie obrad. 

Pan Radosław Mrugowski, Przewodniczący Rady Powiatu, podziękował radnym i zaproszonym gościom  

za udział w sesji i zakończył obrady.  

  

                                                                                                                         PRZEWODNICZĄCY RADY 

                                                                                                                                                                                                                                                

Protokołowały:                                                                                                   RADOSŁAW MRUGOWSKI 

Katarzyna Stałowska 

 

Magdalena Ślagowska 
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