
Protokół nr XXXVII/2005 
z obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Radziejowie 

w dniu 29 grudnia 2005 r. 
 

Sesję otworzył (o godz. 1008) p. Jan Wojciechowski Przewodniczący Rady 
Powiatu witając radnych, zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na sesję. 
P. Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji udział bierze  
15 radnych, co daje podstawę do prawomocności obrad (lista obecności – zał. nr 2). 
         Przystąpiono do przyjęcia porządku obrad (zał. nr 1).  
Na salę obrad przybył radny Trawiński – godz. 1014. Quorum wynosi 16 radnych. 
P. Starosta w imieniu Zarządu Powiatu złożył wniosek o wprowadzenie zmian  
do porządku obrad.  
Pierwsza zmiana dotyczy wprowadzenia autopoprawki do projektu budżetu powiatu 
na 2006 r. W związku z otrzymaniem dofinansowania projektu dotyczącego 
modernizacji pracowni żywienia w Zespole Szkół RCKU w Przemystce ze środków 
funduszu Phare 2003 w kwocie 13.847 EURO tj. 55.708 zł istnieje konieczność 
wprowadzenia realizacji tego zadania do budżetu powiatu na 2006 r. zarówno po 
stronie dochodów jak i wydatków. Dochody zwiększa się w dziale 801 rozdział 
80130 o kwotę 55.708 zł, a wydatki w dziale 801 rozdział 80130 zwiększa się  
o kwotę 90.620 zł (tyle wynosi całe zadanie), a zmniejsza się wydatki w dziale 758 
rozdział 75818 w pozycji rezerwa celowa w oświacie o kwotę 34.912 zł.  
Umowa dot. tego zadania została przekazana dopiero 24 grudnia i dlatego nie 
można było wcześniej przedstawić tego tematu.  
Kolejnym punktem byłoby głosowanie nad autopoprawką do projektu budżetu. 
Zarząd wnioskuje również o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie 
zmian w budżecie powiatu na 2005 r. w związku z otrzymaną decyzją o zwiększeniu 
subwencji oświatowej.  
Nie zgłoszono więcej wniosków i uwag.  
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek p. Starosty w sprawie 
wprowadzenia zmian do porządku obrad, tj.: 
• pkt 4 – Zgłoszenie przez Zarząd autopoprawki do projektu budżetu na 2006 rok, 
• pkt 5 – Głosowanie nad autopoprawką do projektu budżetu, 
• pkt 8i – podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła wniosek p. Starosty w sprawie wprowadzenia zmian do porządku 
obrad. 
Następnie p. Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła porządek obrad. 
         P. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Rady.  
Nie zgłoszono uwag do protokołu. 
W wyniku głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Rady.  
 Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad – sprawozdania 
Starosty z działalności Zarządu między sesjami. 
P. Starosta przekazał informację nt. prac Zarządu między sesjami. 
a) pierwsze posiedzenie (15 grudnia 2005 r.): 

• podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Zespołowi 
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na 
wynajęcie na okres do 10 lat lokalu znajdującego się w internacie Zespołu 
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce; 

• ustalenie propozycji przedstawicieli Rady Powiatu do komisji konkursowej  
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora SP ZOZ  
w Radziejowie; 
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• podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu 
realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2005 rok; 

• przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej Uchwałę  
Nr XXVII/141/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 17 marca 2005 r.  
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005; 
P. Starosta wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy przeniesienia kwoty 4.258 zł 
z rehabilitacji zawodowej na rehabilitację społeczną. 

• przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej 
kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych 
na realizację projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego – Priorytet 3, Działanie 3.1 „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska km 12+937-19+002”; 

• przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej 
kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych 
na realizację programu w ramach Phare 2003 – Wsparcie na modernizację 
oferty edukacyjnej, projektu „Modernizacja pracowni żywienia człowieka”; 

• przyjęcie porządku i materiałów na sesję. 
b) drugie posiedzenie (27 grudnia 2005 r.): 

• podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie; 

• zapoznanie się z aktualną sytuacją w SP ZOZ; 
• podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Zespołowi 

Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na 
wynajęcie na okres do 10 lat lokalu znajdującego się w internacie Zespołu 
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce; 

• podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zespołowi Szkół i Placówek  
w Radziejowie wykonanie poszczególnych czynności związanych z realizacją 
Umowy Nr EDP/000009/02/D o dofinansowanie projektu w ramach 
programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnych”; 

• podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok; 
• podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia projektu budżetu 

Powiatu Radziejowskiego na 2006 r. 
Na tym p. Starosta zakończył sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami. 

P. Przewodniczący przystąpił do zapytań i uwag. 
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami. 
 P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – 
zgłoszenia przez Zarząd autopoprawki do projektu budżetu na 2006 rok. O zabranie 
głosu poprosił p. Starostę. 
P. Starosta stwierdził, że uzasadnił przyjęcie autopoprawki mówiąc o wprowadzeniu 
jej do porządku obrad. Dodał, że inwestycja w 60% dofinansowywana jest przez 
fundusz Phare, natomiast 40% środków stanowią środki z budżetu powiatu. 
P. Zygmunt Świątkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że 
na dzisiejszym posiedzeniu Komisja zaakceptowała autopoprawkę. 
P. Idzi Pieściński Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych  
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że Komisja przyjęła autopoprawkę. 
Nie wniesiono uwag i wniosków. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu budżetu. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła autopoprawkę do projektu budżetu. 
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 P. Przewodniczący przystąpił do uchwalenia budżetu powiatu 
radziejowskiego – przedstawienia przez Zarząd projektu uchwały budżetowej 
wraz z autopoprawką i uzasadnieniem. O zabranie głosu poprosił p. Starostę. 
P. Starosta przedstawił projekt budżetu powiatu na 2006 r. Stwierdził, że obejmuje 
on następujące rodzaje dochodów: 
• dotacje celowe w kwocie 4.930.638 zł, co stanowi 17,86%, 
• subwencje w kwocie 17.267.746 zł, co stanowi 62,53%, 
• pozostałe dochody w kwocie 5.415.991 zł, co stanowi 19,61%. 
Następuje wzrost dochodów własnych, a zmniejszają się dotacje. Ogółem dochody 
powiatu wynoszą 27.614.375 zł. Są one wyższe od przewidzianych na rok 2005  
o 1.034.331 zł, czyli o 3,89%.  
W dochodach występują pewne zagrożenia co do pełnego ich wykonania. Dotyczy to 
dochodów z komunikacji oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.  
W tym roku dochody z tytułu podatku PIT stanowiły kwotę 1.719.296 zł. Na 2006 r. 
zaplanowano 1.830.803 zł i jest wyższa o 111.507 zł. Jest to 90% kwoty 
proponowanej przez Ministra Finansów. Propozycja Ministra Finansów wynosi  
2. 034.225 zł.  
Dochody z komunikacji na rok 2005 zaplanowano na kwotę 1,200 mln zł. 
Zwiększono je o 350.000 zł. Wykonanie na koniec roku wyniesie 1,550 mln zł.  
Na rok 2006 przyjęto niższe dochody z komunikacji, gdyż w wysokości 1,252 mln zł. 
Przygotowany jest projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury Technicznej  
dot. zmiany opłat za wydawanie karty pojazdu. Obecnie opłata za kartę pojazdu 
wynosi 500 zł. Projekt rozporządzenia tą opłatę zmniejsza do 75 zł. Spowoduje to 
zmniejszenie przychodów o ok. 300.000 zł.  
Wydatki budżetu powiatu zaplanowano na kwotę 29.371.700 zł. Są wyższe  
w porównaniu do 2005 r. o kwotę 2.575.202 zł, tj. o 9,6%. 
Główne pozycje wydatków stanowią:  
• przebudowa drogi powiatowej Samszyce – Izbica Kuj. - 1,713 mln zł, 
• rozbudowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 526.000 zł, 
• dofinansowanie zadania w SP ZOZ pt. „wymiana sieci cieplnej” - 410.000 zł, 
• poręczenie pożyczki i kredytu dla S ZOZ - 451.058 zł, 
• spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2008 

z przeznaczeniem na wymianę okien - 39.996 zł, 
• stypendia z EFS dla młodzieży, z których korzysta 425 uczniów oraz  

19 studentów - 436.293 zł, 
• dotacja dla trzech szkół niepublicznych - 497.090 zł, 
• przebudowa pasa postojowego przy ul. Szkolnej w Radziejowie - 40.000 zł, 
• wzrost wydatków bieżących dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie - 

188.000 zł. W ramach tego 100.000 zł przewidziano na remont drogi Wójcin – 
Bycz.  

• rodziny zastępcze - 366.789 zł, co stanowi wzrost o 11% w porównaniu  
do 2005 r. W 21 rodzinach zastępczych umieszczonych jest 32 dzieci. 

• w związku z wprowadzoną autopoprawką następuje zmiana wysokości rezerwy 
celowej z kwoty 203.801 zł na kwotę 168.889 zł, 

• rezerwa ogólna - 95.261 zł. 
Zaplanowane wydatki jednostek organizacyjnych zapewniają prawidłowe 
funkcjonowanie i realizację zadań poszczególnych jednostek. W projekcie budżetu 
na 2006 r. zaplanowano deficyt w wysokości 1.757.325 zł, co wynika z konieczności 
zabezpieczenia środków na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz zwiększonych 
wydatków bieżących.  
P. Starosta w imieniu Zarządu Powiatu zwrócił się do Rady o przyjęcie projektu 
budżetu powiatu na 2006 r. 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu – przedstawienia opinii 
komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
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Głos zabrał p. Henryk Orłowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej. 
Komisja na posiedzeniu w dniu 7 grudnia br. zapoznała się z projektem budżetu na 
2006 r. Komisja stwierdziła, że przedłożony projekt budżetu stanowi podstawę  
do uchwalenia uchwały budżetowej. Odbywa się to zgodnie z przepisami ustawy  
o finansach publicznych. Budżet stanowi podstawę realizacji polityki społeczno-
gospodarczej powiatu. Przedłożony projekt budżetu zawiera wszystkie wymogi, jakie 
powinien posiadać budżet.  
Komisja szczególną uwagę zwróciła na te działy budżetu, które podlegają jej 
merytorycznie, tj. dział 600, 900 a ponadto kulturę fizyczną i sport.  
Dział 600 to drogownictwo i w tym przypadku Komisja stwierdziła, że środki na ten 
dział co roku są sukcesywnie zwiększane. W roku 2004 na dział 600 przeznaczono 
1,872 mln zł, w roku 2005 – 2,129 mln zł, na rok 2006 – 3,806 mln zł. Na ten 
wzrost ma wpływ także inwestycja, która miała być realizowana w 2005 r., a będzie 
realizowana w 2006 r., choć stało się tak nie z przyczyn Zarządu i Rady, ale długiej 
procedury trwającej w Urzędzie Marszałkowskim. Przebudowa drogi powiatowej 
Samszyce – Izbica Kuj. będzie jedną z największych inwestycji w roku 2006, oraz 
poprawi stan dróg.  
Projekt budżetu zakłada zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg.  
W 2005 r. była to kwota 914.000 zł, na rok 2006 zaplanowano 1,238 mln zł. Jest to 
kwota wysoka, choć nie w pełni zadowalająca, ponieważ potrzeby są wielkie.  
Mimo, że nie mówi o tym wprost przedłożony projekt budżetu, to w roku przyszłym 
będzie modernizowana droga Wójcin – Bycz. Samorząd gminny będzie partycypował 
w kosztach modernizacji na kwotę 50.000 zł. Droga będzie służyła zarówno 
mieszkańcom, jak też nowo utworzonemu punktowi ratownictwa medycznego  
w Byczu. 
Zwiększone zostały środki finansowe na profilowanie poboczy.  
Inne zamierzenia Zarządu Dróg Powiatowych to bieżące prace, opracowanie 
dokumentacji celem złożenia wniosków o pozyskanie środków unijnych. Komisja 
zaakceptowała zadania ujęte w projekcie budżetu. Komisja ma pewność, że 
zapewnione środki na realizację tych zadań będą jeszcze większe dzięki partycypacji 
takich gmin jak: Piotrków Kuj., Topólka.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie kierunki działań ujęte w projekcie 
budżetu. Komisja prosiła, by na dzisiejszej sesji p. Starosta potwierdził deklarację 
remontu dróg: Wójcin – Bycz oraz Osięciny – Pilichowo. Komisja zaakceptowała 
kierunki ujęte w dziale 600 oraz środki zabezpieczone na ich realizację.  
Zadowolenie Komisji wzbudził zapis ujęty w dziale 900 dot. środków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego Funduszu 
przewidziana została, choć niewielka, kwota partycypacji w wymianie pokryć 
dachowych zawierających azbest. W roku 2004 Rada przyjęła program gospodarki 
odpadami na lata 2004 - 2013, w którym zapisano, że będą czynione starania celem 
pozyskania środków na usuwanie szkodliwych środków. Tak więc Komisja 
pozytywnie to oceniła. 
Komisja również zwróciła swą uwagę na kulturę fizyczną i sport – by, jeżeli będzie 
taka możliwość, to w ciągu roku zwiększyć środki finansowe na to zadanie. 
P. Orłowski w imieniu Komisji zwrócił się do Rady o przyjęcie projektu budżetu. 
Następnie głos zabrał p. Wicestarosta w imieniu Przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Przekazał, że 
Komisja nie wniosła żadnych uwag do projektu budżetu. Wszystkie wątpliwości 
Komisji wyjaśniła obecna na posiedzeniu Komisji p. Skarbnik. Była tylko jedna 
uwaga dot. § 18 projektu uchwały, tj. „Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania 
długu oraz spłaty zobowiązań do kwoty 500.000 zł.” Komisja prosiła o dopisanie, że 
taka możliwość istnieje po późniejszym uzyskaniu zgody Rady Powiatu. Poza tym 
Komisja nie miała innych uwag do projektu budżetu na 2006 r. 
P. Jerzy Waszak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja nie 
zgłosiła uwag do projektu budżetu. Na zadane pytania Komisja uzyskała 
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odpowiedzi. Stanowisko Komisji jest takie, by poddać pod głosowanie projekt 
budżetu w wersji proponowanej przez Zarząd.  
P. Świątkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że w dniu  
7 grudnia br. Komisja analizowała przedłożony projekt budżetu. Stwierdziła, że jest 
to dobry projekt zawierający wszystkie możliwości realizacji zadań stojących przed 
powiatem w 2006 r. Zaplanowane wydatki w pełni zabezpieczają funkcjonowanie 
Starostwa i jednostek organizacyjnych. Zapewnione zostały środki finansowe na 
spłatę kredytów oraz na inwestycje. Przy analizowaniu projektu budżetu, został 
zgłoszony wniosek, by rozważyć możliwość wydzielenia niewielkich środków 
finansowych na funkcjonowanie wolontariatu na terenie powiatu. Na wspólnym 
posiedzeniu z Komisją Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 
Publicznego w dniu 15 grudnia br. zgłoszono wniosek, by rozważyć możliwość 
zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych  
z dniem 1 stycznia 2006 r.  
P. Świątkowski w imieniu Komisji zwrócił się o przyjęcie projektu budżetu wraz  
z autopoprawką. 

Następnie p. Starosta przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  
o przedłożonym projekcie budżetu powiatu na rok 2006 wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego i objaśnieniami (zał. Nr 3). 

P. Przewodniczący przystąpił do przedstawienia stanowiska Zarządu  
w sprawie opinii komisji. O zabranie głosu poprosił p. Starostę. 
P. Starosta przekazał, że Zarząd szczegółowo przeanalizował wnioski i sugestie 
komisji. Było to również wyjaśniane na posiedzeniach komisji. 
Sugestia Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 
Publicznego co do zapisu zawartego w § 18 projektu uchwały została skonsultowana 
z RIO oraz radcą prawnym. Zarząd wniosek oddalił. Propozycja zmiany tego zapisu 
spowodowałaby, że Rada nie wyraża zgody na zaciągnięcie długu oraz spłatę 
zobowiązań do kwoty 500.000 zł. Każdy dokonany wydatek, w tym zaciągnięcie 
kredytu, musi mieć odzwierciedlenie w uchwale budżetowej przyjmowanej przez 
Radę. 
O potwierdzenie remontu dróg: Wójcin – Bycz oraz Osięciny – Pilichowo – Byczyna, 
wnioskowały: Komisja Rewizyjna oraz Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Infrastruktury Technicznej. Zarząd Powiatu potwierdza, że na remont 
drogi Wójcin – Bycz zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie Zarządu 
Dróg Powiatowych. Natomiast remont drogi Osięciny – Pilichowo zostanie wykonany 
w ramach środków pochodzących z nadwyżki budżetowej. 
Na marcowej sesji zostanie dokonane podsumowanie zimowego utrzymania dróg. 
Zapewne będą remontowane również inne drogi. Już dzisiaj wiadomo, że środki na 
drogi będą wyższe dzięki partycypacji gmin: Piotrków Kuj., Osięciny, Topólka, i być 
może Dobre. 
Komisja Budżetu i Finansów złożyła dwa wnioski.  
Jeżeli chodzi o wolontariat, p. Starosta wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy wszystkie 
zadania należące do powiatu, powiat wykonuje we własnym zakresie i przy udziale 
jednostek organizacyjnych. Nie istnieje potrzeba przekazywania zadań powiatowych 
do realizacji organizacjom pozarządowym. Jeżeli w trakcie 2006 r. wpłynie wniosek 
dot. realizacji zadania, którego powiat nie będzie w stanie wykonać we własnym 
zakresie, wówczas Zarząd podejmie działania w celu zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie na zlecenie realizacji takiego zadania przez organizację 
pozarządową. P. Starosta podkreślił, że powiat nie może finansować działalności 
takich organizacji. Może tylko wspierać je pośrednio. 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej 
wnioskowała, by w razie potrzeby w trakcie roku budżetowego zwiększyć środki na 
kulturę fizyczną i sport. P. Starosta zapewnił, że jeżeli będzie taka potrzeba, środki 
na ten dział zostaną zwiększone. Wykorzystanie środków równe jest planowi.  
W temacie wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Starostwa 
Powiatowego i jednostek organizacyjnych p. Starosta przekazał, że stanowisko 
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Zarządu jest takie, by zaczekać do uchwalenia budżetu państwa i po ostatecznym 
potwierdzeniu kwot subwencji i dotacji, jeżeli zaplanowane dochody nie ulegną 
zmianie, wprowadzić podwyżkę płac.  
Następnie p. Przewodniczący stwierdził, że poprawek do projektu budżetu nie ma. 
Zgłoszone wnioski i uwagi komisji będą realizowane w trakcie roku budżetowego.  
P. Przewodniczący zapytał, czy są inne uwagi do projektu budżetu. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu budżetu. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, którą poddał pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok 
(XXXVII/186/2005). 
Ogłoszono przerwę – godz. 1110. 
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1140. 
Quorum wynosi 15 radnych. W sesji udziału nie bierze radny Szczerbiak. 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu 
pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2006 r.  
P. Przewodniczący wyjaśnił, że do załączonego do projektu uchwały planu pracy 
Rady Powiatu na 2006 r. wkradła się pomyłka. Propozycja była taka, by w lutym nie 
planować sesji. W związku z tym temat sesji lutowej powinien zostać przeniesiony 
na miesiąc styczeń. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, którą poddał pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie 
na 2006 r. (XXXVII/187/2005). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planów 
pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2006 r. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, którą poddał pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady 
Powiatu w Radziejowie na 2006 r. (XXXVII/188/2005). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2006 r. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, którą poddał pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  
na 2006 r. (XXXVII/189/2005). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie wyłonienia 
przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Radziejowie. 
Wyjaśnił, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Edukacji, 
Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.  
Przedstawił propozycję przedstawicieli Rady Powiatu do składu komisji konkursowej 
przedłożoną przez Zarząd Powiatu: Henryk Gapiński, Elżbieta Germanowska,  
Jan Kowalski, Roman Szczerbiak, Zygmunt Świątkowski, Leszek Wąsowicz. Wśród 
przedstawicieli Rady Powiatu musi być jeden lekarz. Zarząd wytypował  
p. Germanowską, która wyraziła zgodę. Podobnie zgodę wyraził nieobecny radny 
Szczerbiak.  
Następnie p. Przewodniczący zapytał, czy p. Gapiński wyraża zgodę na pracę  
w komisji konkursowej.  
P. Gapiński wyraził zgodę. 
P. Przewodniczący zapytał, czy p. Kowalski wyraża zgodę na pracę w komisji 
konkursowej.  
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P. Kowalski wyraził zgodę. 
P. Przewodniczący zapytał, czy p. Świątkowski wyraża zgodę na pracę w komisji 
konkursowej.  
P. Świątkowski wyraził zgodę. 
P. Przewodniczący zapytał, czy p. Wąsowicz wyraża zgodę na pracę w komisji 
konkursowej.  
P. Wąsowicz wyraził zgodę. 
Nie zgłoszono innych propozycji przedstawicieli Rady Powiatu do składu komisji 
konkursowej. 
P. Przewodniczący zaproponował poddanie pod głosowanie propozycji 
przedstawionych przez Zarząd Powiatu. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, którą poddał pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie wyłonienia przedstawicieli do komisji konkursowej 
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie 
(XXXVII/190/2005). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie powołania 
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy 
dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 
Zwrócił się do p. Wicestarosty o podanie przedstawiciela Rady Społecznej działającej 
przy SP ZOZ w Radziejowie. 
P. Wicestarosta przekazał, że członkowie Rady Społecznej zaproponowali p. Teofila 
Pieścińskiego do składu komisji konkursowej. 
Następnie p. Kalociński wyjaśnił, że w skład komisji konkursowej wchodzi od 3 do 6 
przedstawicieli Rady Powiatu, jeden przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej, jeden przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, 
przedstawiciele związków zawodowych działających w zakładzie pracy oraz 
przedstawiciel Rady Społecznej. Do związków zawodowych przesłane zostało 
stosowne pismo. Na dzień dzisiejszy na istniejących 11 związków zawodowych, 
kandydatury zgłosiło 7 związków.  
P. Kalociński przedstawił nazwiska przedstawicieli powyższych organizacji. 
P. Przewodniczący na stanowisko przewodniczącego komisji konkursowej 
zaproponował p. Gapińskiego. 
Nie zgłoszono innych propozycji. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, którą poddał pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie (XXXVII/191/2005). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę  
Nr XXVII/141/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 17 marca 2005 r.  
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005. O zabranie głosu poprosił  
p. Jacka Kalocińskiego. 
P. Kalociński wyjaśnił, że uchwałą Rady Powiatu z dnia 22 września br. dokonano 
podziału środków otrzymanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
społecznej i zawodowej. Wówczas na rehabilitację społeczną przeznaczono kwotę 
353 308 zł, a na rehabilitację zawodową 51.000 zł. Z tej kwoty na dofinansowanie 
do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby 
niepełnosprawne zaplanowano 3.000 zł. Na finansowanie kosztów szkolenia  
i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych zaplanowano 10.000 zł. 
Ponadto zaplanowano 38.000 zł na dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych 
przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących 
stanowisk pracy. Po dokonaniu rozliczeń odsetek od kredytów oraz wykorzystania 
środków na szkolenia prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy, pozostała 
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niewykorzystana kwota w wysokości 4.280 zł. Proponuję się przenieść tą kwotę  
z rehabilitacji zawodowej na rehabilitację społeczną.  
Propozycja została zaakceptowana przez Radę Społeczną ds. Osób 
Niepełnosprawnych. 
P. Idzi Pieściński Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych  
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że Komisja nie wniosła uwag do projektu 
uchwały. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, którą poddał pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XXVII/141/2005 Rady Powiatu  
w Radziejowie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 
2005 (XXXVII/192/2005). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia 
maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków 
przeznaczonych na realizację projektu w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet 3, Działanie 3.1 „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska km 12+937-19+002”. O zabranie 
głosu poprosił p. Skarbnik.  
Na salę obrad wrócił radny Szczerbiak – godz. 1155. Quorum wynosi 16 radnych. 
P. Skarbnik wyjaśniła, że podpisana została umowa z Wojewodą na przebudowę 
drogi Samszyce – Izbica Kuj. W ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy konieczne jest 
wniesienie zabezpieczania w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 
Kwota zabezpieczenia opiewa na kwotę środków, jakie asygnuje do tej umowy 
budżet państwa oraz fundusz europejski, tj. 1.199.102 zł.  
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, którą poddał pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia 
prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektu  
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 
Priorytet 3, Działanie 3.1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – 
Izbica Kujawska km 12+937-19+002” (XXXVII/193/2005). 
   P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia 
maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków 
przeznaczonych na realizację programu w ramach Phare 2003 – Wsparcie na 
modernizację oferty edukacyjnej, projektu „Modernizacja pracowni żywienia 
człowieka”. O zabranie głosu poprosił p. Skarbnik. 
P. Skarbnik wyjaśniła, że podpisana została umowa na realizację zadania.  
W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy konieczne jest wniesienie 
zabezpieczania w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Jeżeli 
zabezpieczenie nie zostanie wniesione, to umowa zostanie rozwiązana. Kwota 
zabezpieczenia to 55.708 zł. W uchwale nie określono czasu, na jaki wnosi się 
zabezpieczenie. Zgodnie z umową podpisaną z Polską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości zabezpieczenie obowiązuje do czasu rozliczenia.  
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, którą poddał pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia 
prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację programu 
w ramach Phare 2003 – Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej, projektu 
„Modernizacja pracowni żywienia człowieka” (XXXVII/194/2005). 
   P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2005 rok. Wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy 
rozdysponowania środków, jakie wpłynęły do powiatu. 



 9 

P. Świątkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała zmiany do budżetu. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, którą poddał pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok 
(XXXVII/195/2005). 

P. Przewodniczący przystąpił do interpelacji i zapytań radnych. 
Wobec braku interpelacji p. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu 
porządku obrad – wolnych głosów. 
P. Starosta podziękował Zarządowi oraz Radzie Powiatu za współpracę w mijającym 
roku.  
P. Przewodniczący złożył życzenia noworoczne. 

Wobec braku dalszych głosów p. Przewodniczący zamknął obrady  
XXXVII sesji Rady Powiatu w Radziejowie (godz. 1220). 
Na tym protokół zakończono. 
 
 


