
Protokół nr XLIII/2006 
z obrad XLIII sesji Rady Powiatu w Radziejowie 

w dniu 27 lipca 2006 r. 
 

Sesję otworzył (o godz. 1005) 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  
14 radnych, co daje podstawę do prawomocności obrad (lista obecności – zał. nr 2). 
         Przystąpiono do przyjęcia porządku obrad (zał. nr 1).  
Nie zgłoszono uwag.  
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (14 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 (13 głosami za, 1 głosem wstrzymującym) Rada 
Powiatu przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Rady.  
Na salę obrad wszedł radny Trawiński – godz. 1007. Quorum wynosi 15 radnych. 

Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad – sprawozdania Starosty 
z prac Zarządu między sesjami. 
P. Starosta przekazał informację nt. prac Zarządu między sesjami. 
a) posiedzenie w dniu 14 lipca  2006 r.): 

• pozytywne zaopiniowanie kandydatury na stanowisko zastępcy dyrektora  
d/s medycznych SP ZOZ w Radziejowie oraz zapoznanie się z aktualną 
sytuacją ekonomiczną za I półrocze 2006 r. w SP ZOZ; 

• podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 
wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek  
w Radziejowie; 
P. Starosta przekazał, że konkurs odbył się w dniu 25 lipca br.  
Konkurs wygrał p. Grzegorz Sobczak.  
Przedłużenie stanowiska może nastąpić w uzgodnieniu z Kuratorium 
Oświaty. Kuratorium przyjęło założenie, że wszystkie stanowiska w oświacie 
będą wyłaniane w drodze konkursu. W związku z tym przeprowadzono 
konkurs. Obecnie przesłano pismo do Kuratorium z prośbą o zaopiniowanie 
wyłonionej kandydatury. 

• zapoznanie się z informacją Kierownika PCPR nt. realizacji zaleceń 
pokontrolnych i dochodzenia do standardu przez Dom Pomocy Społecznej  
w Piotrkowie Kuj. 
P. Starosta przekazał, że większość zaleceń jest w toku realizacji.  
Wszystko zostanie wykonane w terminie do dnia 30 października, oprócz 
budowy windy. DPS jest organizacją pożytku publicznego i z tego względu 
budowa windy musi być uzgodniona z Wojewodą, Marszałkiem i Zarządem 
Województwa. Gdy DPS uzyska wszystkie uzgodnienia, zostanie wydana 
decyzja o warunkach zabudowy przez Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie 
Kuj. Nie ma jednak żadnego zagrożenia, że nie zostanie to wykonane.  

• przyjęcie stanowiska, skierowanego do Ministra Transportu i Budownictwa,  
o rekompensatę finansową za utracone, planowane w budżecie powiatu 
dochody w związku ze zmianą wysokości opłaty za kartę pojazdu; 
P. Starosta wyjaśnił, że na etapie opracowywania projektu budżetu 
zakładano, że opłata za kartę pojazdu będzie wynosić 500 zł.  
Z dniem 15 kwietnia br. weszło w życie rozporządzenie zmniejszające  
tą opłatę i na skutek tego zmniejszyły się dochody powiatu.  
Powiat radziejowski straci z tego tytułu ok. 500.000 zł. W prasie ukazały się 
informacje, że niektóre powiaty występują o rekompensatę. W związku z tym 
Zarząd Powiatu przyjął takie stanowisko, które skierowano do Ministra 
Transportu i Budownictwa.  
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Prawdopodobnie powiaty tej rekompensaty nie otrzymają. Będą natomiast 
zwracać pieniądze, które uzyskały z tego tytułu. Dla powiatu jest to kwota 
 w wysokości ok. 1 mln zł.  

• podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok; 
• przyjęcie porządku i materiałów na sesję. 

Na tym p. Starosta zakończył sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami. 
P. Przewodniczący przystąpił do zapytań i uwag.  

Nie zgłoszono zapytań i uwag do przedłożonego sprawozdania. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.  

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad –
przedstawienia kandydatury na stanowisko zastępcy dyrektora d/s medycznych  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 
P. Przewodniczący przedstawił tok postępowania związanego z wyborem zastępcy 
dyrektora d/s medycznych w SP ZOZ. 
W dniu 2 grudnia 2005 r. wpłynęło pismo do Starosty Radziejowskiego od Dyrektora 
SP ZOZ informujące, że w dniu 30 listopada 2005 r. dr Jarosław Sobieski złożył 
rezygnację z funkcji zastępcy dyrektora d/s medycznych w SP ZOZ w Radziejowie. 
W dniu 9 grudnia przesłano pisma do związków zawodowych działających przy  
SP ZOZ o wytypowanie przedstawicieli do prac w komisji konkursowej.  
Z dniem 29 grudnia 2005 r. Uchwałą Nr XXXVII/191/2005 Rady Powiatu  
w Radziejowie została powołana komisja konkursowa do przeprowadzenia 
postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora d/s medycznych  
w SP ZOZ w Radziejowie. W dniu 10 stycznia 2006 r. przesłano do wszystkich 
członków komisji regulamin konkursu i ogłoszenie do zaakceptowania  
lub wniesienia uwag do dnia 27 stycznia br. – uwag nie wniesiono. W dniu 7 lutego 
2006 r. ukazało się ogłoszenie o konkursie w Gazecie Wyborczej i w Gazecie 
Pomorskiej. Termin składania ofert określono do dnia 9 marca br.  
W dniu 24 marca odbyło się pierwsze postępowanie konkursowe, w wyniku którego 
komisja konkursowa wybrała p. Sławomira Szeligę. Pismem z dnia 27 marca 
przewodniczący komisji konkursowej poinformował Dyrektora SP ZOZ o wyborze 
zastępcy dyrektora d/s medycznych. W dniu 20 kwietnia 2006 r. Dyrektor SP ZOZ 
skierował pismo do przewodniczącego komisji konkursowej, iż w dniu 5 marca 
przedstawił kandydatowi wstępne warunki pracy i płacy.  
W dniu 8 maja br. wpłynęło pismo Dyrektora SP ZOZ na ręce przewodniczącego 
komisji konkursowej, iż p. Sławomir Szeliga rezygnuje z podjęcia pracy  
na stanowisku zastępcy dyrektora d/s medycznych w SP ZOZ w Radziejowie. 
Ponieważ nie został nawiązany stosunek pracy z kandydatem wybranym  
w postępowaniu konkursowym, komisja konkursowa nie uległa rozwiązaniu  
i przystąpiono do drugiego postępowania konkursowego.  
W dniu 23 maja br. ukazało się ponownie ogłoszenie o konkursie na stanowisko 
zastępcy dyrektora d/s medycznych w SP ZOZ w Radziejowie. Posiedzenie komisji 
konkursowej drugiego postępowania odbyło się 4 lipca 2006 r. Została złożona tylko 
1 oferta. Zgodnie z regulaminem konkursowym (§2 pkt 1), aby przeprowadzić 
postępowanie konkursowe muszą być złożone co najmniej 2 oferty.  
W związku z tym, iż złożona została tylko 1 oferta, postępowanie konkursowe nie 
zostało przeprowadzone.  
Od przewodniczącego komisji konkursowej do Przewodniczącego Rady wpłynęło 
pismo o przedstawienie osoby w celu zaopiniowania przez komisję konkursową.  
P. Przewodniczący odczytał treść pisma. Pismo stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu. 
W dniu 13 lipca br. Dyrektor SP ZOZ zaproponował na stanowisko zastępcy 
dyrektora d/s medycznych dr Ryszarda Wiącka. P. Przewodniczący odczytał treść 
pisma w sprawie wskazania przez Dyrektora SP ZOZ osoby na stanowisko zastępcy 
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dyrektora d/s medycznych SP ZOZ w Radziejowie. Pismo stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. 
W dniu 14 lipca br. proponowaną kandydaturę pozytywnie zaopiniowała Rada 
Społeczna działająca przy SP ZOZ w Radziejowie. Dyrektor SP ZOZ przekazał  
p. Staroście stanowisko Rady Społecznej. P. Przewodniczący odczytał treść 
stanowiska. Stanowisko stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
W dniu 14 lipca zwrócił się do komisji konkursowej o wydanie opinii w sprawie 
wskazanej kandydatury przez Dyrektora SP ZOZ.  
W dniu 21 lipca br. pozytywnie zaopiniowała proponowaną kandydaturę komisja 
konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu. P. Przewodniczący odczytał 
treść wyciągu z protokołu z przeprowadzonego postępowania konkursowego  
na zastępcę dyrektora d/s medycznych SP ZOZ w Radziejowie. Wyciąg z protokołu 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
W związku z powyższym pozostało podjęcie stanowiska przez Radę Powiatu.  
P. Przewodniczący odczytał treść projektu stanowiska. Projekt stanowiska stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie stanowisko. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła stanowisko w sprawie pozytywnego zaopiniowania kandydatury  
dr Ryszarda Wiącka na stanowisko zastępcy dyrektora d/s medycznych  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 
P. Przewodniczący dodał, że kandydatura dr Ryszarda Wiącka została również 
pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych  
i Bezpieczeństwa Publicznego.  
P. Wicestarosta przewodniczący komisji konkursowej przekazał, że procedura  
na wyłonienie zastępcy dyrektora d/s medycznych trwała długo. Dwa postępowania 
nie odniosły żadnego rezultatu.  
Z momentem zawarcia umowy o pracę z wytypowanym kandydatem na stanowisko 
zastępcy dyrektora, ulega rozwiązaniu komisja konkursowa.  
Rada Powiatu wydała swoją opinię. Zawarcie umowy z wytypowanym kandydatem 
należy do Dyrektora SP ZOZ. P. Wicestarosta zwrócił się do p. Dyrektora  
o informację, gdy umowa zostanie zawarta, ponieważ będzie to podstawą  
do przesłania zawiadomień o rozwiązaniu komisji konkursowej.  
Radny Orłowski stwierdził, że dr Wiącek cieszy się bardzo dobrą opinią wśród 
pacjentów szpitala. Radny wyraził nadzieję, że dr Wiącek równie dobrze będzie sobie 
radził zarządzając szpitalem. Jego kandydatura zasługuje na szczególne 
wyróżnienie, by pełnić tą funkcję. 
Radny Nocoń poprosił o przedstawienie kandydatury dr Wiącka. 
Dr Wiącek podziękował za zaufanie i pozytywne przyjęcie jego kandydatury. 
Przekazał, że ukończył Akademię Medyczną w Bydgoszczy.  
W radziejowskim szpitalu odbył staż podyplomowy, po którym został zatrudniony 
jako młodszy asystent na oddziale chorób wewnętrznych, a następnie jako asystent 
i starszy asystent na oddziale reumatologicznym. Posiada specjalizację w zakresie 
chorób wewnętrznych. Dzięki pacjentom, w br. został nagrodzony wyróżnieniem 
Eskulap 2005, jako najlepszy lekarz, co jest dla niego bardzo ważnym 
wyróżnieniem.  
Następnie p. Skonieczny Dyrektor SP ZOZ podziękował radnym za przyjęcie 
kandydatury dr Wiącka na stanowisko zastępcy dyrektora d/s medycznych.  
P. Dyrektor przekazał, że współpracuje z dr Wiąckiem od 11 lat, czyli od momentu 
jego zatrudnienia w szpitalu. Dr Wiącek jest znany w środowisku medycznym, czyli 
lekarskim i pielęgniarskim, ale również wśród pacjentów.  
Liczy, że wspólną pracą spowodują poprawę sytuacji oddziałów i komórek, które 
obecnie przynoszą najgorsze wyniki finansowe. Ma nadzieję, że ich współpraca 
nadal będzie dobrze się układała. P. Dyrektor podziękował radnym za jednoznaczny 
wybór.  
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Radny Szczerbiak stwierdził, że kandydatura dr Wiącka została pozytywnie 
zaopiniowana przez wszystkie wymagane organy. Jako członek Rady Społecznej 
przekazał, że Rada Społeczna jednogłośnie zaopiniowała kandydaturę dr Wiącka. 
Podobnie uczyniła komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele 
związków zawodowych szpitala. Jednogłośnie, kandydaturę dr Wiącka, zaopiniowała 
Komisja Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.  
Tak samo uczyniła Rada Powiatu. Dr Wiącek zostanie zastępcą dyrektora  
d/s medycznych SP ZOZ przy jednogłośnym poparciu.  
Radny Waszak stwierdził, że procedura wyboru zastępcy dyrektora trwała długo, 
gdyż od grudnia ub. roku do lipca br. W związku z tym Rada powinna rozważyć 
przyjęcie wniosku, który miałby na celu zmianę procedurę. Skoro wszyscy poparli tą 
kandydaturę, zapewne współpraca będzie układała się dobrze.  
Procedura jest długa. Pochłania wiele czasu. Tymczasem dyrektor zakładu ma wiele 
innych obowiązków i zadań do spełnienia.  

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia 
uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok. O zabranie głosu 
poprosił p. Skarbnik. 
P. Skarbnik zwróciła się do Rady o przyjęcie poprawki do projektu uchwały.  
Dotyczy ona Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i przesunięcia kwoty 
8.100 zł między paragrafami. Plan pozostaje bez zmian. Zmniejszone zostają 
paragrafy: wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej oraz zakup 
materiałów i wyposażenia, a zwiększone: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz 
wynagrodzenia bezosobowe. Uzasadnieniem dokonania tej zmiany jest potrzeba 
zatrudnienia nowej osoby w miejsce osoby odchodzącej z inspektoratu.  
Następnie p. Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany do budżetu powiatu.  
Radny Szczerbiak wyraził zdanie, że zbyt mało przeznaczono w budżecie powiatu 
środków finansowych na dofinansowanie modernizacji obiektów SP ZOZ w Byczu  
na punkt ratownictwa medycznego. Na to zadanie zaplanowano 15.000 zł.  
Jest to niewielka kwota, na pewno za niska, by przeprowadzić remont tych 
obiektów. Potrzebna jest kwota 25-30.000 zł.  
Przy wielu trudnościach powiat i szpital walczył o utworzenie tam punktu 
ratownictwa medycznego. Punkt zapewnia pomoc medyczną dla części gminy 
Topólka oraz Piotrkowa Kuj. Stacjonuje tam karetka reanimacyjna.  
Tymczasem Ministerstwo Zdrowia opracowało projekt ustawy, który zakłada 
ograniczenie liczby karetek pogotowia w skali całego kraju. W przypadku 
województwa kujawsko-pomorskiego liczba karetek zostanie zmniejszona o ponad 
20. Jedna karetka reanimacyjna ma przypadać na 100 tys. mieszkańców.  
Tak już było na początku powstania powiatu, w latach 1999 – 2000, kiedy to jedna 
karetka reanimacyjna przypadała na powiat radziejowski i aleksandrowski,  
a stacjonowała w powiecie aleksandrowskim. Powiat radziejowski korzystał z tej 
karetki w bardzo ograniczony sposób. Teraz taka sytuacja ponownie zagraża 
powiatowi.  
Projekt ustawy zapewne ma na celu znalezienie źródeł oszczędności, jakie zostaną 
przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń w służbie zdrowia.  
Radny stwierdził, że punkt ratownictwa medycznego w Byczu powinien być 
właściwie wyremontowany, by nikt później nie zarzucił Radzie Powiatu, że z takiego 
powodu został on ewentualnie zlikwidowany. W związku z tym złożył wniosek  
o zwiększenie środków finansowych na remont obiektów w Byczu.  
Radny zaproponował wystosowanie stanowiska do parlamentarzystów regionu lub 
rządu o wycofanie zapisu z projektu ustawy dot. ograniczenia liczby karetek.  
Rada Powiatu nie może dopuścić do likwidacji punktu ratownictwa medycznego  
w Byczu. 
Następnie p. Wicestarosta poinformował, że w dniu wczorajszym uzyskał 
wyjaśnienia w tej sprawie z Ministerstwa Zdrowia. Odczytał fragment treści pisma.  
„W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi zapisów projektu 
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym uprzejmie informuję, że intencją 
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projektodawcy nie było ograniczenie liczby zespołów ratunkowych,  
ale zabezpieczenie minimalnej liczby trzech karetek na 100 tys. mieszkańców. 
Przyczyną nieporozumienia był błąd redakcyjny, który w trybie pilnym zostanie 
usunięty z projektu ustawy. Zgodnie z nową propozycją zapisu ustalenie liczby  
i rozmieszczenia karetek pogotowia będzie należało do kompetencji wojewody.”  
„... Ustalono ponadto, że liczba zespołów ratownictwa medycznego kontraktowanych 
w poszczególnych województwach pozostanie na poziomie nie mniejszym niż 
dotychczas, a wzrost finansowania świadczeń ratownictwa medycznego z budżetu 
państwa pozostawać będzie na poziomie nie mniejszym, niż wzrost finansowania 
świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.” 
Pismo to wyjaśnia wszystkie wątpliwości. Wobec tego Rada musi zdecydować, czy 
podjęcie stanowiska nadal jest zasadne.  
Co najmniej 3 karetki mają przypadać na 100 tys. mieszkańców. Jest to minimum. 
Nie ma mowy o zmniejszaniu liczby karetek. 
Radny Gorzycki stwierdził, że skoro do kompetencji wojewody należy ustalenie 
liczby i rozmieszczenia karetek, to z nim należy podjąć rozmowy. 
P. Skonieczny wyjaśnił, że projekt ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
został opublikowany. Projekt ten przeszedł prace legislacyjne w komisjach 
sejmowych. Jest to projekt ustawy rządowy, ogólnie dostępny, który również 
posiada. P. Dyrektor wyjaśnił, że liczbę zespołów wypadkowych określa wojewoda  
w wojewódzkim planie zabezpieczenia ratownictwa medycznego. Plan wojewódzki 
zatwierdzany jest przez Ministra Zdrowia.  
Zgodnie z projektem ustawy: „Plan obejmuje w szczególności: liczbę i rozmieszczenie 
na obszarze województwa jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1, 
przyjmując, że liczba zespołów ratownictwa medycznego nie może przekroczyć 
trzech na każde 100 tys. mieszkańców województwa, w tym jednego zespołu 
specjalistycznego i dwóch zespołów podstawowych...”.  
P. Dyrektor stwierdził, że zespół specjalistyczny można porównać do ambulansu 
reanimacyjnego, natomiast zespół podstawowy porównać do ambulansu 
wypadkowego.  
Tak więc na 100 tys. mieszkańców mogą przypadać maksymalnie 3 karetki.  
Z wyliczeń wynika, że w skali całego kraju o ok. 200 zostaną zmniejszone zespoły 
ratownictwa medycznego, a w województwie kujawsko-pomorskim o 5 zespołów. 
Rozmieszczenie zespołów ustali wojewoda. Tak się stanie, jeżeli projekt ustawy 
wejdzie w życie. Jeżeli jest to błąd redakcyjny, zagrożenia nie będzie.  
P. Dyrektor stwierdził, że projekt ustawy jest dostępny na stronie internetowej 
Ministerstwa od miesiąca. Jeżeli ten zapis nie ulegnie zmianie, to istnieje realne 
zagrożenie, że któreś szpitale i powiaty karetki utracą. Należy brać taką sytuację 
pod uwagę. W najgorszym wypadku szpital w Radziejowie może mieć tylko jedną 
karetkę, i to na dodatek przy karetce podstawowej, tj. wypadkowej.  
W myśl projektu ustawy, w skład karetki wypadkowej nie wchodzi lekarz. Jest to 
karetka z obsadą 2-osobową, tj. pielęgniarką lub ratownikiem medycznym. Drugiej 
osoby nie precyzuje. Do ciężkich wypadków będzie musiała wyjeżdżać karetka 
specjalistyczna. Pod uwagę trzeba brać to, że ta karetka być może będzie 
stacjonować w Aleksandrowie Kuj., ponieważ jest to większy powiat.  
W poprzednich latach, kiedy szpital w Radziejowie posiadał zakontraktowany tylko 
jeden zespół reanimacyjny, było wiele problemów. Sytuacja unormowała się od 
stycznia br., kiedy zakontraktowano drugi zespół reanimacyjny. Czasem nawet dwie 
karetki nie wystarczają i szpital wspomaga się doraźnie trzecią karetką 
transportową. Jeżeli szpital ponownie będzie posiadał zakontraktowaną jedną 
karetkę wypadkową, dla mieszkańców będzie to oznaczało tragedię.  
Jeżeli temat jest nadal aktualny, to prosi Radę o wsparcie w działaniach mających 
na celu utrzymanie dwóch zespołów ratownictwa medycznego przy SP ZOZ  
w Radziejowie oraz wystosowanie stanowiska w sprawie odrzucenia zapisu  
dot. ograniczenia liczby zespołów ratownictwa medycznego.  
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Zmniejszenie liczby zespołów ratownictwa medycznego dla szpitala będzie oznaczało 
również zmniejszenie przychodów dla zakładu. Na dzień dzisiejszy karetka 
reanimacyjna jest wyposażona zgodnie ze standardami ogólnopolskimi, 
europejskimi. Karetka wypadkowa w razie potrzeby wspomaga karetkę 
reanimacyjną. 
W Byczu stacjonuje karetka, która jest prawie tak wyposażona jak karetka 
reanimacyjna. Gdyby była potrzeba, to można ją w każdej chwili doposażyć  
na równi z karetką reanimacyjną. Poziom ich wyposażenia jest bardzo wysoki.  
P. Dyrektor dodał, że podjął działania o zakontraktowanie trzeciego zespołu 
ratownictwa medycznego. 
P. Przewodniczący wyraził zdanie, że Rada Powiatu powinna przyjąć stanowisko  
w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszystkie wątpliwości i tak nie zostały 
wyjaśnione. 
P. Wicestarosta poparł przyjęcie stanowiska – protestu w sprawie zapisów  
w projekcie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.  
Dodał, że w otrzymanym piśmie Ministerstwo Zdrowia informuje także o spotkaniu, 
które odbyło się w Ministerstwie w dniu 20 lipca nt. algorytmu podziału środków  
na zespoły ratownictwa medycznego. „W spotkaniu wzięli udział posłowie  
z Sejmowej Komisji Zdrowia oraz przedstawiciele środowisk ratownictwa 
medycznego, w tym Dyrektorzy Stacji Pogotowia Ratunkowego. Podczas spotkania 
ustalono, że z projektu ustawy zostanie skreślony zapis o tym, że wojewoda przy 
sporządzaniu wojewódzkiego planu ratowniczego zobowiązany jest zastosować 
wskaźnik trzech zespołów ratownictwa medycznego na 100 tys. ludności na rzecz 
zapisu o takim ustaleniu liczby zespołów ratownictwa medycznego, aby zostały 
zachowane czasy dotarcia zespołu na miejsce zdarzenia określone w ustawie.” 
Podstawą podjęcia działań celem utworzenia w Byczu punktu ratownictwa 
medycznego był czas dojazdu zespołu ratownictwa medycznego na miejsce 
zdarzenia. Od szpitala w Radziejowie do najodleglejszych terenów powiatu czas 
dojazdu przekraczał 15 min. Ustalając wojewódzki plan zabezpieczenia ratownictwa 
medycznego, wojewoda będzie brał pod uwagę czas dojazdu zespołu do miejsca 
zdarzenia.  
P. Wicestarosta stwierdził, że podjęcie stanowiska na pewno jest zasadne. 
Jednocześnie Rada Powiatu zwróci uwagę na znajomość i wagę problemu. 
Radny Szczerbiak stwierdził, że skoro w województwie liczba zespołów ratownictwa 
medycznego zostanie zmniejszona o 5 zespołów, to prawdopodobnie dotyczyć to 
będzie najmniejszych powiatów, w tym radziejowskiego. Należy brać to pod uwagę. 
Jako argument przeciwstawny tym planom, można podnieść fakt dużej liczby 
turystów w trakcie ich pobytu w ośrodkach wypoczynkowych nad jeziorami  
w okresie sezonu. Musi to być uwzględnione przy stanie nagłego zagrożenia zdrowia 
i życia. Nie można brać pod uwagę wyłącznie liczby stałych mieszkańców powiatu. 
P. Przewodniczący zaproponował, by stanowisko podjęte zostało w punkcie „wolne 
głosy”. 
Radny Orłowski stwierdził, że jest ogólna akceptacja radnych, by takie stanowisko 
przyjąć. Wyjaśnienia Ministerstwa Zdrowia w przedmiocie projektu ustawy nie są 
wystarczające. Podjęcie apelu jest zasadne i sądzi, że można je przyjąć teraz, w tym 
punkcie porządku obrad. 
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do tematu podjęcia stanowiska. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt stanowiska. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła stanowisko w sprawie ograniczenia zespołów ratownictwa medycznego 
wg projektu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.  
Radny Waszak stwierdził, że radny Szczerbiak złożył wniosek o zwiększenie środków 
finansowych na modernizację obiektów SP ZOZ w Byczu. Należy go rozpatrzyć. 
Argumentacja, że należy utrzymać ten punkt ratownictwa medycznego, zdaniem 
Rady jest słuszna. W związku z tym należy zapewnić środki na remont obiektów.  
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Nie zna jednak zakresu remontu, by móc określić, ile faktycznie potrzebnych jest 
środków. 
P. Starosta wyjaśnił, że punkt ratownictwa medycznego w Byczu został 
przygotowany do pełnienia swojej funkcji. Został odebrany przez Sanepid oraz NFZ. 
Punkt funkcjonuje prawidłowo.  
Faktycznie to obiekt ten nie posiada właściwej estetyki. Dzisiaj Zarząd zajmie się 
tym tematem, jak również innymi problemami finansowymi szpitala, które  
w ostatnim czasie wystąpiły. P. Starosta zaproponował, by na tej sesji nie 
kontynuować tego tematu.  
Należy rozważyć, w czym pomóc szpitalowi: czy zakupić głowicę do aparatu USG, 
czy dofinansować zadanie, które będzie realizowane w ramach środków PFRON, czy 
też remontować obiekt w Byczu – co nie jest pilne.  
W przypadku Bycza cały problem tkwi w tym, że nie można korzystać z garażu, 
który nie ma posadzki. Można jednak wykonać to sposobem gospodarczym  
za 3-4.000 zł. P. Teofil Pieściński zadeklarował swoją pomoc.  
P. Starosta zaproponował ten temat na razie odłożyć. 
Radny Szczerbiak stwierdził, że temat ten nie musi być rozstrzygany na dzisiejszej 
sesji. Może być przedłożony na wrześniową sesję. Miał na uwadze to, by Rada nie 
dopuściła do likwidacji punktu z powodu niewłaściwego przygotowania obiektu.  
Radny Waszak stwierdził, że punkt ratownictwa medycznego w Byczu obsługuje  
3 gminy: Topólkę, Osięciny i Piotrków Kuj. Może Dyrektor Skonieczny powinien 
zorganizować spotkanie z wójtami tych gmin, przedstawić obecną sytuację, zamysły 
projektodawców i zwrócić się do nich o dofinansowanie remontu obiektu, by  
go utrzymać. 
P. Przewodniczący poparł powyższe. 
P. Zygmunt Świątkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że 
Komisja na posiedzeniu w dniu 25 lipca br. zapoznała się z proponowanymi 
zmianami do budżetu, pozytywnie je opiniując. 
Nie zgłoszono więcej 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 zmian w budżecie powiatu na 2006 rok 
(XLIII/219/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie przyznania 
nagrody Rady Powiatu w Radziejowie dla „najlepszego maturzysty” ze szkół powiatu 
radziejowskiego. O zabranie głosu poprosił p. Starostę. 
P. Starosta przekazał, że z projektem uchwały zapoznała się Komisja Edukacji, 
Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.  
Rada Powiatu nie mogła podjąć wcześniej uchwały, ponieważ wyniki matur zostały 
ogłoszone w lipcu. Nagrody zostaną wręczone w dniu rozpoczęcia roku szkolnego  
w poszczególnych szkołach. 
Zgodnie z przyjętym regulaminem przyznawania nagród, z każdej szkoły typowany 
jest najlepszy maturzysta.  
Dyrektorzy zaproponowali następujących uczniów: Anita Antoszewska absolwentka 
Zespołu Szkół i Placówek – Liceum Ogólnokształcącego w Radziejowie – 89,38%, 
Łukasz Świderek absolwent Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Przemystce – 86% oraz Anna Nadlewska absolwentka Zespołu 
Szkół Mechanicznych w Radziejowie – 72%. 
Radny Szczerbiak stwierdził, że podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia, 
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego zwrócił uwagę, że w projekcie 
uchwały uwzględnione zostały tylko szkoły finansowane w 100% przez powiat. 
Tymczasem istnieją placówki, dofinansowywane przez powiat w 50%, w których 
uczniowie również zdają maturę. Nie zostały one uwzględnione.  
Na dzień dzisiejszy obowiązuje uchwała Rady Powiatu z 2001 r. w sprawie 
regulaminu przyznawania nagród, która wymienia tylko 3 szkoły – szkoły publiczne. 
Od tego czasu zmianie uległo ich nazewnictwo i należy to uściślić.  
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Radny zaproponował, by na wrześniową sesję przedłożony został do zatwierdzenia 
projekt nowego regulaminu. Regulaminem powinny zostać objęte wszystkie szkoły, 
w których uczniowie przystępują do matury.  
P. Starosta odpowiedział, że istnieją wątpliwości co do tych uchwał, ale zupełnie  
z innego powodu. Zgodnie z brzmieniem uchwały, podjętej w 2001 r., nagrody 
można było przyznać. W przypadku jej zmiany, biorąc pod uwagę nowe przepisy 
ustawy o finansach publicznych, takiej uchwały nie można prawdopodobne w ogóle 
podjąć. Do wrześniowej sesji zostanie to wyjaśnione i rozstrzygnięte. 
P. Idzi Pieściński Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych  
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt 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 (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie przyznania nagrody Rady Powiatu w Radziejowie 
dla „najlepszego maturzysty” ze szkół powiatu radziejowskiego 
(XLIII/220/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę  
Nr XI/69/2003 Rady Powiatu z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia 
Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.  
O zabranie głosu poprosił p. Skoniecznego Dyrekora SP ZOZ. 
P. Skonieczny wyjaśnił, że zmiany dot. załączników nr 1 i 2. Dopisana zostaje 
komórka organizacyjna „sterylizatornia”.  
Centrum Zdrowia Publicznego podczas kontroli zakwestionowało brak sterylizatorni 
w statucie zakładu. Sterylizatornia istnieje w szpitalu od czasu rozpoczęcia 
działalności statutowej zakładu, jednak nie było potrzeby uwzględniania jej  
w statucie. W związku z tym komórkę „sterylizatornia” należy wprowadzić  
do statutu oraz schematu organizacyjnego szpitala.  
Takie jest zalecenie i należy je wykonać. Zmianę pozytywnie zaopiniowała Rada 
Społeczna. P. Dyrektor zwrócił się do Rady o przyjęcie projektu uchwały. 
P. Idzi Pieściński Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych  
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt 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 (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XI/69/2003 Rady Powiatu z dnia  
25 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie (XLIII/221/2006). 

Przewodniczący przystąpił do interpelacji i zapytań radnych. Wobec braku 
interpelacji i zapytań radnych przystąpił do wolnych głosów. 
Głos zabrał p. Henryk Orłowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej. Poinformował, że na posiedzeniu 
w dniu 25 lipca br. Komisja zajmowała się problematyką związaną z realizacją 
ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
Istniejąca ustawa zawiera biurokratyczne rozwiązanie zwrotu akcyzy dla rolników. 
Zdaniem rolników przyjęte rozwiązanie jest zawiłe, a można to rozwiązać w bardzo 
prosty sposób. 
Wymieniona ustawa w art. 6 określa procedurę zwrotu podatku. Rolnik 
zobowiązany jest złożyć wniosek o zwrot akcyzy. Wniosek musi być 
udokumentowany fakturami. Rolnicy nie posiadają faktur, ponieważ nie wiedzieli, 
jak będzie wyglądać procedura ubiegania się o zwrot akcyzy.  
Komisja uważa, że postępowanie należałoby uprościć.  
By podjąć ostateczną decyzję, urząd gminy wyda przedtem parę innych decyzji, co 
również jest kosztowne.  
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Termin składania wniosków został określony od 1 września do 30 września.  
Wypłata nastąpi od 1 listopada. W tym roku procedura nie zostanie już zmieniona. 
Można jednak ją uprościć w przyszłym roku. Wykonawcą są samorządy lokalne, 
gminne. To ARiMR posiadają bazę danych o użytkach rolnych i na tej podstawie 
powinno naliczać się należny zwrot podatku akcyzowego.  
W imieniu Komisji zaproponował wystąpienie Rady Powiatu do Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z apelem w sprawie zmiany – uproszczenia procedury zwrotu podatku 
akcyzowego, by gminy lub ARiMR na podstawie bazy danych naliczały należny zwrot 
podatku akcyzowego bez składania wniosków i zbierania faktur, i na podstawie listy 
wypłaty przekazywały pieniądze na konta rolników. 
P. Grzegorz Sobczak Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek podziękował radnym za 
przyznanie nagród najlepszym maturzystom. Stwierdził, że są one na pewno 
motywacją dla przyszłych maturzystów. P. Dyrektor zwrócił się do Rady  
o podtrzymanie tych nagród w przyszłym roku. Dodał, że w porównaniu do szkół 
niepublicznych, szkoły publiczne kształcą o wiele więcej maturzystów. Ponadto ich 
interesem jest dbałość o placówki podległe powiatowi. 
Następnie radny Gorzycki stwierdził, że generalnie istnieje potrzeba zmiany 
przeznaczenia oleju opałowego na paliwo gospodarcze. Paliwo gospodarcze 
francuskie, tzw. czerwona benzyna, używane jest do ogrzewania mieszkań, suszarni 
rolniczych, wykonywania wszelkich prac polowych. Wyłączony jest z tego transport. 
Używając olej napędowy, płaci się od niego akcyzę. W przypadku czerwonej benzyny 
nie jest ponoszony koszt akcyzy.  
Ministerstwo dąży do tego, by wprowadzony system był jak najbardziej trwały. 
Dlatego jednym z wymogów jest przedkładanie faktur. Radny wyraził zdanie, że są 
niewielkie zmiany na zmianę przepisów.  
Każdy rolnik będzie szukał wyjścia z trudnej dla niego sytuacji przedkładania 
faktur. Dlatego być może lepiej by było, gdyby tematem tym zajęły się ARiMR, które 
posiadają bazę danych o użytkach rolnych. 
Radny Waszak stwierdził, że taki sam problem wystąpił 2-3 lata temu.  
Podstawą otrzymania dopłaty było prowadzenie działalności rolniczej. 
Wprowadzenie innej procedury przez Ministerstwo ma na celu uszczelnienie 
systemu finansowego.  
Radny Szczerbiak stwierdził, że ARiMR posiadają bazę danych o użytkach rolnych  
i na tej podstawie wiedzą, ile należy się rolnikowi dopłaty za 1 ha. Obecnie 
obowiązująca procedura zwrotu akcyzy powoduje biurokrację oraz to, że rolnicy 
próbują udokumentować wcześniej zakupione paliwo, a przedsiębiorcy niechętnie 
wystawiają faktury. Radny poparł propozycję wystosowania apelu do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uproszczenia procedury zwrotu akcyzy  
i przekazania tego ARiMR.  
P. Przewodniczący poparł wystosowanie stanowiska. 
Następnie radny Trawiński złożył wniosek, by w porządku wrześniowej sesji ująć 
punkt nt. aktualnej sytuacji w rolnictwie na skutek suszy.  
Już na dzień dzisiejszy można mówić o klęsce w rolnictwie. Zbiory będą o wiele 
niższe: zbóż – o ponad 50%, warzyw – w niektórych przypadkach nawet 100%.  
Na jednej z poprzednich sesji poruszał problem stepowienia Kujaw.  
Radny stwierdził, że Rada powinna wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
o opracowanie szczegółowego programu przeciwdziałania stepowieniu. Muszą być 
podjęte konkretne działania, by temu zapobiegać, typu pasy zadrzewień, budowa 
zbiorników retencyjnych.  
Radny Orłowski stwierdził, że Komisja na swoim ostatnim posiedzeniu dyskutowała 
nt. skutków panującej suszy, zarówno o zasięgu ogólnokrajowym, jak też  
w odniesieniu do gmin powiatu radziejowskiego, które posiadają szczególnie słabe 
klasy gleb.  
Posiada wiedzę na ten temat w zakresie gminy Topólka. Plony zbóż będą niższe 
średnio o 50-60%, a w części południowej gminy nawet do 70%. Plony użytków 
zielonych będą niższe o 70-80%. Tak więc skutki są już wysokie. Rząd gwarantuje 
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dopłaty do kredytów suszowych. Jest to pozytywne, ale to nie rozwiązuje problemu, 
ponieważ część rolników do dnia dzisiejszego spłaca kredyty zaciągnięte  
w poprzednich latach.  
Na jednej z poprzednich sesji Rada wystosowała apel do Ministerstwa Rolnictwa  
o podjęcie działań mających na celu przywrócenie dotacji do zakupu 
kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniaków. 
Rząd wystąpi do ARR oraz innych agend związanych z rolnictwem, by z rezerw 
dofinansować materiał kwalifikowany rolnikom. Na początek ma być na to 
przeznaczone ok. 100 mln zł z rezerwy. Rząd ma wystąpić do KRUS-u i innych 
instytucji o przesunięcie płatności, lub ich umorzenie tym rolnikom, których 
sytuacja jest szczególnie zła.  
Komisja otrzymała odpowiedź w temacie zagrożenia sposobu finansowania płyt 
obornikowych i zbiorników na gnojowicę. Z odpowiedzi otrzymanej z Ministerstwa 
wynika, że zadanie zostanie przedłużone do końca 2007 r. Wszyscy rolnicy, którzy 
złożyli wnioski do ARiMR, będą mogli spokojnie realizować te inwestycje.  
Jeżeli chodzi o dopłaty do materiału kwalifikowanego, radny stwierdził, że 
odpowiedź Ministerstwa nie jest jednoznaczna. Jednak rząd będzie poszukiwał 
innych źródeł, by wspomóc rolników w tym zakresie. 
Radny Trawiński w nawiązaniu do swojej wcześniejszej wypowiedzi wyjaśnił, że na 
uwadze ma zajęcie stanowiska przez Radę Powiatu, w którym zostaną ujęte 
działania, jakie należy podjąć w związku z powstałymi skutkami suszy w rolnictwie. 
Tymi działaniami powinny być m.in.: budowa zbiorników retencyjnych, planowe 
rozmieszczenie pasów zadrzewień celem stworzenia jąder kondensacji pary wodnej, 
preferencyjne warunki kredytów przeznaczonych na budowę deszczowni i studni 
głębinowych. 
Radny Szczerbiak stwierdził, że zaczęto wykonywać, choć częściowo, pewne prace, 
by zapobiec stepowieniu ziemi. Miała być spiętrzona woda w Jeziorze Głuszyńskim. 
Wybudowano pierwszy stopień zapory, który wynosi 90 cm. Odpowiedzialni za stan 
wód, powinni utrzymać poziom tego jeziora. Zapora miała być podniesiona  
do 1,60 m, czego nie zrobiono. 
Przez teren gminy Topólka przepływa rzeka Niwka, na której była kiedyś zastawka. 
Podejmowano działania celem podniesienia poziomu wody Jeziora Kamienieckiego. 
Miało to na celu podnoszenie poziomu wód gruntowych.  
Na terenie powiatu jest sporo jezior i rowów odpływowych. Wszystko to wymaga 
postawienia ruchomych zapór, by spiętrzyć wodę i wykorzystać do celów rolniczych. 
Radny dodał, że w dniu wczorajszym Minister Rolnictwa stwierdził, że gminy 
powinny przystąpić do szacowania strat. Ogłoszenie klęski suszy nie spowoduje 
otrzymania środków finansowych na ich zwalczanie. Należy bezpośrednio 
informować Ministerstwo, jeżeli straty w gospodarstwach przekroczyły 30%. 
Większość wojewodów stwierdza, że na ich terenie nie ma klęski suszy.  
Dlatego szacunki powinny być bezpośrednio przesyłane do Ministerstwa.  
Rząd zapewnia pomoc, zarówno finansową, jak i materialną.  
Powiat powinien także występować o przeznaczanie środków finansowych  
na spiętrzanie poziomu wód, by zapobiegać dalszemu stepowieniu Kujaw.  
Musi wspierać w tym zakresie samorząd województwa. 
Radny Trawiński dodał, że budowa zastawek na rowach zapobiegnie odpływowi wód 
do jezior. Jest to niewielki koszt, a naprawdę poprawiłby sytuację.  
P. Przewodniczący zaproponował przegłosowanie stanowiska w sprawie zmiany 
procedury zwrotu podatku akcyzowego oraz stanowiska w sprawie dotknięcia klęską 
suszy powiatu radziejowskiego. 
Nie zgłoszono więcej uwag. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski w sprawie podjęcia 
stanowisk. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła stanowisko w sprawie zmiany przepisów o zwrocie podatku 
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akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  
do produkcji rolnej. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła stanowisko w sprawie dotknięcia klęską suszy powiatu 
radziejowskiego. 

Wobec braku dalszych wolnych głosów p. Przewodniczący zamknął obrady 
XLIII sesji Rady Powiatu w Radziejowie (godz. 1200). 
Na tym protokół zakończono. 

 
 
 


