
Protokół nr IV/2007 
z obrad IV sesji Rady Powiatu w Radziejowie 

w dniu 25 stycznia 2007 r. 
 
 

IV sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji otworzył p. Wiesław 
Bogdański Przewodniczący Rady Powiatu (o godz. 1005), witając radnych, 
zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na sesję.  

Zgodnie z listą obecności w sesji udział bierze 15 radnych, co daje podstawę 
do prawomocności obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu. 

P. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia porządku obrad.  
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag do porządku obrad. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła porządek obrad.  
Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

P. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Rady. 
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Rady. 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia 
uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z listy Komitetu Wyborczego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego do Rady Powiatu w Radziejowie. 
P. Przewodniczący wyjaśnił, że zgodnie z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca  
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  
w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego powiatu, rada po stwierdzeniu 
wygaśnięcia mandatu radnego, podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu 
na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów. 
Następnie odczytał pismo Komisarza Wyborczego we Włocławku, z treści którego 
wynika, że prawo wstąpienia do Rady Powiatu posiada p. Edward Kubisiak.  
Złożył on oświadczenie wyrażając wolę pełnienia mandatu radnego. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie wstąpienia kandydata z listy Komitetu Wyborczego 
Polskiego Stronnictwa Ludowego do Rady Powiatu w Radziejowie 
(IV/41/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – 
złożenia ślubowania przez radnego. 
Wyjaśnił, że stosownie do postanowień art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca  
1998 r. o samorządzie powiatowym radny przed objęciem mandatu składa 
ślubowanie. 
Poprosił radnych o powstanie oraz p. Kubisiaka o wypowiedzenie słowa „ślubuję”. 
Może być również dodane zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”. 
Odczytał rotę ślubowania: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać 
obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa 
Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej 
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powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej 
Polskiej”. 
P. Edward Kubisiak złożył ślubowanie. 
P. Przewodniczący stwierdził, że ślubowanie złożył kolejny radny. Zgodnie z listą 
obecności w sesji udział bierze 16 radnych, co daje podstawę do prawomocności. 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad - 
sprawozdania Starosty z prac Zarządu między sesjami. 
Zwrócił się do p. Starosty o zabranie głosu. 
P. Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu spotykał się 2-krotnie: 
a) pierwsze posiedzenie (8 stycznia 2007 r.): 

• ustalił wysokość stawek wynajmowanych lokali położonych w budynku 
administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 oraz samochodu służbowego 
Starostwa Powiatowego dla Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej  
w Radziejowie; 

• zapoznał się z informacją nt. wstrzymania użytkowania strzykawkowych 
pomp infuzyjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Radziejowie oraz podjął decyzję o zakupie sprzętu medycznego; 

• podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody nieodpłatnemu użytkownikowi  
– Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radziejowie 
na wynajęcie na okres do 4 lat garażu murowanego nr 14, znajdującego się 
przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie; 

• zapoznał się z informacją dot. spotkania z nauczycielami nt. regulaminu 
wynagradzania nauczycieli; 

• przyjął aneksy do porozumień dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Radziejowie oraz Miejskiego i Powiatowego Domu Kultury w Radziejowie; 

• rozpatrzył wniosek Dyrektora Miejskiego i Powiatowego Domu Kultury  
w Radziejowie w sprawie dofinansowania Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy; 

• zapoznał się z informacją nt. pisma J. Darowskiego i J. Jarzynowskiego  
w sprawie zatrudnienia ich jako emerytów; 

• podjął decyzję w sprawie dofinansowania Ośrodka Edukacji Ekologicznej  
w Budzisławiu; 

• rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Dobre w sprawie wygospodarowania terenu 
pod budowę parkingu przy drodze powiatowej Dobre – Inowrocław w pobliżu 
skrzyżowania z drogą wojewódzką w Dobrem; 

• zapoznał się z informacją nt. stanu zatrudnienia i kosztów funkcjonowania 
Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie; 

• zapoznał się z informacją nt. spotkania z Marszałkiem Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego dot. funduszy strukturalnych; 
P. Starosta dodał, że temat ten był przedmiotem obrad komisji Rady. 

• podjął decyzję o utworzeniu strony internetowej powiatu. 
b) drugie posiedzenie (16 stycznia 2007 r.): 

• podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Radziejowie; 

• podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok; 
• zapoznał się z informacją i oceną działania Biura Promocji, Informacji  

i Integracji Europejskiej z zakresu pozyskiwania środków pomocowych  
ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej za 2006 r. oraz planem działania  
na 2007 r.; 

• dokonał analizy stanu zatrudnienia i kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg 
Powiatowych w Radziejowie; 

• przyjął porządek i materiały na sesję. 
Na tym p. Starosta zakończył sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami. 
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P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punku porządku obrad – zapytań  
i uwag do sprawozdania Starosty. 
Radny Gorzycki zwrócił się do p. Starosty z wnioskiem, aby przedstawiając 
sprawozdanie z prac Zarządu, informował nie tylko o tym, co się wydarzyło,  
ale również o efektach i skutkach podjętych działań. Jego wniosek dotyczy 
wszystkich wystąpień p. Starosty nt. prac Zarządu. 
Nie zgłoszono więcej uwag do sprawozdania Starosty. 
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu 
między sesjami. 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad  
– sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 r.  
Poinformował, że w imieniu p. Starosty sprawozdanie przedstawi p. Tadeusz Balcer. 
P. Balcer poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku obradowała w dniu 
8 stycznia br.  
Komisja została powołana zarządzeniem Starosty z dnia 2 stycznia br. w składzie: 
przewodniczący – z urzędu Starosta czyli p. Marian Zieliński, zastępca 
przewodniczącego – Wicestarosta p. Dariusz Jałoszyński, p. Grzegorz Łojewski 
radny, p. Roman Grzegorzewski radny, p. Longin Bernatowicz Prokurator Rejonowy, 
p. Ryszard Micek Komendant Powiatowy Policji, p. Katarzyna Bruździńska Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy, p. Piotr Antoszewski z Komendy Powiatowej Policji  
oraz p. Mariola Pińska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
W celu usprawnienia działalności Komisji powołano zespoły robocze zajmujące się 
zadaniami tematycznie związanymi z problematyką zagrożeń występujących  
na terenie powiatu. Są to następujące zespoły:  
• zespół ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w składzie: p. Dariusz Jałoszyński 

jako jego przewodniczący, p. Arkadiusz Rynkowski z Komendy Powiatowej 
Policji, p. Jacek Kalociński Kierownik Wydziału Polityki Społecznej,  
p. Celina Głowacka pedagog szkolny, p. Alicja Górczyńska pedagog szkolny,  
p. Gabriela Brzezińska pedagog szkolny, p. Wiesław Szumiński psycholog, 

• zespół ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w składzie: p. Marek Wojtysiak 
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury 
Technicznej jako jego przewodniczący, p. Piotr Antoszewski z Komendy 
Powiatowej Policji, p. Piotr Muszyński Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej, p. Piotr Czynszak z Komendy Powiatowej Policji, p. Marek 
Rozpendowski z Zarządu Dróg Powiatowych, 

• zespół ds. patologii społecznych i ofiar przemocy, w składzie: p. Mariola Pińska 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jako jego przewodniczący,  
p. Anna Bartczak Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  
p. Hanna Mańkiewicz kierownik oddziału terapii i uzależnień SP ZOZ  
w Radziejowie, p. Sylwia Mikołajczak Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego,  
p. Arkadiusz Rynkowski z Komendy Powiatowej Policji, 

• zespół ds. współdziałania ze służbami ratowniczymi, strażami, inspekcjami  
i jednostkami samorządowymi, w składzie: p. Wojciech Kotarski jako jego 
przewodniczący, p. Grzegorz Łojewski radny, p. Roman Grzegorzewski radny,  
p. Piotr Muszyński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,  
p. Ryszard Wiącek Zastępca Dyrektora SP ZOZ, p. Bogusław Rogulski kierownik 
pogotowia ratunkowego, p. Katarzyna Bruździńska Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy, p. Marian Polak z Komendy Powiatowej Policji,  
p. Roman Szczerbiak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP. 

Wymienione zespoły zajmują się zadaniami, leżącymi w zakresie ich kompetencji,  
i co najmniej 2 razy w roku zajmują się problematyką bezpieczeństwa i porządku, 
przedstawiając ją Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
W przedłożonym sprawozdaniu zostały zawarte najważniejsze zadania, realizowane 
przez Komisję. Każda jednostka przedłożyła szczegółowe sprawozdanie, które 
znajduje się w dokumentacji Komisji. 
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W ogólnej ocenie działań wszystkich służb, inspekcji i straży oraz jednostek 
organizacyjnych powiatu należy stwierdzić, że działania ustawowe na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa realizowane były w sposób prawidłowy.  
W zakresie przeciwdziałania przestępczości ważna była działalność Komendy 
Powiatowej Policji w Radziejowie.  
Dzięki działaniom Policji nastąpiła odczuwalna poprawa bezpieczeństwa na terenie 
powiatu, miasta Radziejowa i terenach wiejskich powiatu. Nastąpiło podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa w miejscach publicznych powszechnie uznawanych  
za niebezpieczne ze względu na popełnione wykroczenia.  
Z przedstawionej analizy wynika, że większość zakładanych zadań w działalności 
Komendy Powiatowej Policji w roku 2006 zostało zrealizowanych ze skutkiem 
pozytywnym. W dalszym ciągu, poprzez działania prewencyjne Komenda dąży  
do zmniejszenia dynamiki powstawania przestępstw pospolitych w powiecie.  
W szczególności najbardziej uciążliwe dla obywateli są kradzieże i włamania.  
We współpracy z samorządami gminnymi podjęto działania mające na celu 
zwiększenie ilości kontroli zmotoryzowanych, szczególnie na terenach o nasilonym 
ruchu turystycznym.  
Duże znaczenie w utrzymaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa obywateli 
powiatu miały działania prewencyjne podejmowane przez Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej. Do jej zadań należy przeprowadzanie kontroli  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów użyteczności publicznej. Obiekty te 
sprawdzali funkcjonariusze KP PSP w formie kontroli stanu ochrony 
przeciwpożarowej, jak również w formie ćwiczeń doskonalących dla strażaków 
biorących udział w ćwiczeniach ratowniczo-gaśniczych. W niektórych kontrolach 
czynny udział wzięli funkcjonariusze KPP.  
Jeżeli chodzi o program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, to na początku 
2006 r. zarejestrowanych było 4.193 osób bezrobotnych, w tym 1999 kobiet. 
Działania podejmowane na rzecz ograniczenia bezrobocia polegały na prowadzeniu 
aktywnego pośrednictwa pracy, organizacji robót publicznych, prac 
interwencyjnych, staży zawodowych, przygotowań zawodowych w miejscu pracy, 
doradztwa zawodowego, szkoleń, udzielaniu jednorazowych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów doposażenia i wyposażenia 
stanowisk pracy dla pracodawców. 
Na terenie powiatu radziejowskiego istniejące obiekty, budowle, sieci i inne 
urządzenia nie spowodowały w omawianym okresie zagrożenia dla ludzi  
lub środowiska, a ich użytkowanie ocenia się jako bezpieczne. 
Niebezpieczeństwo zagrożenia skażenia chemicznego stanowi mogielnik środków 
chemicznych usytuowany w miejscowości Góry Witowskie w gminie Bytoń.  
W planach działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rok 2007 ten mogielnik 
przewidziany został do likwidacji.  
Zagrożenie katastrofą budowlaną stanowi obiekt starej szkoły podstawowej  
w Osięcinach. Obiekt wpisany jest do krajowego rejestru zabytków, gdzie organem 
nadzorującym jest Wojewódzki Konserwator Zabytków. Obiekt obecnie wykupiony 
został przez osobę prywatną.  
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję zobowiązującą 
właściciela do zabezpieczenia obiektu i zagrodzenia terenu. Jednak wszelkie 
zabezpieczenia są niszczone. PINB wystąpił pisemnie do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków o podjęcie bardziej zdecydowanych działań w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa na terenie tego obiektu.  
W roku 2006 Komisja współpracowała z jednostkami samorządowymi miast i gmin 
powiatu radziejowskiego, oraz Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, biorąc czynny udział  
w konferencjach i naradach władz województwa. 
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P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
P. Leszek Rosół Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych  
i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu  
23 stycznia br. pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie.  
Komisja złożyła wniosek o skierowanie pisma do Wojewody i przyspieszenie działań 
mających na celu likwidację mogielnika na terenie powiatu. 
P. Jan Wojciechowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Infrastruktury Technicznej poinformował, że na posiedzeniu Komisji 
ten temat również został poruszony. Należy wystąpić do Wojewody o likwidację 
mogielnika.  
Podobnie należy podjąć działania w zakresie starej szkoły w Osięcinach, która grozi 
katastrofą budowlaną.  
Nie zgłoszono więcej uwag i wniosków do przedłożonego sprawozdania. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 r. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– informacji i oceny działań Biura Promocji, Informacji i Integracji Europejskiej  
z zakresu pozyskiwania środków pomocowych ze źródeł krajowych i Unii 
Europejskiej za 2006 r. oraz planu działania na 2007 r. O zabranie głosu poprosił  
p. Marka Szuszmana Kierownika Biura Promocji, Informacji i Integracji 
Europejskiej. 
P. Szuszman poinformował, że Biuro realizuje zadania określone w Regulaminie 
Organizacyjnym Starostwa Powiatowego, przyjętym w czerwcu ub. roku.  
Pierwsza część sprawozdania przedstawia najważniejsze zadania, jakie Biuro ma 
obowiązek wykonywać.  
Do najważniejszych, wykonanych w roku 2006 należą:  
Organizowano szereg spotkań z przedstawicielami miast i gmin z terenu powiatu 
oraz przedsiębiorcami, członkami Zarządu Województwa, przedstawicielami Urzędu 
Marszałkowskiego (Departamentu Rozwoju Regionalnego i Wdrażania Projektów 
Regionalnych), przedstawicielami regionalnych instytucji finansujących, aby jak 
najbardziej przybliżyć ZPORR oraz możliwości pozyskania środków z instytucji 
finansujących. P. Szuszman wyraził zdanie, że spotkania odniosły określone efekty, 
ponieważ powiat otrzymał środki unijne. 
Współpracowano przy opracowywaniu projektów dot. modernizacji dróg 
powiatowych, m.in. w zakresie przygotowania projektów do aplikacji o środki 
europejskie. Przygotowano projekt dot. kontraktu wojewódzkiego. 
Działano na rzecz pozyskania środków finansowych dla powiatowych jednostek 
organizacyjnych. Od 3 lat pozyskiwane były środki dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej, która w roku 2006 otrzymała je w wysokości  
530.000 zł, a ogółem w wysokości ponad 1,300 mln zł.  
Działano na rzecz pozyskania środków dla szpitala, przy pomocy dyrekcji. 
Wykonano modernizację sieci grzewczej wewnętrznej w ramach środków  
z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Udało się także pozyskać dotację na zakup sprzętu.  
Działano na rzecz pozyskiwania pomocy i aplikacji o środki europejskie  
dla przedsiębiorców z terenu powiatu. Szczególnie chodziło o środki, którymi 
dysponuje Agencja Rozwoju Regionalnego i Kujawsko-Pomorski Fundusz 
Pożyczkowy. Ogółem z ich pomocy w postaci środków finansowych funduszu 
pożyczkowego skorzystało kilkadziesiąt osób. Kilka osób składało aplikację o środki 
bezzwrotne z wojewódzkich instytucji finansujących. 
Działano na rzecz współpracy z partnerską gminą Wahrenholz. 
Opracowywano gazetę powiatową. 
Współdziałano na rzecz pozyskania inwestorów na teren powiatu.  
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Opracowano materiały promujące gospodarstwa agroturystyczne położone  
na terenie powiatu. Wykonano kalendarz w ramach środków pozyskanych  
od reklamodawców i sponsorów. Wydano ok. 1.000 szt.  
Współdziałano przy realizacji projektu finansowanego w ramach ZPORR  
dot. przebudowy drogi powiatowej Samszyce – Izbica Kuj. Wartość zadania wynosiła 
1,400 mln zł. 
Opracowano projekt stypendialny dot. wyrównywania szans edukacyjnych  
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Na ten cel wydano w 2006 r. 
kwotę ok. 700.000 zł. Obsługiwano również ten program, który polegał  
na sporządzaniu sprawozdawczości, bazy danych beneficjentów, obsłudze komisji. 
Organizowano udział przedstawicieli i firm z terenu powiatu w różnego rodzaju 
konkursach promujących przedsiębiorczość. Laureatami byli: Proszkownia Mleka  
z Piotrkowa Kuj., Ośrodek Hodowli Zarodowej z Osięcin. 
Współpracowano z organizacjami pozarządowymi, udzielając im porad, pomocy 
technicznej i merytorycznej. 
Brano udział w wystawach promując powiat. W Minikowie powiat otrzymał 
wyróżnienie i puchar. Brano także udział w zorganizowaniu Kujawsko-Pomorskich 
Wojewódzkich Dożynek w Radziejowie. 
Plany na 2007 r. to przede wszystkim działania na rzecz pozyskania środków 
finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. W związku z tym należy niezwłocznie przystąpić do opracowania 
niezbędnych dokumentacji projektowych, dzięki którym będzie można składać 
wnioski o dofinansowanie o środki zewnętrzne pozyskiwane z UE, które będą 
przeznaczone na modernizację dróg powiatowych, doposażenia szpitala i innych 
zadań, które zostaną ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013. 
Prowadzony będzie monitoring realizacji Strategii Rozwoju Powiatu.  
Prowadzona będzie dalsza współpraca z partnerską gminą Wahrenholz.  
Biuro udzielać będzie pomocy, porad w zakresie przedsiębiorczości poprzez 
prowadzenie szkoleń. 
Wykonany zostanie kalendarz na 2008 r.  
Będą także aplikować o środki na projekty stypendialne. Chcieliby, by w roku 2008, 
do uczniów i studentów trafiła kwota ok. 700.000 zł. 
Nadal będą współpracować z organizacjami pozarządowymi, opracowywać gazetę 
powiatową, prowadzić jej dystrybucję oraz wykonywać uchwały Rady i Zarządu. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Stwierdził, że wydział ten staje się obecnie wydziałem kluczowym, mającym  
do realizacji najważniejsze zadanie w postaci pozyskiwania środków ze źródeł 
krajowych i europejskich. Wydział będzie monitorował całą procedurę, od momentu 
szukania źródeł finansowania zadań, poprzez wypełnianie dokumentacji,  
jej składanie, realizację i sprawozdawczość. 
Realizacja inwestycji przy udziale finansowym z innych źródeł to jedyna szansa  
dla rozwoju powiatu. P. Przewodniczący zwrócił się do Kierownika Biura  
o mobilizację pracowników do pracy w tym zakresie. 
Dodał, że sprawozdaniem zajmowały się wszystkie komisje Rady. Zwrócił się do ich 
przewodniczących o przedstawienie stanowisk komisji. 
P. Rosół Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych  
i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że Komisja dokonała oceny realizacji 
zadań przez Biuro. Oceniła pozytywnie jego pracę. Zakres zadań realizowanych 
przez Biuro jest szeroki, a uzyskane efekty są zadowalające i widoczne w realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć na terenie powiatu. 
P. Wojciechowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Infrastruktury Technicznej przekazał, że Komisja pozytywnie oceniła 
przedłożone sprawozdanie, wnioskując o jego przyjęcie.  
Komisja zwróciła uwagę na to, by efekty pracy Biura były bardziej wymierne  
i widoczne. Kierownik powinien konkretnie i ilościowo wskazać, ile zrobiono,  
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ilu osobom i przedsiębiorcom udzielono pomocy, ile projektów zostało 
zrealizowanych na terenie powiatu. 
Do Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego zostanie skierowane 
zapytanie i propozycja rozważenia kosztów wydawania powiatowej gazety. Na rynku 
pojawiły się nowe drukarnie i być może należałoby przeprowadzić nowe 
postępowanie konkursowe na wybór drukarni, aby zmniejszyć koszty wydawania 
gazety. 
P. Przewodniczący dodał, że Wydział powinien przeanalizować częstotliwość 
wydawania gazety i jej dystrybucji. Być może będzie można znaleźć rozwiązanie  
w zakresie zmniejszenia kosztów jej wydawania. 
Nie zgłoszono więcej uwag i wniosków do przedłożonego sprawozdania. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła informację i ocenę działań Biura Promocji, Informacji i Integracji 
Europejskiej z zakresu pozyskiwania środków pomocowych ze źródeł 
krajowych i Unii Europejskiej za 2006 r. oraz plan działania na 2007 r. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok. O zabranie 
głosu poprosił p. Annę Bruździńską Skarbnika. 
P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. Rezerwę ogólną w kwocie 24.714 zł 
zastępuje się kwotą 8.714 zł. Kwotę 16.000 zł przeznacza się na zakup niezbędnego 
sprzętu medycznego dla szpitala. 
P. Stanisław Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że 
Komisja na posiedzeniu w dniu 23 stycznia br. pozytywnie zaopiniowała zmianę  
do budżetu powiatu. 
P. Przewodniczący zwrócił się do p. Starosty o przedstawienie informacji  
nt. wstrzymania strzykawkowych pomp infuzyjnych w szpitalu. 
P. Starosta stwierdził, że jest to problem ogólnokrajowy.  
Należało dostosować się do zalecenia Wojewody, ponieważ zagrażały one życiu  
i zdrowiu pacjentów. Dyrektor SP ZOZ zwrócił się do Zarządu o zakup pomp 
infuzyjnych dla szpitala. Kwota 16.000 zł została przeznaczona na zakup 4 pomp.  
2 pompy zakupił szpital. Obecnie funkcjonuje razem 8 pomp. Te, które zostały 
wycofane z użytkowania, w razie nagłej potrzeby będą stosowane ale pod ścisłym 
nadzorem personelu medycznego.  
Aby szpital mógł prawidłowo funkcjonować, powinien posiadać 12 pomp.  
Urządzenia, które zostały wycofane z użytkowania, zostaną zbadane przez 
producenta pod względem technicznym i być może zostaną dopuszczone do 
ponownego użytku. Zapewne zajmie to dużo czasu, ponieważ problem dotyczy 
całego kraju, a jest to jedyny producent. 
Jeżeli chodzi o odzew ze strony samorządów gminnych, to Wójt Gminy Dobre 
zapewnił, że Gmina zakupi 1 pompę. Ponadto 2 inne gminy również zadeklarowały 
pomoc finansową. 
P. Przewodniczący stwierdził, że szpital jest szpitalem powiatowym, ale należy 
pamiętać o tym, a być może i uzmysłowić społeczeństwu i gminom, że to nie powiat 
jest jednostką finansującą szpital, ale Narodowy Fundusz Zdrowia.  
W innych powiatach gminy również wspierają działalność szpitali. 
Kiedy radziejowski szpital znajduje się w potrzebie, zdany jest wyłącznie na pomoc 
powiatu. Gminy nie udzielają pomocy finansowej. Dlatego należałoby rozpocząć 
kampanię informacyjną w tym zakresie. 
Radny Gorzycki wyraził zdanie, że żadna jednostka gminna nie odwróci się od 
szpitala, straży, czy policji. Niektóre samorządy gminne dofinansowują remonty 
dróg powiatowych, a zapewne wszystkie dofinansują straż w postaci zakupu paliwa, 
oleju. Nie można jednak wymagać od gmin zakupu pomp dla szpitala w tak szybkim 
czasie. Jeżeli zakup dotyczy kwoty powyżej 3.500 zł, to jest to środek trwały, należy 
go przekazać. Trzeba zachować procedury budżetowe. 
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Najlepszym terminem jest kwiecień, kiedy każdy samorząd posiada pewne nadwyżki 
budżetowe i takie dofinansowanie może zrealizować. 
Radna Urbańska dodała, że Gmina Osięciny niejednokrotnie pomagała szpitalowi  
i zapewne nadal tak będzie. Gmina nie ma jeszcze uchwalonego budżetu,  
a Dyrektor szpitala wnioskował o natychmiastową pomoc. 
P. Starosta odpowiedział, że było to zdarzenie losowe i dlatego ich reakcja była 
natychmiastowa. Prosi o zrozumienie. Najważniejsze, że wszystkie samorządy 
lokalne mają na uwadze dobro szpitala. 
Nie zgłoszono więcej uwag. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok 
(IV/42/2007). 
P. Przewodniczący ogłosił przerwę – godz. 1100. 
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1115. W sesji udziału nie biorą: p. Starosta  
i radny Gorzycki. Quorum wynosi 14 radnych. 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – 
podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. 
P. Przewodniczący poinformował, że p. Rosół złożył rezygnację z funkcji 
Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 
Publicznego, ale jednocześnie wyraził wolę dalszej pracy w tej Komisji.  
Do Rady Powiatu dołączył kolejny radny, który powinien uczestniczyć w pracach 
komisji merytorycznych. Wiedza radnego Kubisiaka nt. oświaty pretenduje go do 
pracy w komisji zajmującej się tą tematyką.  
P. Przewodniczący złożył wniosek o włączenie p. Kubisiaka do składu Komisji 
Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego i powierzenia 
mu funkcji przewodniczącego. 
Zwrócił się do p. Kubisiaka z zapytaniem, czy wyraża zgodę na pracę w tej Komisji. 
P. Kubisiak wyraził zgodę. 
P. Przewodniczący zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (14 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 
(IV/43/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – 
podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania 
Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata  
2007-2009. O przedstawienie programu poprosił p. Tadeusza Balcera. 
P. Balcer poinformował, że projekt programu został pozytywnie zaopiniowany przez 
Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, która jest jego koordynatorem.  
Zintegrowane podmioty realizujące zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa  
i porządku publicznego to: Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, 
Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zarząd Dróg Powiatowych, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, Dyrekcja Zespołu Szkół RCKU, Dyrekcja Zespołu 
Szkół i Placówek, Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych. Podmioty współdziałające 
w programie to: Prokuratura Rejonowa, Sąd Rejonowy – Kuratorska Służba Sądowa, 
jednostki samorządowe miast i gmin powiatu, organizacje pozarządowe (kościoły, 
PCK, kluby sportowe, itp.). 
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Do podstawowych zagrożeń i patologii społecznych występujących na terenie 
powiatu zaliczyć należy w szczególności: kradzieże mienia, kradzieże z włamaniem, 
rozboje i wymuszenia rozbójnicze, bójki i pobicia, kradzieże pojazdów, posiadanie 
narkotyków, zakłócenia ładu i porządku publicznego, nieobyczajne wybryki, 
zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, drobna przestępczość gospodarcza, 
patologia alkoholizmu, znęcanie fizyczne i psychiczne nad członkami rodziny, 
demoralizacja i przestępczość wśród młodzieży (narkomania, alkoholizm, agresywne 
zachowania), bezrobocie, zagrożenia pożarowe i klęski żywiołowe. 
Na salę obrad weszli: p. Starosta i radny Gorzycki – godz. 1120. Quorum wynosi  
16 radnych. 
Głównymi przyczynami powstających zagrożeń są m.in.: niefrasobliwość właścicieli 
pozostawiających niezabezpieczone mienie lub dokumenty w miejscach ogólnie 
dostępnych, słabe zabezpieczenie obiektów handlowych, słabe zabezpieczenie 
mienia w gospodarstwach rolniczych, brak parkingów strzeżonych, brak 
odpowiedniego nadzoru ze strony rodziców nad dziećmi i młodzieżą, brak 
skutecznego nadzoru pedagogicznego w szkołach, moda na zażywanie narkotyków, 
słabe zabezpieczenia dokumentacji przed fałszerstwem, brak pełnego rozpoznania 
mechanizmów związanych z przestępczością gospodarczą, mała ilość służb 
porządkowych, nie przestrzeganie polskiego prawa, łatwość w dostępie do środków 
odurzających, agresywne postawy wśród młodzieży, brak miejsc pracy szczególnie 
dla młodzieży a także dla dorosłych, nadużywanie alkoholu przez dorosłych  
i młodzież, prowadzenie samochodów pod wpływem alkoholu, występująca  
w społeczeństwie lekkomyślność, niefrasobliwość będąca najczęstszą przyczyną 
powstawania pożarów i innych zagrożeń. 
W celu przeciwdziałania przestępczości i ochrony obywateli w powiecie, należy 
podejmować następujące działania i są to cele główne: 
• prowadzenie szeroko pojętych akcji uświadamiających społeczeństwo  

o zagrożeniach w ramach działań profilaktycznych i prewencyjnych przez policję, 
straże, inspekcje, szkoły, szpital, centrum pomocy rodzinie, jednostki 
organizacyjne powiatu, jednostki samorządowe miast i gmin, organizacje 
pozarządowe i inne jednostki wykonujące zadania ustawowe na rzecz 
bezpieczeństwa, 

• nasilenie legitymowania osób w miejscach największych skupisk ludności (targi, 
tereny przyległe do domów handlowych, dużych parkingów, tereny turystyczne), 

• uczulenie firm ubezpieczeniowych na zabezpieczenie obiektu przed włamaniami 
jeszcze przed podpisaniem umowy ubezpieczenia, 

• większa skuteczność działania grupy operacyjno – dochodzeniowej na miejscu 
zdarzenia, 

• doprowadzenie do stałej bytności służb mundurowych na drogach gdzie 
dochodzi najczęściej do wypadków i kolizji drogowych, 

• realizacja programu „Bezpieczna Polska”, 
• dążenie do ujawnienia największej ilości sprawców nieletnich czynów karalnych 

celem możliwości dalszej ich resocjalizacji, 
• kontynuowanie działalności telefonów zaufania, 
• stałe inicjowanie środowisk szkolnych celem prowadzenia własnych programów 

profilaktycznych antynarkotykowych i innych programów na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w szkołach, 

• dezintegracja środowisk i grup przestępczych, 
• podejmowanie przedsięwzięć blokadowo – represyjnych, 
• ujawnianie zjawisk i osób produkujących oraz zajmujących się dystrybucją 

towarów renomowanych firm bez ich zezwolenia, 
• podejmowanie działań zmierzających do rozpoznania i eliminacji najbardziej 

niebezpiecznych przestępstw i wykroczeń, 
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• podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa w rejonach szkół  
i miejscach zbiorowego wypoczynku dzieci z uwzględnieniem wychowania 
komunikacyjnego, 

• organizowanie w szkołach przy udziale pracownika medycznego pogadanek  
o szkodliwości palenia papierosów, zażywania narkotyków, nadużywania 
alkoholu,  

• pozyskiwanie nowych specjalistów w określonych dziedzinach medycyny celem 
pełnej dostępności pacjentów do szerokiego zakresu usług medycznych, 

• zapewnienie zgodnego ze standardami funkcjonowania zespołów ratownictwa 
medycznego w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego oraz prawidłowej 
opieki zdrowotnej na oddziałach szpitalnych, 

• przeciwdziałanie bezrobociu poprzez prace interwencyjne, roboty publiczne, 
staże absolwenckie, pożyczki na rozwój działalności gospodarczej, 

• zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych poprzez np. masowe szczepienia 
ochronne – program sezonowy zapobiegania grypie itp., 

• kontrolowanie jakości wody, żywności i żywienia, przedmiotów użytku w celu 
uniknięcia zatruć – realizacja programu profilaktyki zatruć pokarmowych, 

• prowadzenie kontroli z ochrony przeciwpożarowej w zakresach: wypoczynek 
dzieci i młodzieży letni i zimowy, kontrola obszarów leśnych, kontrola bibliotek i 
czytelni, archiwów, kontrola obiektów produkcyjnych i administracyjnych, 
kontrola szkół, przedszkoli, kontrola środków transportu przewożących 
materiały chemicznie niebezpieczne, 

• rozbudowa na terenie powiatu zintegrowanej radiowej sieci łączności ratowniczej 
dla służb i jednostek ratownictwa, 

• zapobieganie pogłębianiu się dysfunkcji w rodzinach poprzez realizację 
programów profilaktycznych, 

• pomoc umożliwiająca dziecku i rodzinie wyjście z zaistniałej sytuacji kryzysowej, 
• zapewnienie schronienia oraz poczucia bezpieczeństwa dziecku i rodzinie  

w trudnych sytuacjach życiowych, 
• kontrolowanie wykonanych obowiązków nałożonych na podopiecznego przez 

sądy, 
• sprawowanie dozorów lub nadzorów, zwłaszcza w sprawach trudnych albo  

w wypadkach wymagających bezzwłocznego podjęcia czynności prawnych, 
• wprowadzenie  bardziej skutecznego nadzoru pedagogicznego w szkołach, 
• dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań 

wychowawczych i zapobiegawczych, 
• tworzenie klimatu zaufania pomiędzy nauczycielami a uczniami, 
• edukacja młodzieży szkolnej w zakresie przeciwdziałania wypadkom  

jak i udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, 
• wprowadzenie monitoringu wizyjnego w miejscach szczególnie zagrożonych. 
Cele do osiągnięcia przy realizacji programu to: 
• wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli, 
• podniesienie stopnia bezpieczeństwa miejsc zagrożonych, 
• aktywna forma działalności Policji i administracji samorządowej, 
• redukcja liczby przestępstw i zdarzeń kryminalnych, 
• uzyskanie pozytywnej postawy społeczeństwa dla inicjatyw na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa społecznego, 
• zaangażowanie środków masowego przekazu w działania prewencyjne, 
• komunikacja wielostronna i współdziałanie wszystkich służb i podmiotów 

realizujących zadania ustawowe na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, 

• partnerstwo  z mieszkańcami  powiatu. 
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P. Balcer dodał, że są to najważniejsze zadania do realizacji, ujęte w tym programie, 
na czas 3-letniej kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, tj. na lata 2007-2009. 
Następnie p. Rosół w imieniu Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych  
i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie oceniła 
przedłożony Program. 
Z przedstawionej informacji i zawartych zadań w Powiatowym Programie 
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 
Publicznego wynika, że Komisja działająca przy Staroście na swoich posiedzeniach 
podejmowała problematykę dotyczącą głównie przeciwdziałania przestępczości 
kryminalnej, zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich, poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień, 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych  
i katastrof. 
Dzięki koordynacji i współpracy działań wszystkich podmiotów zainteresowanych 
bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na obszarze powiatu realizacja 
programu i zakres tematyczny spraw dotyczących bezpieczeństwa i porządku jest 
bardzo szeroki. 
To powoduje, że znalezienie faktycznych rozwiązań dotyczących zwalczania 
wszystkich patologii będzie łatwiejsze, a program przygotowany przez komisję będzie 
miał większe szanse na zrealizowanie założonych celów. 
Radny Kalinowski zwrócił się do Rady o poprawienie nazwy na str. 3 programu  
z „jeziora Głuszyn” na „jezioro Głuszyńskie”. 
Zaproponował także przeredagowanie wyrażenia „dni bez papierosa” na str. 7  
w pkt 15 – np. na „spotkania nt. szkodliwości palenia papierosów”. 
P. Przewodniczący odpowiedział, że uwagi zostaną uwzględnione. 
Następnie głos zabrał radny Wojciechowski stwierdzając, że sprawa porządku  
i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jest bardzo ważna.  
Zjazd Powiatowy OSP ustalił, by wszelkimi działaniami pomóc samorządom i dążyć 
do usankcjonowania  pod względem prawnym zatrudnienia kierowców na etat  
w jednostkach systemu ratowniczo-gaśniczego. 
Radny Paliwoda stwierdził, że program wśród podstawowych zagrożeń i patologii 
wymienia drobną przestępczość gospodarczą. Radny wyraził zdanie, że na terenie 
powiatu występuje nie tylko drobna przestępczość gospodarcza, dlatego 
zaproponował wykreślenie tego słowa. Przykładem może być prowadzony fikcyjny 
skup zboża na terenie powiatu, co do dnia dzisiejszego nie zostało wyjaśnione. 
P. Przewodniczący zaproponował uwzględnić zgłoszoną poprawkę, jak też przyjąć 
program z trzema zgłoszonymi wcześniej poprawkami. 
P. Przewodniczący zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania 
Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 
2007-2009 (IV/44/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad  
– podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek za usuwanie 
pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu. 
O zabranie głosu poprosił p. Marka Wojtysiaka Kierownika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej. 
P. Wojtysiak wyjaśnił, że z końcem 2006 r. wygasła 3-letnia umowa z przedsiębiorcą 
wykonującym usługę usuwania pojazdów z dróg. Ogłoszono i przeprowadzono 
postępowanie, w wyniku którego złożona została tylko 1 oferta przez przedsiębiorcę 
z Włocławka. Osoby z terenu powiatu nie były zainteresowane udziałem  
w postępowaniu ze względu na trudności w odzyskaniu należności za odholowane 
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pojazdy na parking. Być może też nie spełniali wszystkich kryteriów, które w ciągu 
ostatnich 3 lat zostały zaostrzone przez ustawę Prawo o ruchu drogowym. 
3 lata temu Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawek za usuwanie 
pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu. 
Wówczas zajmował się tym przedsiębiorca z terenu Radziejowa, a więc był zupełnie 
inny cennik usług dostosowany do tutejszego przedsiębiorcy. 
Zmiana uchwały podyktowana jest potrzebą aktualizacji cennika opłat za usunięcie 
pojazdów i przechowywanie na strzeżonym parkingu do aktualnie obowiązujących 
cen rynkowych usług z tego zakresu, w związku z wyznaczeniem nowego 
przedsiębiorcy wykonującego przedmiotowe usługi. 
P. Wojciechowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Infrastruktury Technicznej poinformował, że Komisja zapoznała się  
z projektem uchwały, opiniując ją pozytywnie i wnioskując do Rady o jej przyjęcie. 
P. Przewodniczący zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek za usuwanie 
pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym 
parkingu (IV/45/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad  
– podjęcia uchwały w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie. O zabranie 
głosu poprosił p. Katarzynę Bruździńską Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. 
P. Bruździńska poinformowała, że dotychczasowa wartość jednego punktu 
wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  
w Radziejowie wynosiła 3,50 zł. Dostosowana była do możliwości finansowych 
jednostki. 
Z uwagi na zaplanowaną regulację wynagrodzeń na poziomie ok. 2%, zgodnie  
z przyjętym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń na 2007 r., przy zastosowaniu 
obowiązujących wartości najniższego wynagrodzenia 572 zł i jednego punktu  
o wartości 3,5 zł, planowana podwyżka nie objęłaby wszystkich pracowników, 
ponieważ wynagrodzenia tych pracowników znajdują się na górnej granicy punktów 
w poszczególnych kategoriach zaszeregowania. 
Zmiana nie będzie skutkować zwiększonym zapotrzebowaniem środków 
budżetowych na wynagrodzenia dla pracowników urzędu. 
W związku z powyższym wnioskuje o podwyższenie wartości jednego punktu  
na 4 zł. 
P. Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że  
w posiedzeniu Komisji udział wzięła p. Dyrektor szczegółowo wyjaśniając projekt 
uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
P. Przewodniczący zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie 
(IV/46/2007). 
P. Przewodniczący dodał, że do tej pory Powiatowy Urząd Pracy był jednostką,  
w której wartość jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 3,50 zł była 
najniższą. Najwyższa wynosi 5,30 zł. 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – 
podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu 
Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub 
wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu 
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Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. O zabranie 
głosu poprosił p. Starostę. 
P. Starosta wyjaśnił, że podjęcie uchwały ma na celu uniknięcie zbędnego 
odprowadzania dochodów szpitala do budżetu powiatu. Jeżeli Rada przyjmie 
uchwałę, dochody pozyskiwane przez szpital będą pozostawały w jego dyspozycji. 
P. Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
P. Przewodniczący zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu 
Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania  
lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie 
(IV/47/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – 
podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku 
Powiatów Polskich.  
Wyjaśnił, że uchwała stanowi delegację imienną do reprezentowania powiatu  
w Związku Powiatów Polskich.  
P. Przewodniczący zgłosił kandydaturę p. Mariana Zielińskiego jako reprezentanta 
do ZPP. 
P. Przewodniczący zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku 
Powiatów Polskich (IV/48/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – 
interpelacji i zapytań radnych.  
Przypomniał, że § 23 ust. 2 Statutu stanowi, że interpelacje składa się w sprawach 
zasadniczych dla powiatu, a § 24 ust. 1 stanowi, że zapytania składa się  
w sprawach dotyczących bieżących problemów powiatu w szczególności w celu 
uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym. 
Dodał, że większość składanych na sesji interpelacji kierowanych jest do Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych.  
P. Przewodniczący zwrócił się do radnych o bezpośrednie kierowanie spraw w tym 
zakresie do Dyrektora ZDP. Jeżeli będzie to leżeć w jego gestii, Dyrektor ZDP  
je rozpatrzy. 
Interpelacje i zapytania składane na sesji powinny dotyczyć spraw zasadniczych  
dla powiatu. Sprawy o mniejszym znaczeniu powinny być kierowane do służb 
powiatu, w wyjątkowych wypadkach za pośrednictwem p. Starosty  
lub p. Wicestarosty. 
Radny Walczak stwierdził, że we wrześniu ub. roku zostało zlikwidowane biuro 
paszportowe w Starostwie Powiatowym. Wojewoda wystosował pismo do wszystkich 
powiatów informując o likwidacji biur paszportowych z dniem ostatniego września 
ub. roku. Pozostawił je tylko w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Brodnicy  
i Inowrocławiu. Zadeklarował jednocześnie, że od 2007 r. będzie sukcesywnie 
ponownie uruchamiał biura paszportowe w poszczególnych powiatach.  
Radny skierował propozycję do rozpatrzenia przez p. Starostę i Zarząd Powiatu, aby 
do Wojewody wystosowane zostało pismo z prośbą o przywrócenie biura 
paszportowego w Starostwie Powiatowym w Radziejowie. Jest to istotny temat, 
szczególnie dla mieszkańców powiatu, którzy zmuszeni są ponosić dodatkowe 
koszty z tytułu dojazdu do najbliższego biura paszportowego we Włocławku. 
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P. Przewodniczący odpowiedział, że wniosek jest zasadny i zostanie on zrealizowany. 
Radny Gorzycki poruszył problem dostawy ciepła dla obiektu byłego hotelu 
pielęgniarek przy radziejowskim szpitalu. Z tym tematem wystąpili do niego 
lokatorzy tego obiektu. Stawka za 1 m ciepła wynosi 7,80 zł brutto.  
Ciepło dostarczane jest przez szpital.  
Mieszkańcy sądzą, że być może Dyrektor SP ZOZ, ustalając tak wysoką stawkę, 
chce osiągnąć zysk. Ciepło podawane jest z bloku należącego do Spółdzielni 
Mieszkaniowej, w którym kotłownia została wybudowana przez szpital.  
Kotłownia nie została przekazana mieszkańcom z uwagi na podwójne 
opodatkowanie.  
Radny stwierdził, że Zarząd Powiatu powinien znaleźć sposób, jak można tym 
mieszkańcom pomóc. Wie, że były prowadzone rozmowy w kierunku przejęcia 
kotłowni przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Niestety wtedy powstałby problem 
dostarczania ciepła obiektowi po byłym hotelu pielęgniarek. 
Sądzi jednak, że służby Starostwa Powiatowego powinny przeanalizować tą sytuację 
i rozważyć, czy nie należałoby sprzedać tych obiektów za „symboliczną złotówkę”,  
co umożliwiłoby mieszkańcom byłego hotelu utworzyć wspólnotę. 
Mieszkańcy wnioskowali także o wyremontowanie tego obiektu. Sądzi jednak, że nie 
jest to możliwe do realizacji, biorąc pod uwagę potrzeby szpitala. 
Radny stwierdził, że przy blokach położonych w pobliżu szpitala rosną wysokie 
topole, przewyższające 4-5 kondygnacyjny budynek. Rosną one na działce należącej 
do szpitala. Tak wysokie drzewa stanowią zagrożenie i sądzi, że należałoby  
je usunąć. 
Kolejny temat, poruszony przez radnego, to sprzedaż pewnych usług innym 
podmiotom w szpitalu. Dotyczy to wielu szpitali. Są to usługi w zakresie sprzątania, 
transportu, kuchni.  
Radny zapytał, czy istnieje możliwość wglądu w treść umowy zawartej między 
szpitalem a taką firmę. Szczególnie na uwadze ma firmę z Płocka – zakład pracy 
chronionej. W zasięgu jego zainteresowania leży kwestia, czy istnieje pakiet socjalny 
dla pracowników w zawartej umowie. Zakład ten zatrudnia pracowników szpitala, 
którzy posiadają najniższe wynagrodzenie i nie otrzymali podwyżek.  
W związku z tym chciałby wiedzieć, czy zawarta umowa przewiduje pakiet socjalny 
dla nich, gwarantujący im podwyżkę wynagrodzeń. Prosi o wgląd w umowę, 
ewentualnie informację na ten temat od Dyrektora i wskazanie czasu 
obowiązywania umowy. 
P. Przewodniczący dodał, że on otrzymał podobne informacje jak radny w temacie 
dostarczania ciepła przez szpital dla bloków. Jest to problematyczna sprawa. 
Mieszkańcy nie są zadowoleni z wysokich stawek. Na pewno należy znaleźć 
rozwiązanie. 

Wobec braku interpelacji i zapytań radnych p. Przewodniczący przystąpił  
do następnego punktu porządku obrad – wolnych wniosków. 
P. Starosta podziękował radnym za powierzenie mu kolejnego zadania  
do wykonania, jakim jest reprezentowanie powiatu w Związku Powiatów Polskich.  
W ostatnich dniach wziął udział w pierwszym Konwencie Starostów i usłyszał 
bardzo pozytywne opinie o pracy poprzedniego Starosty p. Lucjana Walczaka. 
Podziękował p. Walczakowi za tą pracę. 

Wobec braku dalszych głosów oraz wyczerpania porządku obrad sesji  
p. Przewodniczący zamknął IV sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji 
(godz. 1200). 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 


