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

w dniu 29 listopada 2007 r. 
 
 

XI sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji otworzył p. Wiesław 
Bogdański Przewodniczący Rady Powiatu (o godz. 1010), 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. 
Rada Powiatu przez aklamację 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. 
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia 
Rady. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
- sprawozdania Starosty z prac Zarządu między sesjami. 
Zwrócił się do p. Starosty o zabranie głosu. 
P. Marian Zieliński Starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu między 
sesjami. 
Poinformował, że Zarząd w okresie międzysesyjnym spotkał się 7-krotnie i zajmował 
się następującymi tematami. 
W dniu 27 września: 
1) zatwierdził nagrody Starosty Radziejowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 
Nagrody zostały przyznane 8 nauczycielom na łączną kwotę 17.600 zł. 

2) podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Dróg Powiatowych  
na nieodpłatne przyjęcie od Gminy Bytoń środka trwałego (przebudowanego 
chodnika) położonego we wsi Witowo przy drodze powiatowej Nr 2820C Płowce  
– Witowo, stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego, a będącej  
w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie. 

3) podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną środków 
trwałych (dwóch pieców wodnych centralnego ogrzewania) poprzez przekazanie 
ich do złomowania firmie wykonującej remont kotłowni w budynku Starostwa 
Powiatowego w Radziejowie położonego przy ul. Kościuszki 17. 
Remont kotłowni został wykonany przez Zakład Instalacyjno-Budowlany, 
reprezentowany przez Zdzisława Kuczka właściciela. W związku z przystąpieniem 
do remontu kotłowni Starostwa Powiatowego wykonana została ekspertyza 
techniczna dwóch pieców, która wykazała, że nie nadają się one do dalszej 
eksploatacji. 

4) podjął decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. 
Decyzje dot. komunalizacji dróg powiatowych i przekazania ich w trwały zarząd 
Zarządowi Dróg Powiatowych:  
- Kruszwica – Papros – Bronisław – Dobre, 
- Bilno – Pocierzyn, 
- Ułomie – Płowce, 
- Byczyna – Bełszewo. 
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5) podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji planu gospodarki 
odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2010  
z perspektywą na lata 2011-2014. 

11 października: 
1) podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. 
2) zapoznał się z informacją nt. spotkania władz powiatu z Marszałkiem 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie priorytetowych inwestycji, jakie 
będą realizowane w samorządach. 

3) podjął uchwałę w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu 
Radziejowskiego na rok 2008. 

31 października: 
1) wyraził zgodę na zbycie limitu buraczanego. 

Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2007 r. Wystąpiono do Agencji Rynku Rolnego 
o jego odkupienie w 2010 r. 

2) podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. 
3) zapoznał się z informacją nt. aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie związanej z protestem lekarzy  
i pielęgniarek. 
Protest ten dotyczy żądań zwiększenia wynagrodzeń miesięcznie: 
- lekarze: 4.000-4.800 zł, 
- pielęgniarki: do 500 zł. 
W efekcie tego odbyło się spotkanie Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ 
oraz Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych z udziałem przedstawicieli 
lekarzy i pielęgniarek w sprawie ich żądań.  
Zarząd oraz Komisja wypowiedziały się pozytywnie w temacie dalszego 
funkcjonowania SP ZOZ w Radziejowie. Wyraziły pozytywną opinię  
co do bieżących działań Dyrektora SP ZOZ w Radziejowie w sprawie regulacji 
płacowych. 

5 listopada: 
1) wyraził negatywne stanowisko w sprawie zmiany organu prowadzącego Zespołu 

Szkół RCKU w Przemystce ze Starostwa Powiatowego na Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. 

2) zapoznał się z informacją nt. pobytu delegacji z niemieckiej gminy Wahrenholz 
na terenie powiatu radziejowskiego. 

14 listopada: 
1) podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Radziejowskiego 

na 2008 rok. 
2) wyraził zgodę na udzielenie zwrotnej pomocy finansowej w wysokości 4.000 zł 

dla Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego z przeznaczeniem  
na realizację zadania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”. 

3) zapoznał się z informacją nt. projektu porozumienia o współpracy na rzecz 
rozwoju zasobów ludzkich Powiatu Radziejowskiego. 
Będzie to porozumienie intencyjne polegające na wspólnym działaniu w celu 
pozyskania środków z EFS. Zostanie podpisane w dniu 29 listopada między 
przedstawicielami samorządów gminnych i miejskich, przedstawicielami 
gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz Starostwa Powiatowego.  

21 listopada: 
1) wyraził zgodę na wszczęcie postępowania w celu przeprowadzenia konkursu  

na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie. 
2) przyjął porządek i materiały na sesję. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punku porządku obrad  
– zapytań i uwag do sprawozdania Starosty. 
Nie zgłoszono zapytań i uwag do przedłożonego sprawozdania. 
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami. 
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P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 

obrad – oceny stanu dróg powiatowych i planu modernizacji na 2008 r.  
O zabranie głosu poprosił p. Zbigniewa Zajączkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych. 

P. Dyrektor stwierdził, że radni otrzymali pisemną informację nt. stanu dróg 
powiatowych, wykonanych zadań oraz wstępny zakres prac na rok 2008.  
Przedłożona informacja przedstawia wykaz zadań remontowych, jakie zostały 
wykonane na drogach powiatowych w 2007 r. Część z nich została wykonana przy 
współudziale finansowym samorządów gminnych. Jedno zadanie zostało wykonane 
przy udziale finansowym Ministerstwa Infrastruktury.  
W porównaniu do lat ubiegłych, w roku 2007 wykonano największą długość 
regulacji poboczy. Stało się tak m.in. dzięki temu, że pozostały zaoszczędzone środki 
finansowe z zimowego utrzymania dróg. 
Salę opuścił radny Grzegorzewski – godz. 1015. Quorum wynosi 14 radnych. 
Źródłami dodatkowych środków dla Zarządu Dróg Powiatowych są dotacje gmin 
oraz Ministerstwa. Jest to znaczna kwota w porównaniu do budżetu jednostki.  
W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono remonter do napraw ubytków  
w nawierzchniach. W tym sezonie był on wykorzystywany przez 3 tygodnie  
i sprawdził się. Należałoby teraz zakupić do niego odpowiedni pojazd napędowy.  
Plan modernizacji na 2008 r. zawiera wstępne propozycje zestawione w oparciu  
o wnioski złożone przez gminy. Wszystkie ujęte w nim zadania są zadaniami, które 
będą wykonywane przy współudziale finansowym gmin. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Radny Arkadiusz Szczurowski Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej  
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że na posiedzeniu w dniu 26 listopada br. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację w zakresie oceny stanu 
dróg powiatowych oraz planu modernizacji na 2008 r. 
P. Przewodniczący przekazał, że na posiedzeniu Komisji został wypracowany 
wniosek, aby porozumienia w zakresie wspólnego remontowania dróg powiatowych 
były zawierane z gminami już na początku roku. Dzięki nim wójtowie będą składać 
wiążące deklaracje w sprawie wysokości udzielanego dofinansowania. 
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonej informacji. 
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła informację nt. oceny stanu dróg 
powiatowych oraz plan modernizacji na 2008 r. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – sprawozdania z przygotowań do aktualizacji Programu ochrony środowiska 
wraz z planem gospodarki odpadami dla Powiatu Radziejowskiego. O zabranie głosu 
poprosił p. Marka Wojtysiaka Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Infrastruktury Technicznej. 

P. Wojtysiak wyjaśnił, że obowiązek opracowania przez Zarząd Powiatu 
aktualizacji co 4 lata powiatowego Programu ochrony środowiska wraz z planem 
gospodarki odpadami wynika z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska  
oraz ustawy o odpadach. Aktualnie obowiązujący dokument został zatwierdzony  
23 września 2004 r. W związku z tym na 2008 r. przypada termin jego aktualizacji. 
Aby przystąpić do aktualizacji programu, najpierw powinien zostać przyjęty krajowy 
program, następnie wojewódzki i wreszcie powiatowy. Na dzień dzisiejszy Zarząd 
Województwa przyjął projekt aktualizacji wojewódzkiego programu. Nie został on 
jeszcze uchwalony przez Sejmik Województwa. Bazując na tym projekcie można już 
podjąć pewne działania.  
Został opracowany harmonogram, który zakłada rozpoczęcie aktualizacji poprzez 
ogłoszenie i podanie do publicznej wiadomości informacji o tym w grudniu br.  
Cały proces zakończy się we wrześniu 2008 r., kiedy to Rada Powiatu uchwali nowy 
program.  
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W międzyczasie będą zbierane właściwe opinie i uzgodnienia wymagane przez 
przepisy prawa. 
Program ochrony środowiska będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska 
na terenie powiatu. Będzie także określał cele, priorytety i zasady ochrony 
środowiska w powiecie oraz kierunki ochrony środowiska.  
Plan gospodarki odpadami będzie składał się z dwóch głównych części: analizy 
stanu istniejącego w zakresie gospodarki odpadami na obszarze powiatu  
oraz prognozowanych zmian w zakresie gospodarki odpadami.  
Program zostanie opracowany na podstawie informacji własnych oraz informacji 
uzyskanych od poszczególnych samorządów gminnych, gdyż większość zadań  
w zakresie ochrony środowiska jest przez nie realizowana. 
Projekt programu zostanie opublikowany i podany do publicznej wiadomości. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Radny Jan Wojciechowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska przekazał, że Komisja w dniu 26 listopada br. rozpatrywała ten temat. 
Zapoznała się z planem aktualizacji programu. Komisja zwróciła uwagę na dość 
duże zmiany w temacie gospodarowania odpadami stałymi. Na skutek odgórnych 
zmian, plany powiatu i gmin w zakresie rozwiązania problemu wysypisk odpadów 
komunalnych są nieaktualne. Wspólnie z gminami należy znaleźć nowe rozwiązanie 
tego problemu. 
Komisja zwróciła uwagę na zasoby wody pitnej. Należałoby wystąpić do geologa  
o określenie, ile występuje na terenie powiatu złóż wody pitnej, które obniżą się, gdy 
powstanie kopalnia odkrywkowa na terenach graniczących z powiatem. 
P. Wojciechowski dodał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone 
sprawozdanie. 
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonego sprawozdania. 
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła sprawozdanie z przygotowań  
do aktualizacji Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki 
odpadami dla Powiatu Radziejowskiego. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego. 
O zabranie głosu poprosił p. Marka Szuszmana głównego specjalistę ds. promocji  
Wydziału Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu. 

P. Szuszman wyjaśnił, że Strategia została uchwalona w 2001 r. Strategia jest 
dokumentem określającym wizję rozwoju, którą należy realizować. Powinno się to 
odbywać poprzez realizację celów ogólnych oraz celów precyzyjnych projektów, które 
dostosowują działania poszczególnych jednostek w celu zrealizowania Strategii. 
Strategia składa się z 9 projektów strategicznych oraz 5 podprojektów.  
Przedłożone sprawozdanie szczegółowo obrazuje realizację Strategii. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Radny Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Społecznych przekazał, że Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. Strategia 
została przyjęta dość dawno, dlatego wiele rzeczy jest w niej zdezaktualizowanych. 
Komisja zwróciła uwagę, że pewne tematy należałoby zaktualizować na nowo,  
a niektóre tematy wprowadzić, ponieważ Strategia ich nie ujmuje. Strategia nie 
zawiera informacji nt. sportu na terenie powiatu, który jest dość istotnym tematem.  
Powiat ma osiągnięcia sportowe, więc temat ten powinien być ujęty w Strategii.  
Komisja przyjęła przedłożone sprawozdanie. 
P. Przewodniczący zapytał, czy planowana jest aktualizacja Strategii. 
P. Szuszman odpowiedział, że Strategia została uchwalona w 2001 r. Od tego czasu 
zmieniła się trochę rzeczywistość. Polska weszła do UE. Polska otrzymuje środki 
unijne w ramach konkretnych programów. Realizowane są nowe projekty. 
Strategia została opracowana na okres do 2015 r. Faktycznie potrzebna jest 
aktualizacja. Można by w niej ująć planowane inwestycje przez powiat i gminy, 
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zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego. Można określić nowe cele Strategii  
i wprowadzić nowe projekty. Proces aktualizacji jest dość długi.  
Wymaga on pewnych konsultacji i opracowań.  
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonego sprawozdania. 
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła sprawozdanie z realizacji Strategii 
Rozwoju Powiatu Radziejowskiego. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego 
na 2007 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami 
organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa  
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego”. 
O zabranie głosu poprosił p. Marka Szuszmana głównego specjalistę ds. promocji  
Wydziału Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu. 

P. Szuszman wyjaśnił, że Program Współpracy Powiatu Radziejowskiego  
na 2007 r. z organizacjami pozarządowymi został uchwalony w grudniu 2006 r. 
Wówczas Rada Powiatu wprowadziła poprawkę do uchwały, zawierającą obowiązek 
przedkładania sprawozdania z realizacji Programu do końca listopada każdego 
roku.  
Program określa współpracę powiatu z organizacjami pozarządowymi. Ma na celu 
utworzenie społeczeństwa obywatelskiego. 
W związku z tym odbyło się kilka spotkań z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na terenie powiatu. Jest ich 61, w tym 11 stowarzyszeń sportowych  
i ponad 30 stowarzyszeń OSP. 
Na spotkaniach informowano o potrzebie włączenia się w realizację tego programu. 
Jednakże Starostwo Powiatowe we własnym zakresie realizowało zadania na nim 
spoczywające, nie ogłaszając konkursów na ich realizację. 
Organizacje pozarządowe mogą także występować z własną inicjatywą, ale żadna 
taka inicjatywa nie została zgłoszona.  
Ostatnie spotkanie odbyło się 22 października. Przedstawicieli organizacji 
pozarządowych poinformowano o możliwości zgłaszania swoich potrzeb, gdyż był  
to okres projektowania budżetu na kolejny rok. Nie spotkało się to z odzewem. 
Organizacje bardziej zainteresowane są włączeniem się do Lokalnej Grupy 
Działania, widząc w niej możliwość pozyskania dodatkowych środków na swoją 
działalność.  

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Radny Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że Komisja przyjęła przedłożone sprawozdanie. 
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonego sprawozdania. 
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła sprawozdanie z realizacji „Programu 
Współpracy Powiatu Radziejowskiego na 2007 rok z organizacjami 
pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi 
działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego”. 
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P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Radziejowie.  
O zabranie głosu poprosił p. Zbigniewa Skoniecznego Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

P. Skonieczny stwierdził, że radnym została przedłożona informacja  
nt. podwyżek wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych od 1 lipca 
2006 r. do dnia dzisiejszego.  
W analizowanym okresie należy wyodrębnić trzy zasadnicze grupy podwyżek.  
Pierwsza podwyżka nastąpiła od 1 lipca 2006 r. Średnio wyniosła ona 10%. 
Przyznana została także wówczas podwyżka z tytułu umów cywilnych. 
Druga podwyżka nastąpiła 1 października 2006 r. Średnio wyniosła ona 25%. 
Trzecia podwyżka nastąpiła z dniem 1 lipca br. w wysokości 2,5% dla wszystkich 
pracowników oraz podwyżka z tytułu umów cywilnoprawnych.  
W analizowanym okresie szpital uzyskał od Narodowego Funduszu Zdrowia  
ok. 3,2 mln zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Rzeczywiste wydatki będą 
wyższe o ok. 370.000 zł.  
Wymienione podwyżki objęły całą załogę szpitala. 
Były również podejmowane działania doraźne w zakresie podwyższenia płac, które 
miały postać jednorazowych premii. Dodatkowa premia została wypłacona  
w grudniu 2006 r. w wysokości 12% oraz w listopadzie br. w wysokości 35%. 
Na salę obrad wszedł radny Grzegorzewski – godz. 1036. Quorum wynosi  
15 radnych. 
Niezależnie od płac, podejmowano działania w zakresie zwiększenia pomocy  
w ramach ZFSŚ. Działania te objęły wszystkich pracowników: w grudniu 2006 r. 
oraz w listopadzie br. 
W temacie obecnej sytuacji w zakładzie p. Dyrektor przekazał, że mimo zbliżającego 
się roku 2008 nadal nie zostały rozstrzygnięte kontrakty z NFZ. 
Z nieoficjalnych informacji wie, że poziom kontraktowania na rok 2008 w niektórych 
zakresach będzie taki sam jak w roku 2007, a w niektórych zakresach nastąpi 
niewielki wzrost. 
Jeżeli NFZ nie zwiększy finansowania, w tym nie wydatkuje większych środków  
na podwyżki wynagrodzeń, to zakład nie będzie miał środków na ich wprowadzenie. 
Oczekiwania lekarzy są bardzo duże. Lekarze złożyli wypowiedzenia umów o pracę 
ze skutkiem na ostatni dzień stycznia. Ogłoszony został konkurs ofert  
na świadczenia zdrowotne. W dniu jutrzejszym upływa termin składania ofert  
na świadczenia w ramach umów cywilnych. Zaproponował lekarzom rezygnację  
z umów o pracę 31 grudnia i przejście na umowy cywilne od 1 stycznia.  
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Jeżeli nie nastąpi przesunięcie 
jej obowiązywania, to świadczenie usług w oparciu o obecne umowy o pracę  
i kontrakty dyżurowe nie jest możliwe od 1 stycznia 2008 r. Prawdopodobnie lekarze 
złożą oferty na świadczenia zdrowotne. Być może większość z nich wyrazi zgodę  
na przejście na umowy cywilne, ale na wyższych stawkach. 
Ogólnopolski Związek Lekarzy wielokrotnie się wypowiadał, że płaca lekarza za 1 h 
powinna wynosić od 100 do 120 zł. Nie jest to możliwe do spełnienia przez szpital 
przy obecnych realiach ekonomicznych. Obecna stawka kontraktowa przy dyżurze 
zwykłym wynosi 21 zł, a przy dyżurze świątecznym – 28 zł.  
P. Dyrektor stwierdził, że jeśli nawet zostanie przesunięty termin obowiązywania 
ustawy, to lekarze podtrzymają swoje żądania. W ślad za nimi żądania będą 
wysuwać pielęgniarki. 
Dodał, że obecnie nie jest w stanie przygotować planu finansowego zakładu  
na rok przyszły. 
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P. Dyrektor poprosił radnych o zwrócenie szczególnej uwagi na dofinansowanie 
ochrony zdrowia. Biorąc pod uwagę środki uzyskiwane z NFZ, szpital nie jest  
w stanie wydajnie pracować, musi się doinwestowywać.  
W tym roku znaczną część środków własnych przeznaczono na remonty i zakupy 
sprzętu. Dużo zrobiono, ale jeszcze więcej jest do zrobienia np. centralna 
sterylizatornia, aparat RTG, termomodernizacja budynku, pełna informatyzacja 
szpitala. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Radny Włodzimierz Gorzycki zapytał, czy szpital jest w stanie podwoić stawkę  
z tytułu kontraktów zawieranych z lekarzami, z 21 zł i 28 zł na 42 zł i ok. 60 zł? 
P. Dyrektor odpowiedział, że szpital nie jest w stanie tego zrealizować.  
Ewentualne podwyżki od 1 stycznia 2008 r. mogą wynieść maksymalnie do 10%. 
Więcej szpital nie może przeznaczyć na podwyżki, a jeżeli to zrobi, powstaną inne 
problemy. 
Radny Jerzy Waszak stwierdził, że w przedłożonej pisemnej informacji p. Dyrektor 
informuje, iż lekarze wystosowali żądanie ustalenia pensji podstawowej brutto  
na poziomie 1,5 średniej krajowej. Radny zapytał, ile obecnie wynosi pensja 
podstawowa brutto. Ile wyniesie ogólny koszt żądań lekarzy? 
P. Dyrektor odpowiedział, że na dzień dzisiejszy podstawowa pensja lekarzy wynosi 
od 1.600 do 2.000 zł. W zależności od zajmowanego stanowiska, do pensji 
podstawowej należy doliczyć 10% premię regulaminową, dodatek stażowy  
w wysokości od 5% do 20%. Większość lekarzy otrzymuje 20% dodatek stażowy. 
Kolejnym składnikiem jest dodatek funkcyjny: dla ordynatora oddziału wynosi 45%. 
Następnym składnikiem jest dodatek w wysokości 314 zł wynikający z tzw. ustawy 
„203”. 
Jeżeli lekarze żądają wzrostu pensji podstawowej brutto na poziomie 1,5 średniej 
krajowej, to będzie to stanowić ponad 4.200 zł. Należy od tego odjąć obecną stawkę, 
jaką otrzymują lekarze. Jeżeli doda się wszystkie składniki dodatkowe, które 
otrzymują lekarze, to uzyska się pensję w wysokości ok. 3.800 zł dodając składki 
ZUS jako koszty pracodawcy i otrzymamy kwotę 4.200 zł. Są to przeciętne koszty.  
W niektórych przypadkach wzrost będzie jeszcze wyższy – na poziomie 5.500 zł.  
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonej informacji. 
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła informację nt. aktualnej sytuacji  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok. 
O zabranie głosu poprosił p. Annę Bruździńską Skarbnika Powiatu. 

P. Anna Bruździńska Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie powiatu na 2008 rok. 
P. Stanisław Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany do budżetu. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok 
(XI/84/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań  
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w roku 2007. 
O zabranie głosu poprosił p. Dariusza Jałoszyńskiego Wicestarostę. 

P. Wicestarosta wyjaśnił, że nie wszystkie środki zostały wykorzystane  
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Dlatego proponuje się 
przesunąć kwotę 23.000 zł na rehabilitację społeczną. 
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Radny Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że Komisja na posiedzeniu w dniu 27 listopada br. pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 
2007 (XI/85/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie aprobaty wartości jednego punktu 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników szkół i placówek oświatowych. 
O zabranie głosu poprosił p. Jałoszyńskiego Wicestarostę. 

P. Wicestarosta wyjaśnił, że pracownicy obsługi i administracji szkół  
i placówek oświatowych otrzymali z dniem 1 stycznia br. podwyżki na poziomie 
2,2%, a kadra pedagogiczna na poziomie 5%. Proponuje się, aby pracownicy obsługi  
i administracji otrzymali od 1 września br. podwyżkę w wysokości 3%.  
Aby ją wprowadzić, należy zmienić wartość jednego punktu wynagrodzenia 
zasadniczego. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników szkół i placówek oświatowych (XI/86/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty  
od ceny nieruchomości. 
O zabranie głosu poprosił p. Starostę.  

P. Starosta wyjaśnił, że jakiś czas temu powstał zamysł zbycia lokali 
mieszkalnych położonych w budynku byłego hotelu pielęgniarek przy ul. Szpitalnej 
w Radziejowie. Lokatorom zaproponowano ich sprzedaż za niższą cenę. Mieszkańcy 
wyrazili chęć nabycia lokali. Na uwagę zasługuje fakt, że obiekt znajduje się  
w złym stanie technicznym. Wobec tego zaproponowano im zbycie lokali przy 
udzieleniu bonifikaty. 
Przedłożony projekt uchwały proponuje upoważnienie przez Radę Zarządu  
do udzielenia bonifikaty w wysokości do 95% wartości lokalu.  
Dokonana została wycena mieszkań. Jedna z najniższych wycen wyniosła  
ok. 20.000 zł. Przy 95% bonifikacie mieszkania zostaną zbyte za niewielką wartość. 
Lokatorzy poniosą koszty nabycia mieszkań.  
Radny Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (XI/87/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu o obowiązku 
przedłożenia oświadczenia lustracyjnego. 
Wyjaśnił, że w związku z nowelizacją ustawy o ujawnianiu informacji  
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych 
dokumentów należy ponownie uruchomić procedurę dot. powiadomienia skarbnika 
i sekretarza powiatu o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego. 
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Zaproponował, aby Przewodniczący Rady został zobowiązany do doręczenia 
stosownego powiadomienia do dnia 29 listopada br. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu o obowiązku 
przedłożenia oświadczenia lustracyjnego (XI/88/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu  
o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku 
przedłożenia oświadczenia lustracyjnego (XI/89/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Radziejowskiego  
do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu 
Radziejowskiego”; udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Zielińskiemu  
do pełnego reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania 
„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”. 
O zabranie głosu poprosił p. Marka Szuszmana głównego specjalistę ds. promocji  
Wydziału Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu 

P. Szuszman wyjaśnił, że Lokalna Grupa Działania jest porozumieniem 
między sektorami: publicznym, gospodarczym i społecznym. Działa w ramach 
inicjatywy europejskiej Lider. Ta inicjatywa w Polsce działa od 1 maja 2004 r. jako 
Lider Plus i Lider II. Zgodnie z ustawą z dnia 7 marca 2007 r. inicjatywa Lider stała 
się IV osią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest działaniem mającym 
przynieść korzyści w zakresie rozwoju terenów wiejskich.  
Celem lokalnych grup działania jest pozyskiwanie środków przeznaczonych  
na odnowę obszarów wiejskich i rozwoju wsi, zróżnicowanie działalności rolniczej, 
tworzenie mikro przedsiębiorstw, współpracę międzyregionalną i międzynarodową. 
Ustawa dopuszcza możliwość przynależności samorządów do lokalnych grup 
działania, w tym samorządu powiatowego.  
Utworzona Lokalna Grupa Działania obejmie swoim działaniem obszar powiatu.  
Obecnie trwa jej rejestracja w Sądzie Gospodarczym w Toruniu. Przeszła formalną 
ocenę. LGD otrzymała środki z Urzędu Marszałkowskiego. Jest opiniowana przez 
Marszałka Województwa jako organ nadzorczy tego stowarzyszenia.  
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego (14 głosami za, 1 głosem wstrzymującym) Rada 
Powiatu podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Radziejowskiego  
do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu 
Radziejowskiego”; udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Zielińskiemu 
do pełnego reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa 
Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” (XI/90/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– interpelacji i zapytań radnych. 
Radny Jerzy Waszak złożył następujące zapytanie. 
Stwierdził, że projekt budżetu powiatu na 2008 r. nie przewiduje zwiększenia 
środków finansowych przeznaczonych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
W dniu 10 października br. Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kuj. wystąpił  
z pisemnym wnioskiem o ich dofinansowanie. Do dnia dzisiejszego nie otrzymał 
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odpowiedzi. Radny poprosił o udzielenie na to odpowiedzi. Dodał, że dofinansowanie 
samorządu gminnego wynosi 40.000 zł. 
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych przewiduje, że w roku 2008 samorząd powiatowy powinien 
zapewnić Warsztatom dofinansowanie w wysokości 10%. Projekt budżetu tego  
nie zakłada. 
P. Kazimierz Drgas radca prawny wyjaśnił, że wniosek nie może być na razie 
zrealizowany, ponieważ nie zostały spełnione wszystkie zalecenia pokontrolne, które 
wyniknęły po kontroli PFRON. Jednostka prowadząca Warsztaty Terapii Zajęciowej 
tj. Urząd Miasta i Gminy nie dokonał zwrotu środków finansowych w związku  
z nieprowadzeniem zajęć w Warsztatach w czasie od 19 czerwca do 11 sierpnia  
2006 r. 
W dniu dzisiejszym opracowany został projekt pisma, które zostanie skierowane  
do Burmistrza. Informuje ono o tym, że gdy Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj. 
zrealizuje rozliczenia z PFRON, wówczas zostanie rozpatrzony wniosek. 
Działalność WTZ była przedmiotem kontroli PFRON w Toruniu. Protokół z kontroli 
Starostwo oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymały w dniu  
27 listopada.  
Wniosek nie będzie mógł być formalnie rozpatrywany, dopóki nie zostanie dokonane 
rozliczenie. 
P. Przewodniczący stwierdził, że wkrótce komisje Rady przystąpią do analizowania 
przedłożonego projektu budżetu. Jeżeli będzie to ich wolą, mogą pewną kwotę 
środków przeznaczyć na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Radny Edward Kubisiak dodał, że Burmistrz skierował pismo do Starostwa w dniu 
10 października br. i ma zastrzeżenia, że pozostało ono bez odpowiedzi.  
Faktycznie, być może środki na funkcjonowanie WTZ nie zostały ujęte w projekcie 
budżetu, ponieważ samorząd nie rozliczył się z PFRON-em.  
Radny Waszak wyjaśnił, że wniosek, opiewający na kwotę 47.113 zł, został złożony, 
zanim projekt budżetu został opracowany.  
Projekt budżetu przyjmowany jest do 15 listopada i tej kwoty nie przewiduje. 
Natomiast wspomniany protokół z kontroli przekazany został 27 listopada.  

Radny Stefan Paliwoda stwierdził, że na ostatniej sesji Rada Powiatu podjęła 
uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających  
o napędzie spalinowym na obszarach jezior: Głuszyńskie, Kamieniec, Chalno I, 
Chalno II, Czarny Bród, Słuchaj leżących na terenie powiatu radziejowskiego. 
Odniosło to pozytywny skutek. Jednocześnie pojawiły się głosy, że zakaz ten 
powinien dotyczyć jeziora Gopło, gdzie sytuacja jest podobna. Właściciele łodzi 
motorowych zakłócają ciszę i spokój wypoczywających osób i mieszkańców. 
P. Przewodniczący odpowiedział, że zostanie to rozpatrzona pod względem prawnym. 
Nie zgłoszono więcej interpelacji i zapytań. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– wolnych wniosków. 
Radny Paliwoda stwierdził, że w tym miesiącu rolnicy składali do ARiMR wnioski na 
działanie „modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW na lata 2007-2013.   
W tym celu wyznaczony został tylko 10-dniowy termin, bardzo krótki dla rolników, 
szczególnie że w porze roku, w której jest dużo pracy w gospodarstwach.  
Część rolników nie zdążyła złożyć wniosków, a część nawet nie wiedziała o tym. 
Radny zaproponował, aby Rada Powiatu wystosowała stanowisko w sprawie 
przedłużenia terminu na składanie wniosków do ARiMR w przyszłych latach. 
P. Przewodniczący zaproponował, aby projekt stanowiska opracowała Komisja 
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska i przedłożyła go Radzie Powiatu  
do zatwierdzenia. 
Radny Wojciechowski stwierdził, że temat możliwości składania wniosków  
do ARiMR był nagłaśniany i rolnicy dużo wcześniej o tym wiedzieli. ARiMR uzyskała 
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bardzo późno audyt europejski i wyznaczyła krótki okres na składanie dokumentów, 
bo i do końca roku pozostało niewiele czasu, a środki należało wykorzystać jeszcze 
w tym roku. Rolnicy wiedzieli o tym dużo wcześniej. Agencja na taki termin 
składania wniosków nie miała wpływu. 
Radny Gorzycki stwierdził, że w ostatnim czasie zauważalny jest, szczególnie  
na terenie Miasta Radziejów, wandalizm polegający na niszczeniu znaków 
drogowych, zarówno tych ustawianych przez samorząd miejski, jak powiatowy,  
a nawet Zarząd Dróg Wojewódzkich.  
Zaproponował wystąpienie do Komendy Powiatowej Policji z prośbą, aby 
funkcjonariusze Policji, w czasie pełnienia swej służby, zwracali na to szczególną 
uwagę. 
Radny Kubisiak dodał, że podobna sytuacja dotyczy oznakowania ul. Łokietka  
w Radziejowie, stanowiącej drogę dojazdową do targowiska, gdzie obowiązuje zakaz 
zatrzymywania we wtorki i w piątki. Znak o tym informujący, również jest 
skrzywiony i dezorganizuje kierowców.  
Następnie p. Przewodniczący zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Edukacji, 
Zdrowia i Spraw Społecznych o spotkanie się z p. Kalocińskim i przedstawienie  
na kolejnej sesji informacji nt. stanu przygotowań do utworzenia Powiatowego 
Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych.  
Następnie odczytał treść pisma Dyrektora Zespołu Szkół RCKU w Przemystce  
w sprawie rozpoczęcia procedury przekazywania szkoły i jego majątku na rzecz 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (akta sprawy nr: Or. II – 0058/37/07). 
Wobec powyższego poprosił o wstrzymanie procedury. 
Następnie p. Przewodniczący przedstawił harmonogram prac nad projektem 
budżetu powiatu prosząc przewodniczących komisji o ustalenie terminów posiedzeń 
w tym temacie. 

Wobec braku dalszych wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad 
sesji p. Przewodniczący zamknął XI sesję Rady Powiatu w Radziejowie  
III kadencji (godz. 1210). 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 


