
Protokół nr XVI/2008 
z obrad XVI sesji Rady Powiatu w Radziejowie 

w dniu 24 kwietnia 2008 r. 
 
 

XVI sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji otworzył p. Wiesław 
Bogdański Przewodniczący Rady Powiatu (o godz. 1006), witając radnych, 
zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na sesję.  

Zgodnie z listą obecności w sesji udział bierze 16 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. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 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. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Rady. 
Na salę obrad wszedł radny Jerzy Waszak – godz. 1008. Quorum wynosi 17 radnych. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad – 
sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu powiatu za 2007 r.  
Zwrócił się do p. Mariana Zielińskiego Starosty o zabranie głosu. 
P. Starosta przedstawił wykonanie budżetu powiatu za rok 2007.  
P. Starosta poinformował, że budżet powiatu, jak każdy inny budżet jednostki 
samorządowej jest zestawieniem zakładanych dochodów i wydatków.  
W 2007 r. dochody i wydatki przedstawiały się następująco: 
Dochody powiatu wykonano w 100,31% tj. na kwotę 28.923.548,59 zł.  
Wydatki powiatu wykonano w 99,66% tj. na kwotę 28.736.311,23 zł.  
W związku z tym wystąpiła nadwyżka finansowa w wysokości 187.237,36 zł.  
Struktura dochodów powiatu: 
Subwencje stanowią 64,83% dochodów wykonanych ogółem tj. kwotę 18.750.680 zł. 
Zostały wykonane w 100%. 
Dotacje stanowią 16,76% dochodów, tj. kwotę 4.848.664,21 zł. Zostały wykonane  
w 99,45%. 
Środki z UE i budżetu państwa stanowią 0,03. % dochodów, tj. kwotę 9.100,03 zł. 
Zostały wykonane w 90,83%. 
W ramach środków UE i budżetu państwa realizowane były:  
1) program Socrates-Comenius w Zespole Szkół RCKU w Przemystce na kwotę 

9.100,03 zł, 
2) na pomoc materialną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wydatkowano 

kwotę 230.407,80 zł w ramach wspólnego projektu stypendialnego 
współfinansowanego z budżetu państwa i EFS, 

3) wypłata stypendiów dla 15 studentów na kwotę 21.000 zł. 
Kolejną pozycję dochodów stanowią dochody własne, tj. 18,38% dochodów 
wykonanych ogółem. Jest to kwota 5.315.104,35 zł. Wykonane zostały w 102,26%. 
Wśród wydatków należy wyróżnić wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych. W roku 2007 na ten cel przeznaczono 905.786,09 zł, wykonano  
w 100%.  
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W roku 2007 zostały zrealizowane następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne: 
1) przebudowa drogi Brześć – Piotrków Kuj. – 499.991,21 zł, 
2) zakup urządzenia do budowy i naprawy dróg typu Remonter – 161.406 zł, 
3) dofinansowanie zakupu pomp infuzyjnych dla SP ZOZ w Radziejowie – 5.516 zł, 
4) dofinansowanie zakupu wózków transportowych do przewozu chorych w pozycji 

leżącej wraz z osprzętem dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Radziejowie – 
5.000 zł, 

5) rozbudowa kotłowni w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Radziejowie – 99.991,49 zł, 

6) dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego Skoda 
Roomster dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie  
w kwocie 8.000 zł (łączna cena samochodu wyniosła 44.800 zł), 

7) wymiana pieca c.o. w Starostwie Powiatowym w Radziejowie – 24.690,53 zł, 
8) wymiana pieca c.o. w Szkole Muzycznej I Stopnia w Radziejowie – 25.000 zł, 
9) zakup kserokopiarki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie – 

7.808 zł, 
10) zakup obieraczki do ziemniaków w Zespole Szkół RCKU w Przemystce  

– 5.233,80 zł, 
11) zakup kotła c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. – 26.349,06 zł. 
W 2007 r. największy udział wśród wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia z 
pochodnymi. Jest to 63,55% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 
29,48%. 
W 2007 r. wydatki związane z utrzymaniem dróg zrealizowano na poziomie 
1.996.035,79 zł, tj. o 41% mniej niż w roku 2006, przy czym łagodna zima pozwoliła 
na wydatkowanie większości środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg. 
Znacząca kwota wydatków występuje w dziale „Oświata i wychowanie”.  
Jest to kwota 12.390.982,24 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 
wyniosły 9.519.523,28 zł. 
Wydatki na działalność szkół niepublicznych w 2007 r. wyniosły 558.546,75 zł. 
Z oświatą związany jest dział „Edukacyjna opieka wychowawcza”.  
Obejmuje on Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy, Poradnię Psychologiczno- 
Pedagogiczną, internaty, pomoc materialną dla uczniów oraz ZFŚS dla nauczycieli 
emerytów. Wydatki ogółem w tym dziale stanowiły kwotę 3.035.263,80 zł.  
Razem w działach „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” 
wydatki stanowiły kwotę 15.426.246,04 zł. 
Dla SP ZOZ  w Radziejowie w 2007 roku powiat przeznaczył kwotę 35.411 zł. 
Powiat dofinansował następujące zadania:  
1) zakup niezbędnego sprzętu medycznego m.in. dozownika Dermados, ssaka, 

płuczka ultradźwiękowego IS-6, pomp infuzyjnych – 3 szt.,  
2) zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu, 
3) zakup wyposażenia dla gabinetu zabiegowego na Oddziale Chirurgicznym, 
4) zakup stołu i krzeseł dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, 
5) zakup wózków transportowych do przewozu chorych w pozycji leżącej  

wraz z osprzętem dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego. 
Następnie zwrócić należy uwagę na wydatki w dziale „Pomoc społeczna”. 
W ramach tego działu mieści się odpłatność za dzieci z terenu powiatu przebywające  
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem. Wydatki z tego tytułu  
w 2007 r. wyniosły 338.156,28 zł. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza 
powiatem umieszczonych było 12 dzieci pochodzących z terenu powiatu.  
W ramach „Pomocy społecznej” uiszczana jest odpłatność za dzieci w rodzinach 
zastępczych. Wydatki na to zadanie w 2007 r. wyniosły ogółem 336.468,20 zł.  
Na terenie powiatu radziejowskiego jest 19 rodzin zastępczych, w których przebywa 
22 dzieci. W rodzinach zastępczych poza powiatem przebywa 4 dzieci:  
1) w powiecie aleksandrowskim - 2 dzieci, 
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2) w powiecie rypińskim - 1 dziecko, 
3) w powiecie włocławskim - 1 dziecko. 
Powiat posiada 2 gospodarstwa pomocnicze, tj. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół 
Mechanicznych.  
Dochody za 2007 r. z obu tych gospodarstw ukształtowały się na poziomie 82,24%, 
natomiast koszty na poziomie 94,09%. 
W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dochody 
wyniosły 375.807,64 zł, a wydatki 375.048,56 zł. W Warsztatach Szkolnych 
dochody wyniosły 554.613,46 zł, a wydatki 691.208,76 zł. 
Powiat posiada dwa fundusze: 
1) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 
2) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Budżety tych funduszy wykonane zostały prawidłowo. 
W 2007 r. powiat spłacił 339.996 zł kredytu. Stan zobowiązań powiatu  
z powyższego tytułu na koniec roku budżetowego ukształtował się na poziomie 
377.996 zł, co w relacji do wykonanych dochodów stanowi 1,31%. 
P. Starosta w imieniu Zarządu Powiatu oraz własnym podziękował Radzie  
oraz wszystkim dyrektorom i kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych 
za dobrą współpracę w realizacji budżetu powiatu. Następnie zwrócił się do Rady  
o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radziejowskiego za 2007 r.  

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad – 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.  
P. Anna Bruździńska Skarbnik przedstawiła treść uchwały Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii  
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Radziejowskiego sprawozdaniu z wykonania 
budżetu powiatu za 2007 r. (zał. nr 3). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – przedstawienia wniosku Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu.  
O zabranie głosu poprosił p. Stefana Paliwodę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
P. Paliwoda przekazał, że w dniu 3 kwietnia br., na podstawie obowiązujących 
przepisów, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu  
za 2007 r. Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie jego realizację i zwróciła się 
do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu  
w Radziejowie. Uchwała wraz z opinią stanowią załącznik do niniejszego wniosku. 
Wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Następnie p. Leszek Rosół Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał treść 
uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu w Radziejowie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu  
za 2007 r. (zał. nr 5). 

Zgodnie z porządkiem obrad p. Przewodniczący otworzył dyskusję  
nad wykonaniem budżetu. 
 Wobec braku głosów p. Przewodniczący zamknął dyskusję przystępując  
do kolejnego punktu porządku obrad - głosowania nad wnioskiem Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu Radziejowskiego z wykonania budżetu powiatu za 2007 r. 

Następnie p. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w sprawie 
absolutorium dla Zarządu Powiatu Radziejowskiego za 2007 r.  
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Radziejowskiego 
za 2007 r. (XVI/121/2008). 
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P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu blaszanego. 
P. Przewodniczący wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody  
na wynajem, na okres jednego roku, garażu blaszanego Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie. 
P. Stanisław Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że 
Komisja na swym posiedzeniu w dniu 18 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała 
przedłożony 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 najem garażu blaszanego 
(XVI/122/2008). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– interpelacji i zapytań radnych. 
Radny Edward Kubisiak zwrócił się do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  
z zapytaniem, jakie działania zostały podjęte w sprawie remontu drogi powiatowej 
Piotrków Kuj. – Nowa Wieś, szczególnie na odcinku drogi w miejscowości 
Higieniewo. Część tej drogi została już wyremontowana. 
P. Zbigniew Zajączkowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych odpowiedział, że 
zostały już wyznaczone odcinki drogi, gdzie zostaną wykonane nakładki.  
Na remont tego odcinka przeznaczono 50.000 zł. Wartość netto tego zadania 
wyniesie ok. 38.000 zł.  
Zakres zadania jest tak niewielki, że nie ma firm zainteresowanych wykonaniem 
tego remontu. Prowadzone są rozmowy z firmami w tym temacie. W poniedziałek 
spotka się z kolejnym ewentualnym wykonawcą. Jeden z wykonawców określił 
wartość zadania na kwotę 70.000 zł. Jeżeli żaden z wykonawców nie zgodzi się na 
wykonanie remontu drogi za kwotę 50.000 zł, być może trzeba będzie zmniejszyć 
zakres robót, aby zadanie nie przekroczyło wyznaczonej kwoty. 
Na tej drodze był wykonywany remont cząstkowy masą na zimno, który objął 
największe ubytki w drodze, stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa.  
Mniejsze ubytki wykona remonter. 
Radny Piotr Kalinowski stwierdził, że otrzymał opinię Anny Kaniewskiej Radcy 
Prawnego Starostwa Powiatowego w sprawie interpelacji złożonej na ostatniej sesji. 
Część tej opinii została opublikowana w lokalnej prasie, która wskazuje, że nie 
doszło do naruszenia prawa w Warsztatach Szkolnych i może występować taka 
sytuacja, że ich Kierownik sprzedaje wyroby gospodarstwa pomocniczego spółce, 
której współwłaścicielką jest jego żona. Warsztaty mogą tak funkcjonować. 
Najważniejsze są relacje handlowe zachodzące między sprzedającym a kupującym.  
W uzasadnieniu opinii wskazuje się, że gospodarstwo pomocnicze powinno 
poszukiwać nowych nabywców wyrobów. 
„Nie ulega wątpliwości, że jednym z nabywców/zamawiających jest „Trabo” spółka 
cywilna, której jednym ze współwłaścicieli jest małżonka kierownika warsztatów 
szkolnych. Zaznaczyć należy, iż przepisy prawa – w sytuacji o której mowa – nie 
wprowadzają wprost zakazu zawierania umów w prowadzonej działalności 
gospodarczej. 
Radny stwierdził, że słowo „wprost” jest znamienne, gdyż należałoby sięgnąć  
do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który w art. 31 § 2 określa, że prowadzenie 
działalności gospodarczej przez małżonkę wpływa na sytuację majątkową męża,  
tym bardziej, gdy dochód z tej działalności stanowi majątek wspólny małżonków. 
Podstawowe znaczenie ma zatem nie tylko fakt, że Kierownik Warsztatów, jest  
w związku małżeńskim z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, lecz również 
okoliczność, iż zgodnie z art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pobrane 
wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego  
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z małżonków należą do ich majątku wspólnego. Wypracowany dochód z firmy Trabo 
jest również dochodem Kierownika Warsztatów. 
Zarobki p. Lewandowskiej są zarobkami p. Lewandowskiego.  
W interesie p. Lewandowskiego będzie jak najtańsza sprzedaż wyrobów Warsztatów 
p. Lewandowskiej, aby ta z kolei sprzedała je jak najdrożej. Wobec takiej sytuacji 
Kierownik Warsztatów czerpie z tego tytułu zyski. 
Radny zwrócił się do p. Starosty o przedstawienie obecnej sytuacji w Warsztatach 
Szkolnych, również pod kątem przeprowadzonej kontroli przez biegłych rewidentów. 
Sytuacja dziejąca się w Warsztatach rzutuje na powiat.  
Jeżeli Państwo Lewandowscy posiadają rozdzielność majątkową, to nie ma 
zastrzeżeń do tej sytuacji, ale wie, że tak nie jest.  
Właścicielami spółki Trabo są p. Lewandowska oraz p. Bandyszewski. Warsztaty nie 
ogłaszały przetargów, nie poszukiwały zleceniodawców. 
P. Starosta zwrócił się do p. Kazimierza Drgasa Radcy Prawnego o wyjaśnienie  
tej sytuacji ze strony prawnej. 
P. Drgas odpowiedział, że nie zna opinii p. Kaniewskiej na ten temat.  
Od 1 kwietnia przebywał poza miejscem zamieszkania i dlatego nie może zająć 
stanowiska w tym temacie. Ponadto nie zamierza podważać opinii p. Kaniewskiej 
bez znajomości tematu. Przed swoim wyjazdem wiedział, że gospodarstwo ma zostać 
poddane kontroli. Ewentualne ustalenia kontroli mogą spowodować podjęcie 
konkretnych decyzji co do kierownictwa Warsztatów. 
P. Starosta poinformował, że w Warsztatach przeprowadzono dwie kontrole.  
Jedna z nich została przeprowadzona przez pracowników Starostwa. Kontrola ta 
wykazała kilka nieprawidłowości, w efekcie której wystosowano określone zalecenia 
pokontrolne. 
Druga kontrola to kontrola niezależna, przeprowadzona przez biegłych rewidentów. 
Kontrola została zakończona, a protokół został podpisany w dniu wczorajszym.  
Z protokołu wynika, że za pierwszy kwartał 2008 r. Warsztaty uzyskały ujemny 
wynik finansowy w wysokości 34.000 zł. Na koniec 2007 r. Warsztaty również 
uzyskały ujemny wynik finansowy w wysokości 28.000 zł. 
Na najbliższym posiedzeniu Zarząd Powiatu zostanie zapoznany z protokołem 
kontroli, następnie Komisja Rewizyjna oraz Rada Powiatu. Sytuacja zostanie 
szczegółowo przeanalizowana i podjęta zostanie decyzja co do dalszego 
funkcjonowania Warsztatów Szkolnych. 
P. Stanisław Borczyński Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych poinformował, że w 
dniu wczorajszym odbyło się spotkanie u p. Starosty, w którym wzięli udział także 
p. Wicestarosta, p. Kuc Wicedyrektor ZSM oraz p. Lewandowski Kierownik 
Warsztatów. Po tym spotkaniu, zgodnie z ustaleniami, o godz. 1100 spotkał się  
z p. Bandyszewskim i p. Lewandowską współzałożycielami spółki Trabo.  
Wrócono do kalkulacji zleceń, które zleciła spółka – na wykonanie 28 szt. 
kontenerów. Ponownie spotkają się jutro o godz. 1400, gdyż zlecenie i sporządzona 
kalkulacja wskazuje wynik ujemny dla Warsztatów. Dlatego spotkają się ponownie  
i będą negocjowane warunki zlecenia. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– wolnych wniosków. 

Wobec braku wolnych głosów i wyczerpania porządku obrad sesji  
p. Przewodniczący zamknął XVI sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji 
(godz. 1057). 
Na tym protokół zakończono. 
 

 


