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

w dniu 19 czerwca 2008 r. 
 
 

XVIII 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. 
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. 
Radny Piotr Kalinowski stwierdził, że na stronie 3 protokołu jest zdanie o treści: „W 
dniu 8 maja wystosowano pismo w sprawie przedstawienia programu 
oszczędnościowego zmniejszającego koszty finansowe w Zespole Szkół 
Mechanicznych zobowiązujące do udzielenia odpowiedzi w terminie do 9 maja.” 
Radny stwierdził, że prawdopodobnie tkwi w nim błąd, ponieważ termin 
zobowiązujący do udzielenia odpowiedzi jest zbyt krótki. 
P. Dariusz Jałoszyński Wicestarosta odpowiedział, że zdanie nie zawiera błędu. 
Faktycznie tak było, że 8 maja wystosowano pismo ponaglające Dyrektora ZSM do 
udzielenia odpowiedzi w terminie do 9 maja. 
P. Przewodniczący zaproponował, aby doprecyzować zapis poprzez dodanie słowa 
„ponaglające”. Wówczas zdanie by brzmiało: „W dniu 8 maja wystosowano pismo 
ponaglające w sprawie przedstawienia programu oszczędnościowego 
zmniejszającego koszty finansowe w Zespole Szkół Mechanicznych zobowiązujące do 
udzielenia odpowiedzi w terminie do 9 maja.” 
Radny wyraził zgodę na powyższą propozycję. 
Nie zgłoszono więcej uwag. 
W drodze głosowania jawnego (14 głosami za, 1 głosem wstrzymującym) Rada 
Powiatu przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Rady. 
Na salę obrad wszedł radny Włodzimierz Gorzycki – godz. 1010. Quorum wynosi  
16 radnych. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
- sprawozdania Starosty z prac Zarządu między sesjami. 
Zwrócił się do p. Wicestarosty o zabranie głosu. 

P. Wicestarosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.  
W okresie międzysesyjnym tj. od 29 maja Zarząd spotkał się jeden raz i zajmował 
się następującymi tematami:  
10 czerwca: 
1) rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Topólka w sprawie możliwości powołania 

powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej; 
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organem 
właściwym do powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej  
jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W przypadku nie powołania takiej 
komisji przez gminę, ustawa dopuszcza możliwość powołania powiatowej komisji 
przez starostę. W sytuacji braku możliwości powołania gminnych komisji, Zarząd 
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Powiatu podejmie działania zmierzające do powołania powiatowej komisji 
urbanistyczno-architektonicznej. 

2) przyjął do wiadomości informację nt. zawartej umowy najmu na wydzierżawienie 
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nieruchomości garażowej 
na działce o nr geodezyjnym 666/7 przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie na okres 
do 3 lat; 

3) rozpatrzył wniosek w sprawie przejęcia w formie darowizny działki, na której 
usytuowany jest parking, położonej w Krzywosądzu; 
Zarząd podjął decyzję o powołaniu geodety, który dokona pomiaru i wyznaczy 
granice parkingu. W zależności od ustalonego stanu faktycznego, powiat 
przejmie tylko tą część działki należącej do Kościoła, na której usytuowany jest 
parking. Kuria wyraziła zgodę na przekazanie działki. 

4) rozpatrzył wnioski w sprawie dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej: 
a) budowy woliery i zakupu bażantów przez Koło Łowieckie „Grzywacz”  

w Radziejowie – wniosek został rozpatrzony pozytywnie, na kwotę 1.000 zł, 
b) budowy woliery i zakupu bażantów przez Koło Łowieckie „Łany Kujawskie”  

w Radziejowie – wniosek został rozpatrzony negatywnie, z uwagi na to, że 
Koło to już było niejednokrotnie dofinansowywane, 

c) „Zielonej Szkoły” w Budzisławiu – wniosek został rozpatrzony negatywnie, 
gdyż obecnie szkoła nie funkcjonuje, 

d) zakupu silnika elektrycznego dla Społecznej Straży Rybackiej w Radziejowie – 
wniosek został rozpatrzony pozytywnie, na kwotę 1.000 zł. 

5) podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru 
biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2008  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie; 

6) rozpatrzył wniosek Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego  
o niepotrącanie z uposażenia nauczycieli biorących udział w 1-dniowym strajku 
ostrzegawczym w dniu 27 maja br.; 
Zarząd zajął stanowisko, że nie jest władny do podejmowania decyzji w tym 
zakresie. Podjęcie decyzji należy do kompetencji pracodawcy. 
Stosowne pisma zostały skierowane do dyrektorów szkół oraz Zarządu Oddziału 
ZNP. 

7) zapoznał się z propozycjami programów naprawczych dla Zespołu Szkół 
Mechanicznych i Warsztatów Szkolnych; 

8) rozpatrzył pismo – wezwanie do zapłaty odszkodowania przez Warsztaty Szkolne 
Zespołu Szkół Mechanicznych; 
Powodem żądania do zapłaty odszkodowania jest naruszenie postanowień 
umowy sprzedaży z dnia 27 czerwca 2005 r. Wysokość odszkodowania została 
oszacowana na kwotę 26.898 zł z odsetkami ustawowymi. 
Zarząd zajął stanowisko, że nie jest stroną tej umowy, stąd też żądanie określone 
w wezwaniu do zapłaty jest niezasadne. 

9) rozpatrzył wniosek w sprawie dofinansowania obozu sportowego drużyny 
młodzików Miejskiego Klubu Sportowego „Start” w Radziejowie – wniosek został 
rozpatrzony negatywnie, z uwagi na brak możliwości prawnych finansowania 
tego typu przedsięwzięć, 

10) wyraził zgodę na udzielenie pożyczki na działalność Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Nowej Wsi w wysokości 27.314 zł; 

11) podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok, 
12) rozpatrzył pismo w sprawie zmiany zawartych porozumień z Miastem Radziejów 

w zakresie remontów wykonywanych wspólnie na terenie Miasta; 
Zarząd zajął stanowisko, że wszystkie oszczędności z przetargów w Zarządzie 
Dróg Powiatowych zostaną przeznaczone na remont drogi Radziejów – Bytoń. 
Zajął pozytywne stanowisko w sprawie remontu muru oporowego chodnika  
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przy ul. Jana Pawła II w Radziejowie, z zastrzeżeniem, aby remont został 
wykonany przy najniższych kosztach.  

13) przyjął porządek i materiały na sesję. 
Na tym p. Wicestarosta zakończył sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punku porządku obrad  
– zapytań i uwag do sprawozdania Starosty. 
Radny Gorzycki zapytał, czy Zarząd Powiatu rozpatrywał wniosek w sprawie 
remontu ul. Parkowej w Radziejowie. Z takim wnioskiem wystąpiło Miasto 
Radziejów proponując wyremontowanie tej ulicy w zamian za budowę chodnika przy 
ul. Kruszwickiej. Miasto przygotowało już uchwałę o dofinansowaniu części remontu 
ul. Parkowej. 
P. Wicestarosta odpowiedział, że w dniu dzisiejszym po sesji odbędzie się 
posiedzenie Zarządu, na którym wniosek zostanie rozpatrzony.  
P. Przewodniczący dodał, że Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 
Publicznego zajmowała się tym tematem. W granicach Miasta Radziejów znajduje 
się odcinek drogi biegnący w kierunku Bytonia, który pilnie wymaga remontu. 
Dlatego w pierwszej kolejności chcą wyremontować odcinek drogi od Miasta  
do końca lasu. 
P. Wicestarosta stwierdził, że w najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg  
na wykonanie remontu drogi Radziejów – Bytoń, na odcinku od strzelnicy do końca 
lasu. Na remont przeznaczone zostanie ok. 100.000 zł. 
Nie zgłoszono więcej zapytań i uwag do przedłożonego sprawozdania. 
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu 
między sesjami. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – sprawozdania kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
z działalności Centrum. O zabranie głosu poprosił p. Annę Bartczak Kierownika 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
P. Bartczak poinformowała, że PCPR realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. 
W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi w 2007 r. dofinansowana została 
działalność Klubu AA przy Klasztorze na kwotę 800 zł oraz poradni profilaktyczno – 
społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie na kwotę  
700 zł. Na 2008 r. planowane są podobne wydatki. 
PCPR zajmuje się pokrywaniem częściowego kosztu utrzymania dzieci w rodzinach 
zastępczych. Na dzień 31 maja 2008 r. istniało 18 rodzin zastępczych, w których 
umieszczonych było 21 dzieci. Planowany budżet na 2008 r. wynosi 277.955 zł. 
Poza powiatem istnieją 4 rodziny, w których umieszczonych jest 5 dzieci.  
Kosztować to będzie 59.852,82 zł 
Na terenie powiatu funkcjonuje 1 placówka opiekuńczo – wychowawcza,  
tj. Rodzinny Dom Dziecka w Biskupicach. W 2007 r. budżet placówki kształtował 
się na poziomie 153.341 zł. Na rok 2008 plan wynosi 154.967 zł.  
Koszt utrzymania dziecka w 2007 r. wynosił 1.614,23 zł, na 2008 r. koszt został 
określony na 1.629,38 zł. 
Placówka zatrudnia dyrektora i wychowawcę na ½ etatu, którzy na dzień 31 maja 
2008 sprawowali opiekę nad 7 dzieci. Obecnie w placówce przebywa 4 dzieci.  
2 dzieci umieszczonych zostało w tzw. pieczy i przygotowywanych jest do adopcji 
zagranicznej. Dzieci te zostaną adoptowane przez włoską rodzinę. 
Placówka na miarę możliwości ciągle doposaża się. Zaznaczyć należy, że placówka 
posiada wymagany standard. Aktualnie ważną sprawą, poza wymianą otworów  
w budynku, jest wymiana pieca c.o. i osuszenie ścian budynku mieszkalnego, gdyż 
po ostatniej zimie wdała się wilgoć i zagrzybienie. Ze wstępnych szacunków wynika, 
że koszt napraw wyniesie ogółem 88.000 zł.  
Podjęte zostały działania w celu pozyskania środków z Urzędu Wojewódzkiego. 
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P. Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka poinformowała Centrum i p. Starostę  
o zamiarze rezygnacji ze stanowiska i prowadzenia placówki. Decyzja została 
podjęta ze względu na zdrowie jednego z ich dzieci biologicznych.  
P. Dyrektor zadeklarowała, że będą prowadzić placówkę do czasu znalezienia nowej 
rodziny.  
Z uzyskanych informacji z Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego we Włocławku 
wynika, że na dzień dzisiejszy nie ma rodziny przeszkolonej w zakresie prowadzenia 
tego typu placówki ani osób, które byłyby zainteresowane takim przeszkoleniem.  
Ponadto PCPR udziela pomocy na usamodzielnienie wychowankom opuszczającym 
placówki opiekuńczo – wychowawcze. W 2007 r. wydano 11.529 zł.  
Na 2008 r. zaplanowano na ten cel kwotę 32.611 zł. 
Duże wydatki ponoszone są za dzieci umieszczone w placówkach poza powiatem. 
Obecnie umieszczonych w nich jest 11 dzieci. W dniu 10 czerwca 2008 r. wpłynęło 
kolejne postanowienie o umieszczeniu w placówce 16-latki.  
PCPR obsługuje również księgowo Powiatowy Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności, który w 2007 r. wydał na swoją działalność kwotę  
108.290 zł, natomiast na 2008 r. plan wynosi 126.395 zł.  
Jednostkę tą oceniano na poprzedniej sesji. 
W zakres pomocy społecznej wchodzi również działalność DPS w Piotrkowie Kuj. 
Budżet DPS na 2007 r. wyniósł 1.654.036 zł, a na 2008 r. – 1.627.698 zł. 
Średni miesięczny koszt utrzymania w 2007 r. wynosił 1.825,12 zł, natomiast  
w 2008 r. 1.995,12 zł. (170 zł więcej). W Domu przebywa regulaminowa liczba 
mieszkańców, tj. 70 osób. W styczniu 2007 r. Dom osiągnął wymagany standard. 
Aktualne potrzeby placówki to zakup komputera, zamrażarki i drobnego 
doposażenia do kuchni – zakupy te będą czynione w miarę możliwości finansowych. 
Pilną sprawą jest smołowanie dachu, którego koszt oszacowano na ok. 6.000 zł.  
PCPR realizuje również zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem, przyjmując je  
do wiadomości.  
 P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Nie zgłoszono pytań i uwag do przedłożonego sprawozdania. 
 P. Przewodniczący zwrócił się do p. Agnieszki Augustyniak Dyrektor 
Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach o przedstawienie informacji z działalności 
placówki.  
P. Augustyniak przekazała, że obecnie w placówce przebywa 4 dzieci.  
W najbliższym czasie planowany jest remont domu z uwagi na duże zagrzybienie  
i nieszczelność okien. W tym roku prawdopodobnie zakupiony zostanie piec c.o. 
Wraz z montażem kosztować to będzie 28.000 zł. Inne prace obejmą odkrycie ław 
fundamentowych, oczyszczenie ław ceglanych, wykonanie odwodnienia z rur 
drenarskich, wykonanie tynku cementowego, wykonanie izolacji pionowej ścian 
fundamentowych impregnatem, zabezpieczenie ścian folią przeciwwilgociową, 
zasypanie wykopów piaskiem, wywóz ziemi, wykonanie odwodnienia z wód 
deszczowych. Prace zostały wycenione na 60.000 zł. Istnieje możliwość odzyskania 
50% kosztów z Ministerstwa Kultury. 
Niezbędna jest wymiana okien i drzwi. W 2006 r. przygotowując plan naprawy  
i remontów jedna z firm wyliczyła koszt wymiany okien i drzwi na plastikowe: okien 
– 50.100 zł, drzwi – 12.900 zł. Muszą być jednak drewniane, a koszt tych będzie 
jeszcze wyższy.  
Wykonana zostanie naprawa tarasu od strony północnej. Koszt wyniesie 5.500 zł. 
Zaplanowano naprawę schodów wejściowych wraz z wymianą płytek. Koszt nie jest 
znany. W niektórych pomieszczeniach należy skuć tynk, gdyż ściany są zagrzybione, 
następnie położyć nowy tynk i pomalować ściany. Podobnie należy zrobić  
na zewnątrz budynku.  
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Obecnie mocowany jest plac zabaw na zewnątrz. Koszt wyniósł 13.000 zł. 
Planowany jest zakup odkurzaczy. Zakupiono kosę spalinową oraz drzewa i krzewy, 
co kosztowało ok. 3.000 zł. 
 P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Nie zgłoszono pytań i uwag do przedłożonej informacji. 
 P. Przewodniczący zwrócił się do p. Bożeny Sawickiej Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Piotrkowie Kuj. o przedstawienie informacji z działalności placówki.  
P. Sawicka przekazała, że 19 stycznia 2007 r. DPS otrzymał zezwolenie  
na prowadzenie działalności na czas nieokreślony.  
Koszt utrzymania mieszkańca w 2007 r. wynosił 1.825,12 zł, w roku 2008 wynosi 
1.995,12 zł. 
Aby DPS utrzymał standard, obowiązuje wskaźnik zatrudnienia pracowników  
na poziomie nie mniejszym niż 0,6. To oznacza, że w placówce muszą być 42 etaty. 
Na dzień 31 grudnia 2007 r. wskaźnik zatrudnienia wynosił 0,64, na dzień  
1 stycznia 2008 r. – 0,63, na 31 maja 2008 r. – 0,61. 
Placówka współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniając pracowników  
w formie stażu. 
W DPS przebywają mieszkańcy finansowani wg poprzednich zasad, czyli z dotacji 
Wojewody, oraz na nowych zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2004 r.  
W 2007 r. na starych zasadach w placówce przebywało 48 mieszkańców, na nowych 
zasadach – 22 mieszkańców. W 2008 r. na starych zasadach w placówce przebywało 
41 mieszkańców, na nowych zasadach – 29 mieszkańców.  
Przez cały czas w placówce przebywa 70 mieszkańców.  
W 2007 r. wykonano następujące prace remontowe: założono panele podłogowe  
w 4 pokojach mieszkańców, założono płytki podłogowe w pokojach na 35 m², 
zamontowano 2 drzwi zewnętrzne do pralni, założono panele podłogowe w budynku 
administracyjnym (panele zakupiono w 2006 r.), we własnym zakresie pomalowano 
wewnątrz budynek administracyjny, wyremontowano piec c. o. (zakupiono stację 
uzdatniania wody i pompę obiegową), zakupiono prostownik i 4 akumulatory  
do zasilania awaryjnego. 
W przypadku wygospodarowania środków w tegorocznym budżecie planuje się: 
zakup komputera, zamrażarki do kuchni i drobnego doposażenia, malowanie 
niektórych pomieszczeń oraz smołowanie dachów. 
Placówka przez cały czas boryka się z problemami jak np. alkoholizmem 
mieszkańców.  

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
P. Kubisiak poinformował, że Komisja przyjęła informację z działalności Domu 
Pomocy Społecznej. W nawiązaniu do poprzedniego tematu Komisja zaniepokojona 
jest sytuacją w Rodzinnym Domu Dziecka. Komisja ma nadzieję, że sytuacja 
zostanie wyjaśniona, a jeżeli sytuacja ulegnie zmianie, to dzieci tych zmian znacząco 
nie odczują.  
Radny Lucjan Walczak wyraził zdanie, że smołowanie dachu w Domu Pomocy 
Społecznej jest kosztowne, a z drugiej strony nie przyniesie długotrwałych efektów. 
Dlatego może korzystniejsze byłoby położenie papy termozgrzewalnej. Koszt tej 
inwestycji jest znacznie wyższy, ale można by ją rozłożyć na 2 lata, a efekt będzie 
taki, że będzie służyła wiele lat.  
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonej informacji. 
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła sprawozdanie kierownika Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie z działalności Centrum obejmujące przedstawienie 
wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej, informację z działalności Domu 
Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. oraz informację z działalności 

Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach. 
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P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad - sprawozdania z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych - wykorzystania środków PFRON w 2007 r. oraz planu  
na 2008 r. O zabranie głosu poprosił p. Bartczak Kierownika Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie. 
P. Bartczak poinformowała, że PCPR zajmuje się realizacją zadań z zakresu 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, tj. rehabilitacją społeczną. Otrzymane środki 
finansowe na ten cel w 2008 r. są niewystarczające w stosunku do zgłoszonych 
potrzeb.  
W 2007 r. na rehabilitację społeczną powiat otrzymał 494.278 zł, natomiast na rok 
2008 – 396.294 zł, w tym do 21 maja wydano 172.605 zł.  
Potrzeby są znacznie wyższe, niż PCPR dysponuje środkami finansowymi.  
Na turnusy rehabilitacyjne wnioski złożyły 82 osoby. Na to zadanie środki zostały 
tak zaplanowane, że wszystkie wnioski, które wpłynęły do dnia dzisiejszego, zostaną 
rozpatrzone pozytywnie – z uwagi na zmniejszenie dofinansowania o 20%.  
Gdyby dofinansowanie nie zostało zmniejszone, znaczna grupa osób nie 
skorzystałaby z niego.  
Na środki pomocnicze wpłynęło 108 wniosków, podczas gdy środków finansowych 
wystarczy na realizację 102 wniosków. Nie zostanie zrealizowanych tylko kilka 
wniosków.  
Największe potrzeby dotyczą likwidacji barier architektonicznych,  
w komunikowaniu się i technicznych. Na likwidację barier architektonicznych 
złożono 72 wnioski. Opracowano zasady ograniczające możliwości korzystania z tego 
dofinansowania, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z pomocy.  
Środki, jakimi dysponuje PCPR, wystarczą na realizację 18 wniosków.  
Maksymalne dofinansowanie wynosi 5.000 zł. 
Mało środków zaplanowano na likwidację barier w komunikowaniu się.  
Złożono 149 wniosków. Z reguły dotyczą one dofinansowania zakupu komputera. 
Zgodnie z ustawą dofinansowanie może wynieść do 80% wartości zakupu.  
PCPR przyjęło zasadę, że dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie do 2.000 zł  
i udzielane będzie w pierwszej kolejności dzieciom mającym indywidualny tok 
nauczania oraz dzieciom w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Tak więc  
w tym roku wnioski złożone przez osoby dorosłe raczej nie będą pozytywnie 
rozpatrzone. Środków w ramach likwidacji barier w komunikowaniu wystarczy tylko 
na realizację 30 wniosków.  
W ramach likwidacji barier technicznych dofinansowywany jest zakup pralek 
automatycznych, kuchni mikrofalowych oraz kuchni elektrycznych.  
Złożonych zostało 126 wniosków. Maksymalne dofinansowanie dla osoby  
ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi 700 zł. Środków wystarczy  
na realizację 42 wniosków.  
Gdyby wszystkie wnioski miały zostać rozpatrzone pozytywnie, przy istniejących 
ograniczeniach dofinansowania, brakuje 562.000 zł.  
W innych powiatach sytuacja jest podobna. Podział środków dokonywany jest 
zgodnie z algorytmem i na mieszkańców danego powiatu oraz niepełnosprawnych. 
Nie ma możliwości pozyskania dodatkowych środków. Dotychczas PFRON zwiększał 
dotację, ale rzędu 100.000 zł. To i tak nie wystarcza, tym bardziej, że realizowane  
są zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej. 
Następnie p. Katarzyna Bruździńska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
przedstawiła informację z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej. 
Poinformowała, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie algorytmu przekazywania 
środków PFRON samorządom powiatowym, dysponentem tych środków jest 
Starosta Radziejowski. Do połowy ub. roku powiatowe urzędy pracy realizowały 
tylko w części zadania z rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, głównie  
w postaci szkoleń osób niepełnosprawnych. Szkolenia były organizowane  
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na wniosek osoby zainteresowanej, jak i zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami przez 
pracodawców na lokalnym rynku pracy. Z roku na rok zainteresowanie tą formą 
wsparcia zmalało. W 2007 r. tylko 1 osoba niepełnosprawna, na jej indywidualny 
wniosek, została przeszkolona w zakresie rachunkowości, na co przeznaczono 
1.544,40 zł. 
Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
która nastąpiła w czerwcu ub. roku, przypisała szereg zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych powiatowym urzędom pracy.  
Zgodnie z nowelizacją ustawy, osoby niepełnosprawne poszukujące pracy,  
a nie pozostające w zatrudnieniu, mogą być aktywizowane i objęte formami 
wsparcia przewidzianymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, na równych prawach i tych samych zasadach, co osoby bezrobotne. 
Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy mogą być kierowane na staże, 
przygotowania zawodowe, prace interwencyjne. Mogą być im zwracane koszty 
dojazdu oraz badań lekarskich. 
W październiku ub. roku opublikowane zostały trzy nowe rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej, które w sposób istotny zmieniły sposób podejścia  
do kwestii aktywizacji osób niepełnosprawnych. Rozporządzenia wprowadziły trzy 
nowe instrumenty z zakresu aktywizacji zawodowej: udzielanie osobie 
niepełnosprawnej środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej, zwrot 
pracodawcy kosztów utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, 
zwrot w wysokości 60% kwoty wynagrodzenia i składek ZUS, które to koszty brutto 
ponosi pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną. 
Do dyspozycji w tym roku PUP otrzymał 200.000 zł. Pod koniec maja kwota  
ta została w całości wykorzystana w następujący sposób: 
• 3 osoby niepełnosprawne zarejestrowane w ewidencji PUP otrzymały środki  

na podjęcie własnej działalności gospodarczej na łączną kwotę 58.700 zł, 
• zostały utworzone 4 stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych  

u 4 pracodawców z lokalnego rynku pracy na łączną kwotę 122.500 zł, 
• utworzono 1 miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej w ramach prac 

interwencyjnych, na co przeznaczono 3.744 zł, 
• podpisano 1 umowę w zakresie przyznania refundacji kosztów wynagrodzenia  

i składek ZUS pracodawcy zatrudniającemu jedną osobę niepełnosprawną,  
na co przeznaczono 5.956,44 zł. 

Łącznie na wymienione zadania przeznaczono 190.900,44 zł. 
P. Dyrektor dodała, że zainteresowanie nowymi dodatkowymi formami wsparcia 
osób niepełnosprawnych jest bardzo duże. Cieszą się także dużym 
zainteresowaniem lokalnych pracodawców. Środki przeznaczone w tym roku  
na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych w wysokości 200.000 zł nie  
w pełnią zabezpieczają potrzeby w tym zakresie. Prawdopodobnie druga taka kwota 
lub wyższa nie zabezpieczy w pełni potrzeb w tym zakresie. 
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że Komisja przyjęła informację. Niepokojący jest brak środków 
finansowych na realizację przypisanych ustawowo zadań, gdyż zapotrzebowanie jest 
bardzo duże. Być może należałoby podjąć działania w celu pozyskania dodatkowych 
środków. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Radna Urbańska stwierdziła, że na dofinansowanie do turnusów zaplanowano 
100.000 zł, podobnie tyle na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. 
W przypadku turnusów wszystkie wnioski zostaną zrealizowane, w przypadku 
zakupu sprzętu już nie. Radna zapytała, czy mimo tej sytuacji wnioski mogą być 
nadal składane? 
P. Bartczak odpowiedziała, że wnioski można składać do końca roku.  
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Radna Urbańska zapytała, ile zabrakło środków w ub. roku na dofinansowanie 
zakupu sprzętu. Poprosiła o przedstawienie warunków przyznawania 
dofinansowania na zakup sprzętu. 
P. Bartczak odpowiedziała, że wnioski przyjmowane są cały czas.  
Interesanci są informowani, że wniosek będzie rozpatrywany w przypadku zmiany 
wysokości dofinansowania.  
W ub. roku w 80% zrealizowane zostały wnioski na dofinansowanie zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego i środków pomocniczych. Zadanie to obejmuje dofinansowanie 
zakupu wózków inwalidzkich, protez i aparatów słuchowych.  
Zgodnie z dyspozycją p. Starosty, przy uwzględnieniu zmniejszenia środków na inne 
zadania, w głównej mierze realizowane były wnioski w tym zakresie.  
W ub. roku na ten cel wydano 64.000 zł. Na rok 2008 zaplanowano 100.000 zł. 
Wnioski nadal są przyjmowane, ale składane są coraz rzadziej. Na początku roku 
były kolejki, ponieważ wnioskodawcy sądzili, że o ich rozpatrzeniu decyduje 
kolejność zgłoszeń. Faktycznie tak było w ub. roku, ale odstąpiono od tego, biorąc 
pod uwagę sytuację wnioskodawcy. 
Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych opracowała zasady dofinansowania – 
z 9 kwietnia 2008 r., które zaakceptował p. Starosta. 
Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych (dostosowanie łazienek, 
budowa podjazdów) wynosi do: 
• 70% dla osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, nie więcej 

jednak jak 5.000 zł, 
•  50% dla osób posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności,  

nie więcej jednak jak 4.000 zł. 
Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do: 
• 70% dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia uczącej się, posiadającej 

umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, nie więcej jednak jak 
2.000 zł,  

• 60% dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia nie uczących się, posiadających 
umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, nie więcej jednak jak 
1.700 zł,  

• 50% dla osób pracujących zawodowo posiadających umiarkowany lub znaczny 
stopień niepełnosprawności, nie więcej jednak jak 1.500 zł,  

• 40% dla pozostałych osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, 
nie więcej jednak jak 1.400 zł,  

• 30% dla pozostałych osób posiadających umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, nie więcej jednak jak 1.300 zł. 

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych wynosi do: 
• 70% dla osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, nie więcej 

jednak jak 700 zł,  
• 50% dla osób posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności,  

nie więcej jednak jak 500 zł. 
Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do: 
• 55% dla osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, nie więcej 

jednak jak 600 zł,  
• 45% dla osób posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności,  

nie więcej jednak jak 500 zł. 
Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki wynosi do 60% kosztów 
zadania, nie więcej jednak jak 5.000 zł. 
W przypadku turnusów rehabilitacyjnych dofinansowanie we wszystkich 
przypadkach zostało obniżone o 20%. Zgodnie z ustawą, ze względu na znaczne 
niedobory finansowe starosta może obniżyć dofinansowanie. W przypadku gdyby 
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dysponował wyższymi środkami lub nie mógł ich wykorzystać w pełni, może udzielić 
wyższego dofinansowania, niż to przewiduje rozporządzenie.  
W przypadku dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych wprowadzono ograniczenie. Zamiast do 100% udziału własnego 
osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie obowiązujących 
przepisów wprowadzono 70%. Zgodnie z rozporządzeniem było do 150% sumy kwoty 
limitu na inne środki – wprowadzono 100%.  
Mimo tych ograniczeń, wnioski i tak napływają. Wobec tego pod uwagę brana jest 
kolejność złożonych wniosków.  
W przypadku dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych pierwszeństwo 
mają osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności  
z niedowładem kończyn dolnych, po przebytym wylewie lub udarze mózgu  
oraz całkowicie niewidome. Dopiero potem rozpatrywane są wnioski składane przez 
pozostałe osoby. 
Radny Piotr Kalinowski zwrócił uwagę, że do tej pory osoba niepełnosprawna mogła 
uzyskać dofinansowanie na remont łazienki pod warunkiem, że łazienkę posiadała. 
Jeżeli łazienki nie posiadała, takiego dofinansowania nie otrzymała.  
Jednocześnie były sytuacje, że osoby, które posiadały łazienki w dobrym stanie, 
dzięki dofinansowaniu urządzały ją jeszcze lepiej, wg swojego uznania. Tymczasem 
osoby faktycznie potrzebujące, którym dofinansowanie było niezbędne, nie mogły go 
otrzymać. Radny zapytał, czy przepisy w tym zakresie zostały urealnione. 
P. Bartczak odpowiedziała, że wizji lokalnej dokonuje komisja, w skład której 
wchodzi pracownik PCPR i pracownik Starostwa Powiatowego z doświadczeniem 
budowlanym. Sytuacje, w których dochodzi do remontu łazienek, następują gdy 
zamiast wanny ma być prysznic. PCPR dofinansowuje do likwidacji bariery.  
Barierą może być także wanna w łazience. Środki przydzielane są w miarę 
sprawiedliwie. Wie, że pomimo tego wiele osób jest niezadowolonych.  
Radny Kalinowski stwierdził, że mimo istniejących uregulowań prawnych, należy 
ludziom pomagać, nawet tym, którym dofinansowanie, zgodnie z regulaminem, się 
nie należy.  
P. Bartczak odpowiedziała, że dofinansowanie udzielane jest zgodnie z regulaminem 
– do istniejących barier. Jeżeli osoba niepełnosprawna buduje łazienkę, to już na 
etapie planowania powinna budowy wziąć pod uwagę swoje potrzeby i brak barier.  
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonej informacji. 
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań  
z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - wykorzystanie środków 
PFRON w 2007 r. oraz plan na 2008 r. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.  
O zabranie głosu poprosił p. Wojciecha Kotarskiego Sekretarza. 
P. Kotarski przedstawił proponowane zmiany do budżetu powiatu. 
P. Stanisław Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany w planie dochodów i wydatków. 
Posiedzenie odbyło się przy udziale Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. 
Komisje podjęły wspólne stanowisko, aby podjąć stosowne działania w celu 
dostosowania organizacji pracy szkół na rok szkolny 2008/2009 do tegorocznych 
planów finansowych oraz aby opracować projekty planów finansowych na 2009 r. 
przy założeniu, że będą one miały pokrycie w otrzymywanej subwencji oświatowej. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
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 2008 rok 
(XVIII/128/2008). 
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P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie aprobaty wartości jednego punktu 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie 
Kujawskim. O zabranie głosu poprosił p. Sawicką Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej. 
P. Sawicka wyjaśniła, że wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie wartości jednego 
punktu wynagrodzenia zasadniczego na 4,40 zł. Dotychczasowa wartość punktu 
wynosiła 3,80 zł. Nowa wartość punktu wejdzie w życie od 1 czerwca br.  
Planowana regulacja płac na poziomie 4% przy zastosowaniu obowiązujących 
wartości najniższego wynagrodzenia 572 zł i jednego punktu 3,80 zł nie obejmuje 
wszystkich pracowników, ponieważ wynagrodzenia tych pracowników znajdują się 
na górnej granicy punktów w poszczególnych kategoriach zaszeregowania. 
Wobec tego wnioskuje o podwyższenie wartości jednego punktu z 3,80 zł na 4,40 zł. 
Zwiększenie szczególnie dotyczy pielęgniarek, których płace są niskie i wobec tego 
została podjęta decyzja o zwiększeniu ich płac. Należy nadmienić, że pielęgniarki 
przechodzą do pracy w szpitalu, w którym otrzymują korzystniejsze warunki 
płacowe. 
P. Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że Komisja 
zaaprobowała 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 (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim 
(XVIII/129/2008). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad – 
interpelacji i zapytań radnych. 
Radny Kubisiak złożył interpelację w sprawie zmiany oznakowania skrzyżowania 
drogi powiatowej Piotrków Kuj. – Nowa Wieś z drogą gminną Połajewo – Dębołęka  
w miejscowości Dębołęka. Kierowcy wyjeżdżający z drogi gminnej Połajewo – 
Dębołęka i włączający się do ruchu, skręcając w prawo w kierunku Nowej Wsi mają 
ograniczoną widoczność. Utrudnienie powstało na skutek umieszczenia po prawej 
stronie pasa drogowego drogi Piotrków Kuj. – Nowa Wieś tablicy kierunkowej E-13 
informującej o odległości do miejscowości: Nowa Wieś i Morzyczyn.  
W celu rozwiązania tej sytuacji radny zaproponował zmianę położenia znaku  
lub jego podwyższenie. 
Następnie radny złożył kolejną interpelację - w sprawie odnowienia tj. pomalowania 
pasów na przejściach dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg powiatowych w Nowej 
Wsi. Na skutek upływu czasu pasy stały się prawie niewidoczne. Ich właściwe 
oznakowanie jest istotne, m.in. ze względu na to, że z przejść korzystają uczestnicy 
pobliskich Warsztatów Terapii Zajęciowej, będący osobami niepełnosprawnymi. 
Radny Kalinowski stwierdził, że otrzymał odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich  
na złożoną interpelację w sprawie umieszczenia znaku informacyjnego o kierunku 
jazdy do Topólki. Zarząd Dróg Wojewódzkich zajął negatywne stanowisko w tym 
zakresie. Radny stwierdził, że nie zgadza się z tą odpowiedzią. Drogi powinny służyć 
mieszkańcom, a oznakowanie powinno ułatwiać orientację kierowców w terenie. 
Ponadto Topólka jest dużą miejscowością, siedzibą Gminy i powinna być 
oznakowana. Do Topólki od drogi wojewódzkiej prowadzi droga powiatowa.  
Wobec tego radny złożył wniosek w sprawie ustawienia drogowskazu E-4 
wskazującego kierunek jazdy do miejscowości Topólka w pasie drogi powiatowej 
biegnącej od drogi wojewódzkiej Piotrków Kuj. – Ujma Duża do Izbicy Kuj.  
Następnie radny stwierdził, że Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w ostatnim 
czasie został ukarany za nieprzedstawienie w terminie programu naprawczego 
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Warsztatów Szkolnych. Obecna sytuacja w Warsztatach jest efektem działań 
podejmowanych w czasie, kiedy p. Borczyński nie był dyrektorem tej szkoły.  
Dyrektor został ukarany za to, że ktoś nie dopilnował sytuacji panującej  
w Warsztatach. P. Borczyński został dyrektorem od 1 marca 2008 r., a ukarany 
został za straty powstałe w Warsztatach we wcześniejszym okresie tj. w IV kwartale 
2007 r. oraz w I kwartale br. 
Radny zwrócił się do p. Starosty o wycofanie nagany udzielonej p. Borczyńskiemu. 
Wie, że p. Borczyński zwrócił się do Kierownika Warsztatów Szkolnych  
o opracowanie programu naprawczego, a ten dzień przed upływem terminu 
pisemnie poinformował go o zagubieniu dokumentów i niemożności udzielenia 
odpowiedzi. Radny zapytał, kto złożył wniosek o ukaranie. 
Wie także, że na posiedzeniu Zarządu złożony został wniosek o odwołanie  
p. Borczyńskiego ze stanowiska dyrektora. Radny zapytał, kto złożył taki wniosek  
i czy dokumenty Zarządu tą sytuację odzwierciedlają. 
P. Starosta odpowiedział, że nie został złożony wniosek o odwołanie  
p. Borczyńskiego ze stanowiska dyrektora.  
Zarząd podjął słuszną decyzję w zakresie udzielenia kary nagany wobec  
p. Borczyńskiego. Decyzji tej nie uchyli, ponieważ są uzasadnione argumenty 
przemawiające za tym. Nagana miała na celu zdyscyplinowanie Dyrektora i teraz  
są tego efekty. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– wolnych wniosków. 
Głos zabrała p. Agnieszka Augustyniak Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka. 
Poinformowała, że rezygnuje ze stanowiska Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka, 
ale wraz z mężem czują się odpowiedzialni za dalsze losy dzieci powierzonych im  
w opiekę. Złożyła propozycję utworzenia nowego rodzinnego domu dziecka na bazie 
ich domu rodzinnego. Odpowiedź p. Starosty była negatywna. Dzisiaj złożyła kolejną 
propozycję – objęcia opieki nad 4 dzieci w formie rodziny zastępczej.  
Obecnie opiekują się 3 dzieci pochodzących z powiatu grudziądzkiego i jednym 
dzieckiem pochodzącym z powiatu radziejowskiego. Przypuszcza, że i ta propozycja 
nie zyska akceptacji. Dlatego deklaruje, że pozostaną tak długo w Biskupicach, 
dopóki nie znajdzie się nowa rodzina zainteresowana poprowadzeniem placówki. 
Jednocześnie dzieci są i będą przygotowywane do zmiany ich obecnej sytuacji. 

Wobec braku wolnych głosów i wyczerpania porządku obrad sesji  
p. Przewodniczący zamknął XVIII sesję Rady Powiatu w Radziejowie  
III kadencji (godz. 1130). 
Na tym protokół zakończono. 
 
 


