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

w dniu 11 grudnia 2008 r. 
 
 

XXI 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 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. 
Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
P. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia 
Rady. 
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag. 

P. Przewodniczący 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 2-krotnie  
i zajmował się następującymi tematami:  
W dniu 26 listopada: 
1. Zatwierdził aneksy do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2008/2009  

w ZS RCKU w Przemystce. 
2.  Pozytywnie rozpatrzył wnioski dyrektorów ZSM w Radziejowie oraz ZS RCKU  

w Przemystce w sprawie dofinansowania do zakupu lektur szkolnych. 
Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu na ten cel kwotę 4.000 zł (po 2.000 
zł dla każdej ze szkół). 

3. Zapoznał się z pismem dyrektora ZSM w Radziejowie wyjaśniającym nieobecność 
dyrektora oraz nauczycieli w pracy w dniach od 13-16. 10.2008 r.  

4. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.  
W dniu 4 grudnia: 
1. Pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZSM w Radziejowie w sprawie 

dofinansowania zakupu broni sportowej, przy czym realizacja tego 
przedsięwzięcia nastąpi w styczniu 2009 roku.  
Dotychczasowe osiągnięcia sportowe oraz perspektywa zdobywania kolejnych 
wskazują na konieczność zakupu nowej broni sportowej. Koszt jednego 
egzemplarza wyniesie ok. 10 tys. zł.  

2. Rozpatrzył wniosek ENERGY S.A. w sprawie określenia warunków przyłączenia 
do sieci elektroenergetycznej krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych 
w Radziejowie. Wpłynął wniosek w przedmiotowej sprawie, który następnie 
został pozytywnie rozpatrzony prze Zarząd Powiatu. Zasadnym wydaje się 
dokonanie zapłaty w dwóch ratach tj. po 16.850 zł (pierwsza w 2008 r. druga  
w 2009 r.  

3. Podjął uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli zarządu do składu komisji 
przeprowadzającej inwentaryzację mienia skarbu państwa na rzecz samorządu 
powiatowego. W skład komisji wchodzi dwóch przedstawicieli wojewody,  
z których jeden jest przewodniczącym komisji i dwóch przedstawicieli Zarządu 
Powiatu (S. Kwiatkowski i p. G. Łojewski).  



 2 

4. Pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na rok 2008 r. 

5. Podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi 
Szkół i Placówek w Radziejowie.  
Z dniem 1 stycznia 2009 roku funkcję dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi 
Szkół i Placówek będzie nadal pełnił p. Jacek Kalociński. Umowa zostanie 
zawarta na czas nie określony.  

6. Zatwierdził aneksy do arkusza organizacyjnego w ZS i P. 
7. Pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZSM w Radziejowie w sprawie 

dofinansowania remontu świetlików w warsztatach szkolnych. Zarząd Powiatu 
podjął decyzję o przekazaniu na ten cel kwotę 5.000 zł.  
Zgodnie z zaleceniem SANEPIDU w pomieszczeniach warsztatowych, w których 
przebywają ludzie, a szczególnie uczniowie należy bezwzględnie zapewnić 
bezpieczeństwo pracy. Dlatego tez Zarząd uznał, że w trybie pilnym należy 
zabezpieczyć w/w świetliki od ewentualnych odłamków szkła.  

8.  Zarząd zapoznał się z informacją Starosty nt. złożonego wniosku do p. kurator  
w sprawie opinii dotyczącej odwołania dyrektora ZSM w Radziejowie  
z zajmowanego stanowiska. 

9. Zarząd zapoznał się z informacją dyrektora SP ZOZ o podjętych działaniach 
zapewniających wyeliminowanie nieprawidłowości zasygnalizowanych w Nocie 
dyrektora UKS.  

10. Przyjął porządek i materiały na sesję.  
P. Przewodniczący przystąpił do 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. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok. 
Zwrócił się do p. Anny Bruździńskiej Skarbnika o przedstawienie zmian w budżecie 
powiatu.  
P. Skarbnik poinformowała, że: 
Dochody zwiększenia wynoszą: 253.644 tys. zł. 
- zwiększa się plan dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę  
50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny  
i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkolnych i placówek 
oświatowych, oraz nowych pomieszczeń do nauki, 
-zwiększa się plan dochodów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o kwotę  
1.270 zł z tytułu odsetek bankowych,  
-zwiększa się plan dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę  
10.363 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą 
odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także 
nauczycieli przechodzących na emeryturę, 
-zwiększa się plan dochodów w PZOS i P o kwotę 2.000 zł z tytułu odsetek 
bankowych , 
-zwiększa się plan dochodów w Szkole Muzycznej I stopnia o kwotę 2.000 zł z tytułu 
odsetek bankowych, 
-zwiększa się plan dochodów w ZS RCKU w Przemystce o 28.235 zł, 
-zwiększa się plan dochodów w ZS i P o kwotę 27.405 zł, 
-zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym o kwotę 30.000 zł z tytułu 
odsetek bankowych, 
-zwiększa się plan dochodów w ZSM w Radziejowie o kwotę 50.371 zł 
-zwiększa się plan dochodów o dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 
754 rozdział 75411 KP PSP w Radziejowie o kwotę 50.000 zł, 
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-zwiększa się plan dochodów na podstawie porozumienia z Wójtem Gminy Topólka  
o dotację w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem dla KP PSP w Radziejowie. 
Dochody zmniejszenia wynoszą: 71.021 zł: 
-zmniejsza się plan dochodów w ZS i P w Radziejowie o kwotę 21.021 zł, 
-zmniejsza się plan dochodów o dotacje celowe o kwotę 50.000 zł w dziale 753 
rozdział 75411. 
Wydatki zwiększenia wynoszą: 246.149 zł: 
-zwiększa się plan wydatków bieżących w Szkole Muzycznej I stopnia w Radziejowie 
o kwotę 10.000 zł,  
-zwiększa się plan wydatków bieżących w ZS RCKU w Przemystce o kwotę  
30.235 zł, 
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w ZS i P w Radziejowie o kwotę  
6.348 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w placówce, 
-zwiększa się plan wydatków bieżących w ZS i P w Radziejowie o kwotę 38.906 zł  
z przeznaczeniem na zakup pralnicowirówki oraz suszarki do pralni Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, 
-zwiększa się plan wydatków bieżących w ZSM w Radziejowie o kwotę 112.3271 zł, 
-zwiększa się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym o kwotę 16.850 zł 
z przeznaczeniem nas wykonanie przyłącza energetycznego przy ZSM w Radziejowie, 
- zwiększa się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym o kwotę 17.636 zł 
z przeznaczeniem na wydatki bieżące Starostwa, 
-zwiększa się plan wydatków w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 
784 zł z przeznaczeniem na realizację rachunku za badania dzieci z powiatu 
radziejowskiego, 
-zwiększa się plan dochodów w PUP w Radziejowie o kwotę 983 zł z przeznaczeniem 
na składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 
-zwiększa się plan wydatków bieżących w KP PSP w Radziejowie o kwotę 2000 zł  
z przeznaczeniem na remont samochodu operacyjnego, 
-zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł dla SP ZOZ w Radziejowie 
z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu łóżek, szafek oraz wózka do 
przewozu chorych.   
Wydatki zmniejszenia wynoszą: 63.526 zł: 
-zmniejsza się plan wydatków bieżących w ZS i P o kwotę 38.906 zł, 
-rozwiązuje się rezerwy: celową z kwoty 131.126 zł do kwoty 117.489 zł, kwotę 
13.637 zł przeznacza się na bieżące wydatki w oświacie oraz rezerwę ogólna z kwoty 
42.582 zł do kwoty 323.582 zł, kwotę 10.000 na dofinansowanie do zakupu łóżek, 
szafek oraz wózka do przewozu chorych dla SP ZOZ w Radziejowie, 
-zmniejsza się plan wydatków w PCPR o kwotę 983 zł z tytułu składek na 
ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za dzieci przebywające w RDD, 
-dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 
-dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami w planie finansowym Gospodarstwa 
Pomocniczego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 
-dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków miedzy działami i rozdziałami  
i paragrafami.  
P. Piotr Kostecki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany do budżetu powiatu na 2008 rok. 
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Głos zabrał radny Piotr Kalinowski, który poprosił o przedstawienie informacji na 
temat aktualnej sytuacji w warsztatach szkolnych w ZSM w związku  
z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia dużej kwoty. Poprosił również o kserokopię 
pisma złożonego do kuratora oświaty w sprawie odwołania dyrektora ZSM  
w Radziejowie z zajmowanego stanowiska.  
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P. Przewodniczący poinformował, że odpowiedzi zostaną udzielone w kolejnym 
punkcie obrad – wolnych wnioskach. 
Następnie 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 
(XXI/142/2008). 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad - 
interpelacji i zapytań radnych. 
Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.  
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– wolnych wniosków. 
Głos zabrał p. Jałoszyński Wicestarosta. Wyjaśnił, że kwota przeznaczona na spłatę 
zadłużenia reguluje główne zobowiązania, jednakże nie wiadomo czy od innych 
zobowiązań nie będzie odsetek. W tym celu dyrektor ZSM miał prowadzić rozmowy. 
P. Starosta poinformował, że w warsztatach była prowadzona kontrola RIO, 
wyników kontroli jeszcze nie ma, po ich uzyskaniu Rada Powiatu zostanie 
niezwłocznie poinformowana. 
Następnie głos zabrał p. Stanisław Borczyński dyrektor Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Radziejowie. Poinformował, że nie czuje się winny zaistniałej 
sytuacji, ponieważ dyrektorem został w marcu, wtedy zadłużenie było niewielkie,  
w tym też miesiącu wnioskował o odwołanie kierownika warsztatów. Nie był również 
obecny przy ustalaniu budżetu i w przygotowywaniu organizacji szkoły, dlatego też 
wydaje mu się niezrozumiała chęć odwołania go z pełnionej funkcji  
P. Borczyński poprosił również o kserokopię pisma złożonego do kuratora oświaty  
w sprawie odwołania go ze stanowiska dyrektora ZSM.  
Radny Lucjan Walczak złożył wniosek w sprawie ustawienia znaków informacyjnych 
(porządkujących ruch) na parkingu przy domu handlowym „Biedronka”  
w Radziejowie. Oznakowanie ułatwi kierowcom poruszanie się po placu. 
Radny Edward Kubisiak złożył wniosek w sprawie ustawienia znaku informacyjnego 
„Połajewo” na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich w miejscowości Przewóz. Właściwe 
oznakowanie zapewni lepszą orientację w terenie dla przyjezdnych turystów.  
Radny Piotr Kalinowski poruszył kwestię nieprawidłowego oznakowania dróg 
podczas prowadzenia czynności regulacji pasa drogowego na drodze powiatowej 
Topólka – Orle. 

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji p. Przewodniczący zamknął XXI 
sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji (godz. 1105). 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Marlena Bruzda 
 
 
 
 

 


