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Protokół nr XXVI/2009 
z obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Radziejowie 

w dniu 23 kwietnia 2009 r. 
 
  

XXVI sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji otworzył p. Leszek Rosół 
Wiceprzewodniczący 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. Wiceprzewodniczący przystąpił do przyjęcia porządku obrad.  
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
P. Starosta złożył wniosek w sprawie poszerzenia porządku obrad o pkt 10 e - 
podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 
P. Wiceprzewodniczący poinformował, że przerwa nastąpi po podjęciu uchwały  
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Radziejowskiego  
za 2008 rok.  
W drodze głosowania jawnego (15 głosami za) Rada Powiatu przyjęła zmieniony 
porządek obrad.  
Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
P. Wiceprzewodniczący przystąpił do przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia 
Rady. 
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag. 
Rada Powiatu przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Rady.  
P. Wiceprzewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu obrad   
- sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok. 
Zwrócił się do p. Mariana Zielińskiego Starosty o zabranie głosu. 
P. Starosta przedstawił wykonanie budżetu za 2008 rok.  
P. Starosta poinformował, że budżet powiatu, jak każdy inny budżet jednostki 
samorządowej jest zestawieniem zakładanych dochodów i wydatków. W 2008 r. 
dochody i wydatki przedstawiały się następująco:  
Dochody powiatu wykonano w 101,34 % tj. na kwotę 32.986.348,79 zł. Wydatki 
powiatu wykonano w 98,21 % na kwotę 31.967.178,10 zł. W związku z tym 
wystąpiła nadwyżka finansowa w wysokości 1.019.170,69 zł. Nadwyżka powstała 
w wyniku osiągnięcia wyższych dochodów od planowanych, w szczególności  
w komunikacji, wyższych udziałów w podatku CIT, gdzie wykonanie wyniosło 195 % 
planu oraz z powodu przesunięcia terminów realizacji inwestycji. 
Struktura dochodów powiatu: 
Subwencje stanowią 64,35 %dochodów wykonanych ogółem tj. kwotę 21.225.124 zł. 
Zostały wykonane w 100 %. 
Dotacje stanowią 17,07 % dochodów, tj. kwotę 5.630.450,76 zł. Zostały wykonane  
w 99,80 %.  
Kolejną pozycję dochodów stanowią dochody własne, tj. 18,59 % dochodów 
wykonanych ogółem. Jest to kwota 6.130.774,03 zł. Wykonane zostały w 107,85 %.  
Wśród wydatków należy wyróżnić finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne.  
W roku 2008 na ten cel przeznaczono 304.627,08 zł, wykonano w 52,25 %.  
W roku 2008 zostały zrealizowane następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne: 

• Dokumentacja na budowę krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie: 
98.956,03 zł, 

• Zakup samochodu osobowego Skoda Octawia II: 32.250,00 zł, 
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• Dokumentacja związana z budową auli w Szkole Muzycznej I stopnia  
w Radziejowie: 3.355,00 zł, 

• Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego z napędem terenowym 
4*4 dla KP PSP w Radziejowie w kwocie 20.000 zł,  

• Zakup drewnianego placu zabaw dla RDD w Biskupicach: 11.650,00 zł, 
• Dofinansowanie zakupu skokochronu i specjalistycznego sprzętu 

ratowniczego dla KP PSP w Radziejowie w kwocie 2.000 zł, 
• Zakup pralnicowirówki oraz suszarki do pralni w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym w Radziejowie: 38.905,80 zł, 
W 2008 roku wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi osiągnęły poziom 66,59 % 
wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 29,03 %. 
W 2008 roku wydatki związane z utrzymaniem dróg zrealizowano na poziomie 
1.617.063,84 zł, tj. w 19 % mniej niż w 2007 roku, przy czym łagodna zima 
pozwoliła na wydatkowanie większości środków finansowych na bieżące utrzymanie 
dróg, wydatkowano na ten cel o 8,59 % więcej środków niż w roku ubiegłym. 
Przeprowadzono o 31,91 % więcej remontów dróg niż w analogicznym okresie roku 
ubiegłego.  
Znacząca kwota wydatków występuje w dziale „Oświata i wychowanie”. Jest to 
kwota 14.026.133,46 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wynosiły 
11.208.519,46 zł.  
Wydatki na działalność szkół niepublicznych w 2008 roku wyniosły  
539.002,77 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 3.081.834,02 zł.  
Razem w działach „Oświata wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” 
wydatki stanowiły kwotę 17.646.970,25 zł.  
W 2008 roku wypłacono z własnych środków stypendia dla najlepszych uczniów  
i najlepszych maturzystów łącznie na kwotę 18.400,00 zł. 
Dla SP ZOZ w Radziejowie w 2008 roku powiat przeznaczył kwotę 15.500,00 zł.  
Powiat dofinansował następujące działania: 

• Zakup materiałów budowlanych, płytek, kleju: 2.999,57 zł, 
• Zakup pościeli dla oddziału wewnętrznego: 2.500,00 zł, 
• Zakup łóżek, szafek i wózka do przewozu chorych:10.000,00 zł. 

Następnie należy zwrócić 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 2008 roku wyniosły 339.163,75 zł. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych 
poza powiatem umieszczonych było 13 dzieci pochodzących z terenu powiatu.  
W ramach „Pomocy społecznej” uiszczana jest odpłatność za dzieci w rodzinach 
zastępczych. Wydatki na to zadanie w 2008 roku wyniosły ogółem 341.021,88 zł.  
Na terenie powiatu radziejowskiego jest 20 rodzin zastępczych, w których przebywa 
24 dzieci. W rodzinach zastępczych poza powiatem przebywa 5 dzieci: 

• W powiecie aleksandrowskim 2 dzieci, 
• W powiecie rypińskim 1 dziecko, 
• W powiecie włocławskim 1 dziecko, 
• W powiecie inowrocławskim 1 dziecko. 

Powiat posiada 1 gospodarstwo pomocnicze, tj. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. Gospodarstwo pomocnicze Warsztaty Szkolne przy 
Zespole Szkół Mechanicznych zlikwidowano z dniem 31 października 2008 r. 
Dochody za 2008 rok w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej wyniosły 360.554,66 zł, a wydatki 359.694,42 zł.  
Powiat posiada dwa fundusze: 
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• Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 
• Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Budżety tych funduszy wykonane zostały prawidłowo. 
W 2008 roku powiat spłacił 377.966,00 zł kredytu. Powiat nie ma  
z powyższego tytułu na koniec roku budżetowego zobowiązań. 
Na koniec 2008 roku nie wystąpiły zarówno w Starostwie jak i podległych 
jednostkach zobowiązania wymagalne.  
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 2008 r.  
Ponadto p. Starosta poinformował Radę Powiatu oraz zaproszonych gości,  
że Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w Starostwie Powiatowym  
w okresie od 14 stycznia 2009 r. do 26 marca 2009 r.  
Tematem, kontroli było powiązanie budżetu Starostwa z budżetem państwa, 
państwowymi funduszami celowymi oraz państwowymi osobami prawnymi  
w 2008 r. 
Przedmiotem kontroli w szczególności były: 
I. System kontroli wewnętrznej. 
II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami. 
III. Planowanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów związanych z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 
IV. Działania windykacyjne podejmowane przez Starostwo oraz podległe  
i nadzorowane jednostki organizacyjne w stosunku do podmiotów zalegających  
z uiszczaniem należności.  
V. Dotacje dla Starostwa, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na zadania  
z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, a ponadto na zadania 
własne, oraz dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych oraz  
od innych państwowych osób prawnych. 
VI. Realizacja projektów przewidzianych dofinansowaniem pochodzących  
ze środków budżetu z funduszy UE, w tym ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych i funduszy spójności w perspektywie lat 2007-2013. 
VII. Realizacja zamówień publicznych. 
VIII. Subwencja ogólna. 
Przebadany materiał objęty tematyką kontroli nie nasuwa wątpliwości,  
co do wartości zapisanych na kontach księgowych wartości finansowych. 
Gospodarka finansowa prowadzona jest w sposób rzetelny i przejrzysty. Wydatki  
w 2008 roku były prowadzone w sposób oszczędny i racjonalny. 
W związku z powyższym Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania 
Starostwa w 2008 roku.  
P. Wiceprzewodniczący 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 2008 r. (zał. nr 3). 
Głos zabrał radny Gorzycki. Stwierdził, że w ubiegłym roku za mało środków zostało 
przeznaczonych na inwestycje, a za dużo na zatrudnianie w ramach prac 
interwencyjnych, jednakże budżet na 2009 rok jest bogaty w inwestycje.  
P. Wiceprzewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad – 
przedstawienia wniosku Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu.  
O zabranie głosu poprosił p. Stefana Paliwodę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
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P. Paliwoda przekazał, że w dniu 31 marca br., na podstawie obowiązujących 
przepisów, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu  
za 2008 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. Roman Grzegorzewski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał 
treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu w Radziejowie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu  
z wykonania budżetu powiatu radziejowskiego za 2008 r. (zał. nr 5). 
Zgodnie z porządkiem obrad p. Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję  
nad wykonaniem budżetu. 
Wobec braku głosów p. Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję przystępując do 
kolejnego punktu porządku obrad - głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej 
w sprawie udzielenia absolutorium. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu Radziejowskiego z wykonania budżetu powiatu za 2008 r. 
Następnie p. Roman Grzegorzewski Wiceprzewodniczący odczytał treść projektu 
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Radziejowskiego 
za 2008 r.  
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Radziejowskiego za 2008 r. (XXVI/164/2009). 
P. Wiceprzewodniczący ogłosił przerwę o godz. 1045. 
Obrady wznowiono po przerwie o godz. 1100. 
P. Wiceprzewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad – 
podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. 
P. Wiceprzewodniczący poprosił o zabranie głosu p. Skarbnik. 
P. Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany.  
P. Piotr Kostecki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2009 rok.  
P. Wiceprzewodniczący zapytał czy ktoś chce w tej sprawie zabrać głos. 
Nie zgłoszono pytań i uwag.  
Następnie p. Roman Grzegorzewski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał 
treść uchwały. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r. 
(XXVI/165/2009). 
P. Wiceprzewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad – 
podjęcia uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.  
Poprosił p. Jacka Kalocińskiego dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół  
i Placówek o zabranie głosu.  
P. Kalociński poinformował, że ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie 
ustawy - Karta Nauczyciela  wprowadziła zmiany w przepisach dotyczących zasad 
wynagradzania nauczycieli. Dotychczas władze samorządowe zobowiązane były  
do uchwalenia wspomnianych regulaminów corocznie, obecnie regulaminy będą 
uchwalone na stałe i obowiązywać będą do momentu znowelizowania ich przez 
jednostkę samorządu terytorialnego. Dodany art. 30 a zobowiązuje dodatkowo 
organ prowadzący szkołę/placówkę oświatową do: przeprowadzania corocznej 
analizy poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenie nauczycieli w 
terminie do 31 grudnia; w przypadku nieosiągnięcia w danym roku wysokości 
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średnich wynagrodzeń, ustalenia kwoty różnicy między wydatkami faktycznie 
poniesionymi na wynagrodzenie nauczycieli w tym roku, a iloczynem średniorocznej 
liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich 
wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta 
Nauczyciela, ustalonych dla danego roku i wypłaty w terminie do końca danego 
roku jednorazowego dodatku uzupełniającego, zapewniając tym samym osiągnięcie 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego; przedłożenia sprawozdania Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Radzie 
Powiatu Radziejowskiego, dyrektorom szkół i placówek oświatowych oraz związkom 
zawodowym zrzeszających nauczycieli.  
P. Kalociński przekazał, że zostały usunięte zapisy typu: „dodatek wypłacany jest  
„z góry” lub „z dołu”. Nie ma również zapisów za jakie okresy usprawiedliwionej 
nieobecności nauczycieli dodatek nie przysługuje. Zapisy te zostały 
zakwestionowane przez Sąd najwyższy, ponieważ w/w sprawy zostały uregulowane 
w przepisach oświatowych.  
Regulamin wynagradzania nauczycieli podlegał uzgodnieniom ze związkami 
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli: Komisją Międzyzakładową NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi 
Dobrzyńskiej, Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Radziejowie 
oraz Zakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół 
Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie 
Na ostatnim spotkaniu, które odbyło się 14 kwietnia do regulaminu związku 
zawodowe poprosiły o dopisanie 3 punktu w § 11  w brzmieniu „Dla nauczycieli, 
realizujących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze w dniu wolnym od 
pracy zastosowanie mają przepisy § 10 rozporządzenia”. Nastąpiła również zmiana 
w tytule uchwały, w miejscu, w którym są wymieniane nazwy związków 
zawodowych. Prawidłowa nazwa brzmi: ”Komisją Międzyzakładową NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi 
Dobrzyńskiej, Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Radziejowie 
oraz Zakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół 
Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie”. Kolejna zmiana w § 13  
w pkt 2, który otrzymuje brzmienie „Wysokość nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego, w zależności od liczby członków rodziny nauczyciela wymienionego 
w ust. 1, wynosi miesięcznie: 
1) dla rodziny jednoosobowej – 2% zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela 

stażysty mgr z przygotowaniem pedagogicznym; 
2) dla rodziny dwuosobowej - 3% zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela stażysty 

mgr z przygotowaniem pedagogicznym; 
3) dla rodziny trzyosobowej – 4% zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela stażysty 

mgr z przygotowaniem pedagogicznym; 
4) dla rodziny liczącej cztery i więcej osób – 5% zasadniczego wynagrodzenia 
nauczyciela stażysty mgr z przygotowaniem pedagogicznym” 
P. Wiceprzewodniczący zapytał, czy ktoś chce w tej sprawie zabrać głos. 
Nie zgłoszono pytań i uwag.  
P. Edward Kubisiak przekazał, że Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli.  
Następnie p. Roman Grzegorzewski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał 
treść uchwały. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 
(XXVI/166/2009). 
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P. Wiceprzewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad – 
podjęcia uchwały w sprawie likwidacji internatu w Zespole Szkół Mechanicznych 
im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie.  
Poprosił p. Jacka Kalocińskiego dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół  
i Placówek o zabranie głosu. 
P. Kalociński, że podjęcie uchwały w  likwidacji internatu w Zespole Szkół 
Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie jest uwieńczeniem działań 
podjętych przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu. Szczegółowe uzasadnienie 
likwidacji internatu zawiera  uchwała w spawie zamiaru likwidacji internatu. 
Podjęcie tej uchwały pozwoli  dyrektorom szkół w prawidłowy sposób sporządzać 
arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny.  
P. Wiceprzewodniczący zapytał, czy ktoś chce w tej sprawie zabrać głos. 
Radny Kalinowski zwrócił uwagę, że na ostatniej sesji dyrektor ZSM przedstawił 
propozycję poszerzenia kierunków kształcenia o liceum profilowane  - służby 
mundurowe, i chciałby się dowiedzieć czy jest zainteresowanie wśród młodzieży. 
P. Wicestarosta poinformował, że zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie 
naboru w tym kierunku.  
Głos zabrał dyrektor Borczyński. Zwrócił się z prośbą o przełożenie terminu podjęcia 
uchwały w sprawie likwidacji internatu. Jest możliwość pozyskania młodzieży spoza 
powiatu radziejowskiego, jednakże pod warunkiem, że będzie możliwość korzystanie 
z internatu. W chwili obecnej przebywa 70 uczniów. Jeżeli internat zostanie 
zlikwidowany uczniowie będą mieli do pokonania 2,5 km do ZSM. Ponadto  
w internacie znajduje się kotłownia, i nie wiadomo co się z nią stanie po likwidacji. 
Głos zabrał P. Kalociński poinformował, że analiza kosztów funkcjonowania dwóch 
internatów na terenie powiatu została przedstawiona w uzasadnieniu uchwały  
o zamiarze likwidacji internatu. W internacie ZSM w Radziejowie liczba miejsc 
wynosi 128 i jest znacznie większa niż liczba miejsc w Internacie ZS RCKU  
w Przemystce 75. Została dokonana analiza, z której wynika,  
że w talach 2005-2008 średniorocznie w obu internatach zamieszkiwało  
24 wychowanków na 203 miejsca. Na funkcjonowanie internatów otrzymano  
subwencji oświatowej 1.745.120,00 zł, a wydanych zostało 3.394.351,00 zł.   
W 2008 roku obłożenie miejsc w internatach wynosiło 18 %. Jeżeli wychowankowie 
z ZSM zostaną przeniesieni do internatu w ZS RCKU to i tak nie spowoduje to 100% 
obłożenia Internatu w ZS RCKU. Uwzględniając dane z 2008 roku o liczbie 
wychowanków w obu tych Internatach obłożenie Internatu ZS RCKU w Przemystce 
wynosiłoby jedynie 50,66%. Jest mowa o tym, że uczniowie zostaną pozyskani  
z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy. Jeśli zostaną pozyskani, mogą 
zamieszkiwać w internacie ZS RCKU, nauczyciele mogą dojechać na zajęcia.  
Co do naboru, można powiedzieć tyle, że co roku zwiększana jest oferta kierunków  
i nigdy liczba uczniów nie uległa zwiększeniu. Przeciwnie uczniów jest coraz mniej.  
Głos zabrał p. Starosta. Przekazał, że dyskusje nt. likwidacji internatu prowadzone 
są juz przeszło rok. Zarząd i komisje rady Powiatu na posiedzeniach rozpatrywały 
wszystkie za i przeciw likwidacji. Niestety nie ma możliwości dalszego utrzymywania 
dwóch internatów na terenie powiatu. Ponadto zwrócił uwagę dyrektorowi  
na obowiązek wykonywania uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Powiatu oraz  
obowiązek utrzymywania dyscypliny wśród pracowników.  
Radny Kalinowski zwrócił uwagę, że na sesji nie powinno się takich kwestii 
poruszać. Ponadto złożył formalny wniosek w sprawie przełożenia terminu podjęcia 
uchwały w sprawie likwidacji internatu do czasu ukończenia naboru.  
P. Borczyński poinformował, że ostatnio koszty wzrosły ponieważ przez bardzo długi 
okres nie były wymieniane okna oraz centralne ogrzewanie. Każdy uczeń płaci 70 zł 
za pobyt w internacie. Za marzec wpłynęło 8,5 tys. zł. Jeżeli będą trzy grupy,  
nie będzie konieczności zwalniania nauczycieli.  
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W drodze głosowania jawnego (3 głosami za i 12 głosami przeciw)  Rada 
Powiatu odrzuciła wniosek radnego Kalinowskiego w sprawie przełożenia 
terminu podjęcia uchwały w sprawie likwidacji internatu w Zespole Szkół 
Mechanicznych w Radziejowie.  
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że analiza kosztów utrzymania internatów mówi sama za siebie,  
że likwidacja nie jest to przyjemna sprawa, jednakże ze względu na wysokie koszty 
decyzja taka jest konieczna. Poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
Głos zabrał radny Kalinowski. Zwrócił uwagę, że został złożony wniosek w sprawie 
przesunięcia terminu podjęcia uchwały, a nie w sprawie odstąpienia od podjęcia 
uchwały. Następnie poprosił o przekazanie mu opinii związków zawodowych  
w sprawie likwacji internatu. 
Głos zabrał p. Starosta. Przekazał, że opinia związków jest negatywna. 
Następnie p. Roman Grzegorzewski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał 
treść uchwały. 
W drodze głosowania jawnego (12 głosami za 3 głosami wstrzymującymi) Rada 
Powiatu podjęła uchwałę w sprawie likwidacji internatu w Zespole Szkół 
Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie  (XXVI/167/2009). 
P. Wiceprzewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad – 
podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska z planem 
gospodarki odpadami dla powiatu radziejowskiego. Aktualizacja na lata 2008-2011, 
z perspektywą do 2015 r.” 
Poprosił p. Marka Wojtysiaka o zabranie głosu. 
P. Marek Wojtysiak Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Infrastruktury Technicznej  poinformował, że ustawa z Prawo ochrony środowiska 
oraz ustawa o odpadach nakładają na Zarząd Powiatu obowiązek sporządzenia nie 
rzadziej niż co 4 lata aktualizacji powiatowego programu ochrony środowiska oraz 
planu gospodarki odpadami. Opracowany „Program ochrony środowiska z planem 
gospodarki odpadami dla powiatu radziejowskiego. Aktualizacja na lata 2008-2011, 
z perspektywą do 2015 r.” stanowi podstawę działań Samorządu Powiatu 
Radziejowskiego w zakresie realizacji polityki ekologicznej państwa, tworzenia 
innych programów branżowych oraz formułowania wytycznych dla aktualizacji 
gminnych programów. Program zakłada realizację poszczególnych zadań na lata 
2008-2011. Przyjęto w nim także działania na kolejny przedział czasowy 2012-2015 
r. jako średniookresowy czas realizacji działań. W/w dokument uzyskał wymagane 
prawem opinie: Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – w zakresie całości 
dokumentu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz organów wykonawczych gmin 
powiatu radziejowskiego w zakresie planu gospodarki odpadami. Opracowany 
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu 
radziejowskiego zawiera cztery części. Część I zawiera diagnozę stanu środowiska 
wraz z oceną poszczególnych komponentów przyrodniczych, identyfikację zagrożeń 
środowiska W części II przedstawiono diagnozę stanu gospodarki odpadami  
w powiecie. Część III to prognoza zmian w gospodarce odpadami oraz ustalenia 
planu działań w gospodarce odpadami. Natomiast część IV to wnioski, cele 
ekologiczne, priorytety i konieczne działania dotyczące programu w latach  
2008– 2011 z perspektywą do 2015r. Program zawiera wykaz zadań własnych 
powiatu, które będą w całości lub części finansowane ze środków będących  
w dyspozycji samorządu powiatowego, zadań koordynowanych lub inicjowanych 
przez powiat oraz wytyczne do programów gminnych.  
P. Wiceprzewodniczący zapytał czy ktoś chce w tej sprawi zabrać głos. 
Głos zabrał radny Gorzycki.  Stwierdził, że na str. 143 w pkt 9 znajdują się 
inwestycje realizowane przez Miasto Radziejów, nie ma co do budowy 
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międzygminnego punktu przeładunkowego odpadów stałych żadnych projektów ani 
perspektywy, więc można go wykreślić. 
P. Wojtysiak wyjaśnił, że jeśli chodzi o szczegółowość materiału to są to wymogi 
Zarządu Woj. Kuj. – Pom. Ponadto wszystkie inwestycje od str. 142 są wyjęte  
z planu rozwoju lokalnego, który jest niezmieniony.  
P. Jan Wojciechowski przekazał, że komisja szczegółowo zapoznała się  
z materiałami i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
„Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla powiatu 
radziejowskiego. Aktualizacja na lata 2008-2011, z perspektywą do 2015 r.” 
Następnie p. Roman Grzegorzewski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał 
treść uchwały. 
W drodze głosowania jawnego (15 głosami za) Rada Powiatu podjęła uchwałę  
w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki 
odpadami dla powiatu radziejowskiego. Aktualizacja na lata 2008-2011,  
z perspektywą do 2015 r.”(XXVI/168/2009). 
P. Wiceprzewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad – 
podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 
Poprosił o zabranie głosu Dyrektora SP ZOZ w Radziejowie.  
P. Dyrektor wyjaśnił, że zmiana polega na dopisaniu w załączniku Nr 1 do Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, w dziale II. – 
Dział Pomocy Doraźnej w pkt 1 dopisuje się podpunkt c w brzmieniu: „zespół 
podstawowy „P” w Osięcinach”.  
Następnie p. Roman Grzegorzewski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał 
treść uchwały. 
W drodze głosowania jawnego (15 głosami za) Rada Powiatu podjęła uchwałę  
zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie (XXVI/169/2009). 
P. Wiceprzewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad - 
interpelacji i zapytań radnych. 
Nie zgłoszono interpelacji.  
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– wolnych wniosków.  
Nie zgłoszono wolnych wniosków.  

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji p. Przewodniczący zamknął XXVI 
sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji (godz. 1245). 
Na tym protokół zakończono. 

 


