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

w dniu 23 czerwca 2009 r. 
 
  

XXIX 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 14 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. 

Głos zabrał p. Starosta. Złożył wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.  
W imieniu Zarządu Powiatu zwrócił się z prośbą o wykreślenie w  pkt 11 lit. „h” 
uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
kierownicze, nauczycieli szkół niewymienionych  w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, 
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących  
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru 
godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej oraz lit. „i” uchwały w sprawie zasad 
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,  
w zamian zaproponował wprowadzenie w lit. „h” uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały Nr XXVII/171/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 maja 2009 r.  
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, 
nauczycieli szkół niewymienionych  w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli 
prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w formie zaocznej, a  w lit. „i” wprowadzenie uchwały  
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/173/2009 Rady Powiatu w Radziejowie  
z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny  
w poszczególnych okresach roku szkolnego. 

Starosta wyjaśnił, że pojawił się trzeci związek zawodowy wśród nauczycieli.  
Uchwała nie została zaopiniowana przez ten związek, który na terenie powiatu 
powstał w trakcie prac nad uchwałą. Z tego też powodu, tj. braku pełnej konsultacji 
istnieje uzasadniona obawa, że uchwały te zostaną uchylone w trybie nadzoru lub 
skutecznie zaskarżone.  
Nie zgłoszono więcej pytań i uwag. 
Rada Powiatu przyjęła zmieniony 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 i pytań. 
Rada Powiatu przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Rady.  

P. Przewodniczący poinformował, że jako pierwsza głos zabierze p. Anna 
Ciesielska Kierownik Delegatury WIOŚ we Włocławku, ze względu na pilny wyjazd 
służbowy. 
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P. Anna Ciesielska  poinformowała, że ocena jakości powietrza wykonywana jest  
w oparciu o następujące przepisy: Ustawa Prawo Ochrony Środowiska, 
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji  
w powietrzu, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie stref, w których 
dokonuje się oceny jakości powietrza. Przekazała, że są określone poziomy 
dopuszczalne takich wskaźników zanieczyszczeń jak: benzen, dwutlenek azotu, 
dwutlenek siarki, ołów, pył zawieszony, tlenek węgla. Pomiary wykonywane są  
w okresach godzinnych lub 24-godzinnych. Największe dopuszczalne stężenie 
zanieczyszczeń powietrza może osiągać tlenek węgla do 10000 µg/m3, a najmniejsze 
benzen 5 µg/m3. Dopuszczalny jest również margines tolerancji, który np. dla 
dwutlenku azotu wynosi 220 µg/m3, a dopuszczalny poziom substancji w powietrzu 
wynosi 200 µg/m3. Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych wynika w prawa UE. 
Jeżeli są przekroczenia to należy je wyeliminować do określonego czasu np. do 2010 
roku. Poziomy docelowe są to inne wartości i są określone dla takich metali ciężkich 
jak: arsen, benzo(α)piren, kadm, nikiel, ozon. Termin osiągnięcia docelowego 
poziomu dla ozonu to 2010 rok. Najbardziej rygorystycznie traktowanym 
wskaźnikiem zanieczyszczeń jest benzo(α)piren – 1 ng/m3. Występują trzy klasy 
czystości powietrza A – wszystkie składniki zanieczyszczeń nie przekraczają 
wartości dopuszczalnych, B – wartości mogą być przekroczone, C – przekroczona 
jest wartość dopuszczalna, margines tolerancji. Przedstawiła zestawienie stężeń 
zanieczyszczeń powietrza na stałych stacjach pomiarowych, wynika z niego,  
że jedynie zawartość benzo(α)pirenu jest przekroczona.  
Badanie jest wykonywane w pyle zawieszonym w miejscowości Ciechocinek między 
2 a 3 tężnią. Na terenie województwa są trzy stacje pomiarowe. Na terenie 
Radziejowa nie ma takich stacji, jest jedynie tzw. laboratorium przewoźne. 
Wykonywane są dwie sesje pomiarowe, jedna w okresie letnim przez 5 tygodni,  
i druga w okresie zimowym tez przez 5 tygodni. Wystarcza to do rocznej oceny 
powietrza.  
Poinformowała, że sporządzana jest również klasyfikacja powietrza ze względu  
na ochronę zdrowia i ze względu na ochronę roślin. Na naszym terenie wykonuje się 
ochronę ze względu na ochronę zdrowia  
Jeśli chodzi o stan wody Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Warszawie rozporządzeniem określił wody rzeki Zgłowiączki od źródła do jeziora 
Głuszyńskiego, jako wrażliwe na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia 
rolniczego i ustanowił w powiecie radziejowskim, na części terenu gmin Bytoń, 
Dobre, Osięciny i Radziejów, obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenie 
azotanami (OSN).  Obejmuje on obszar hydrograficzny zlewni rzeki Zgłowiączki  
o powierzchni 125,3 km2.   
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura  
we Włocławku w latach 2005-2008, przeprowadził 173 kontrole  gospodarstw 
rolnych z 181 gospodarstw zawartych w rejestrach RZGW, co stanowiło 95,6 %.  
Jeżeli źle są stosowane nawozy sztuczne wówczas nadmiar odprowadzany jest  
do wód. Badania wód powierzchniowych wykazały przekroczenia granicznej wartości 
stężenia azotanów określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 
kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze 
źródeł. Zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministra Środowiska, dokonano oceny 
stopnia   eutrofizacji.  
Dokonano porównania wartości granicznych podstawowych wskaźników eutrofizacji 
z wartościami średniorocznymi. 
Stanowisko powyżej Osięcin – wartości średnie przekroczone 
Stanowisko poniżej Osięcin – wartości średnie przekroczone 
Stanowisko powyżej jeziora Głuszyńskiego - wartości średnie przekroczone, jednak 
należy zaznaczyć, że w miejscu gdzie kanał Głuszyński wpada do jeziora 
Głuszyńskiego wartość chlorofilu ”a” nie jest przekroczony.  
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P. Ciesielska w dalszej części przedstawiła informacje dotyczące pomiaru hałasu.  
Podstawą prawną do prowadzenia pomiarów hałasu są: Ustawa Prawo Ochrony 
Środowiska, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku,  Rozporządzenie Ministra w sprawie wymagań  
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii 
przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.  
Wskaźniki oceny hałasu to: 
- LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB) 
wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z   uwzględnieniem pory dnia (600-
1800), pory wieczoru (1800- 2200), i pory nocy (2200- 600), 
- LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB wyznaczony w ciągu 
wszystkich pór nocy (2200-600). 
Pomiary odbyły się w godzinach dziennych i nocnych przy ul. Brzeskiej 33, 
Brzeskiej 64, Objezdnej 49, Kruszwickiej 49, i Rynek 24. Liczono ilość 
przejeżdżających samochodów. Wszędzie przekroczona jest dopuszczalna wartość 
poziomu hałasu. Hałas badany był na wysokości 4 i 1,5 m.  
P. Ciesielska poinformowała dalej, że na terenie powiatu funkcjonuje 5 składowisk 
odpadów. 3 składowiska powinny być zamknięte. Jedno ze składowisk otrzymało 
decyzję Starosty na zamknięcie i sposób rekultywacji. Przygotowane są dokumenty.             

P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce  w tej sprawie zabrać głos. 
Nie zgłoszono zapytań i uwag. 

P. Jan Wojciechowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa  
i Ochrony Środowiska stwierdził, że zanieczyszczenie powietrza w naszym regionie 
jest rzeczywiście duże, trzeba mieszkańcom uświadomić, że spalanie domowych 
śmieci i węgla skutkuje takim stanem. Jeśli chodzi o stan wody stwierdził, że 
pocieszający jest fakt, że wody wypływające są mniej zanieczyszczone niż 
wpływające. Jeśli chodzi o hałas komunikacyjny, Przewodniczący uważa, że 
wybudowanie obwodnicy w dużym stopniu rozwiązałoby problem, ponieważ część 
samochodów przejeżdżałaby poza miastem. Jeśli chodzi o wysypiska śmieci, trzeba 
myśleć w tej chwili o zamykaniu zapełnionych i o budowaniu nowych. 
Przekazał, że Komisja na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała informację 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie sytuacji na obszarze 
powiatu. 
Rada Powiatu przyjęła informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska o stanie sytuacji na obszarze powiatu. 

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. 
W dniu 19 maja: 
1. Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez 

złomowanie środków trwałych. Rzeczoznawca Ryszard Suwała na zlecenie ZSM 
wykonał ekspertyzę techniczną następujących  środków trwałych: maszyny  
do haftowania, pieca hartowniczego, samochodu ciężarowego ROBUR LD-3001, 
samochodu osobowego POLONEZA CARO, tokarki pociągowej do zwijania, 
wyciągu do trocin. W ekspertyzie w/w środki nie przedstawiają żadnej wartości 
użytkowej w związku z powyższym kwalifikuje się je do wyzłomowania.  

2. Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka 
trwałego, tj. ciągnika marki ursus będącego w użytkowaniu zarządu Dróg 
Powiatowych w Radziejowie na rzecz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia ustawicznego w Przemystce, a stanowiącego własność Powiatu 
Radziejowskiego.  
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3. Podjął decyzję o zwiększeniu budżetu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej 
Wsi o 3000 zł. 

4. Zatwierdził aneks do organizacji w ZSM w Radziejowie. 
5. Omówił bieżącą sytuację w ZSM w Radziejowie.   
W dniu 22 maja: 
1. Zatwierdził arkusze organizacyjne na rok szkolny 2009/2010. 
W dniu 26 maja: 
1. Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji p. Macieja Wesołowskiego  

z pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa 
Piłsudskiego przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie. 

2. Podjął uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu 
Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Kościuszki 58  
w Radziejowie p. Włodzimierzowi Kucowi  

3. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.  
W dniu 15 czerwca: 
1. Podjął uchwały w sprawie: 
a) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie, 
b) zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie środka trwałego. Rzeczoznawca 

Ryszard Suwała na zlecenie ZDP wykonał ekspertyzę techniczna pojazdu 
Białoruś, na podstawie badania technicznego stwierdzono, że jest  
on niesprawny, ponieważ aktualny stan i kompletność pojazdu dyskwalifikuje  
go do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, w związku z czym należy  
go wyzłomować.  

c) ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego z tytułu najmu sal 
lekcyjnych i innych pomieszczeń dydaktyczno – wychowawczych usytuowanych 
w obiektach oddanych w trwały zarząd wszystkim jednostkom organizacyjnym 
Powiatu radziejowskiego, 

d) zaopiniowania projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska z planem 
gospodarki odpadami Gminy Osięciny na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 
2014. 

2. Negatywnie rozpatrzył wniosek p. Macieja Maciejewskiego w sprawie 
dofinansowania kosztów przejazdów niezbędnych do prowadzenia inwentaryzacji 
przyrodniczej ptaków występujących na terenie powiatu radziejowskiego.  

3. Pozytywnie rozpatrzył wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej  
M.P. w Radziejowie (Kościół Farny) w sprawie renowacji obrazu o temacie „Syn 
Marnotrawny”. Zarząd podjął decyzję o przekazaniu środków w kwocie 4 tys. zł. 
Zostanie sporządzona umowa o dofinansowanie przy czym rozliczenie nastąpi po 
wykonaniu renowacji.  

4. Przyjął porządek i materiałów na sesję w dniu 23 czerwca 2009 r.  
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 – 
sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności 
Centrum: przedstawienia wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej; informacji  
z działalności Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim; informacji  
z działalności Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach.  
Poprosił o zabranie głosu p. Magdalenę Bentkowską.  
P. Bentkowska przekazała, że na terenie powiatu funkcjonuje 20 rodzin 
zastępczych. Na 2009 r. przyznano środki finansowe w wysokości 327.212,00 zł.  
Do dnia 31 marca b.r. wykorzystano środki finansowe w wysokości 17,52 %.  
W 2008 roku z terenu powiatu radziejowskiego 8 dzieci przebywało w 5 rodzinach 
zastępczych poza powiatem. Obecnie 10 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych. 
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Na 2009 r. na pobyt dzieci planuje się wykorzystać kwotę 136.336,42 zł, a do dnia 
31 marca b.r. wykorzystano kwotę 41.815,08 zł. Nowa rodzina zastępcza mieszka  
w powiecie włocławskim  zwróciła się o środki, które są przeznaczone w kwocie 
10.903,24 zł. P. Bentkowska przekazała, że do 31 maja b.r. PCPR wykorzystał 
środki w wysokości 28,53 % budżetu. W 2008 roku na utrzymanie wychowanków 
przeznaczono kwotę 339.163,75 zł. Obecnie 8 wychowanków z terenu powiatu 
radziejowskiego przebywa w 5 placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Koszty 
utrzymania dzieci w placówkach wychowawczych poza powiatem są duże, nawet  
do 3.722,28 zł miesięcznie. Następnie p. Bentkowska przekazała informację  
nt. Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach. Aktualnie w placówce przebywa  
9 wychowanków. W 2009 roku wzrósł średni miesięczny koszt utrzymania 
wychowanka do kwoty 2.628,81 zł.  Na działalność RDD w 2009 roku zaplanowano 
środki finansowe w wysokości 175.973,00 zł. Ze względu na fakt, iż od 1 marca 
2009 r. zmienił się średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka, budżet RDD 
wynosić będzie 265.921,74 zł.  Środki będą pochodzić z powiatu radziejowskiego – 
29.546,86, z powiatu grudziądzkiego – 88.640,58 zł, z powiatu płockiego – 
147.734,30 zł. 
W 2009 r. planuje się: zakup ogrodzenia, zakup drzwi wewnętrznych, zakup okien, 
naprawę schodów prowadzących do piwnicy, naprawę tarasu, modernizację 
łazienki, modernizację oranżerii. 
Sprawozdanie dotyczy również Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności. Plan na 2009 rok wynosi 173.569,00 zł. Do dnia 31 marca 
br. wykorzystane plan budżetu w 20,85 %.  
Jeśli chodzi o Dom Pomocy Społecznej budżet na 2009 rok wynosi 1.900.876,00 zł. 
Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim 
wynosi w tym roku 2.211,47 zł, wzrósł w stosunku do roku ubiegłego. 
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono pytań i uwag. 

P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Społecznych przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną 
informację.   
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie z działalności Centrum: wykaz potrzeb z zakresu pomocy 
społecznej; informację z działalności Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie 
Kujawskim; informację z działalności Rodzinnego Domu Dziecka  
w Biskupicach.  

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 
wykorzystanie środków PFRON w 2008 roku oraz plan na 2009 rok.  
Poprosił o zabranie głosu p. Magdalenę Bentkowską.  

P. Bentkowska przekazała, że PCPR zajmuje się rehabilitacją społeczną.  
Na realizację zadań w 2008 roku przeznaczona była do dyspozycji kwota  
885.689,00 zł, w tym dla Warsztatów terapii Zajęciowej 402.420,00 zł. Na rok 2009 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało kwotę 815.533,75 zł, z tego dla 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 515.012,00 zł, środki pochodzą: z budżetu powiatu  
w wysokości 71.016,00 tj. min. 13,79 % kosztów działalności Warsztatów;  
ze środków PFRON w wysokości 443.880,00 zł tj. 86,21 % kosztów działalności 
Warsztatów; z aukcji i darowizn w wysokości 116,00 zł. PCPR w zakresie 
rehabilitacji społecznej realizuje takie zadania jak: dofinansowanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; 
dofinansowanie sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych; 
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym; dofinansowanie  
do barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku  
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z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych; dofinansowanie kosztów 
działania Warsztatów Terapii Zajęciowej. W tym roku z dofinansowania do turnusów 
skorzysta 34 dzieci. Z dofinansowania turystyki skorzystają 4 firmy. Wszystkie 
wnioski złożone na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego powinny zostać 
zrealizowane. Na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych złożono  
16 wniosków, likwidacji barier w komunikowaniu się 51 wniosków, w likwidacji 
barier technicznych 76 wniosków. 

P. Przewodniczący następnie poprosił o zabranie głosu p. Katarzynę 
Bruździńską.  

P. Bruździńska poinformowała, że Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania  
z zakresu rehabilitacji zawodowej. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu  
w ubiegłym roku PUP dysponował kwotą 240 tys. zł., którą w całości wydatkowano 
na zadania związane z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych. Klientami 
PUP są osoby niepełnosprawne zarejestrowane ze statusem osoby bezrobotnej lub 
poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu. W ramach przyznanych 
środków: utworzono 5 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych;  
1 osoba niepełnosprawna została skierowana do pracy w ramach prac 
interwencyjnych; 3 osoby objęto zwrotem 60 % wynagrodzenia; 1 osoba została 
skierowana do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy; 3 osoby 
otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Finansowano 
również koszty niezbędnych badań lekarskich. W tym roku PUP dysponuje kwotą 
48.035,25 zł, z czego kwota 18.035,25 zł jest niezbędna dla realizacji zobowiązań 
zaciągniętych w 2008 roku. W ramach środków planuje się skierowanie 4 osób na 
prace interwencyjne oraz zorganizowanie dla 2 osób stażu, w tym również 
sfinansowanie kosztów niezbędnych badań lekarskich. W b.r. zrezygnowano  
z udzielenia dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz z refundowania 
pracodawcom wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego. 
Obecnie w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych jest 69 osób 
niepełnosprawnych i dodatkowo 50 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy 
niepozostających w zatrudnieniu.  
W ubiegłym roku zarejestrowane były 84 osoby niepełnosprawne i 51 osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.  

P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono pytań i uwag. 

P. Edward Kubisiak poinformował, że Komisja na posiedzeniu pozytywnie 
zaopiniowała sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych; wykorzystanie środków PFRON w 2008 roku oraz plan na 2009 
rok.  
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych; wykorzystanie środków PFRON w 2008 roku oraz 
plan na 2009 rok. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.  
P. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu p. Skarbnik. 
P. Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany w budżecie.  
Dochody zwiększenia o kwotę 228.573 zł 
-na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Profesjonalna Kadra” w ramach 
PO KL zwiększa się plan dochodów o dotację rozwojową o kwotę 44.393 zł  
z przeznaczeniem na realizację projektu. 
-na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Lepszy start” w ramach PO KL 
zwiększa się plan dochodów o kwotę 95.411 zł z przeznaczeniem na realizację 
projektu. 
-na podstawie zarządzenia Starosty w sprawie ustalenia średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej zwiększa się 
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plan dochodów o kwotę 79.954 zł z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków  
w RDD w Biskupicach pochodzących z innych powiatów. 
-na podstawie porozumień zawartych z firmami: PPH PROF-BEH R. Jaworski, KZP 
Teren Przybrzeżna Kalisz, KADIMEX Warszawa, PU PE KOLBUD Bydgoszcz, ALFA _ 
RADIO Bydgoszcz, DELTA SERWICE, ROLMECH Osięciny, TECZA Osięciny, 
SCANTEX Kościel, ZTH i U Rakowski Osięciny, POLRADKOM R. Dzikowski Kramsk, 
PROBIO Radziejów, ABAKUS Bielsko – Biała zwiększa się plan dochodów  
o darowizny w kwocie 7.050 zł z przeznaczeniem  na dofinansowane do sztandaru 
dla KP PSP w Radziejowie. 
-zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.765 zł na wypłatę ekwiwalentów  
za wyłączenie gruntów upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, zgodnie  
z podpisaną umową z AR i MR o ogłoszony średnioroczny wskaźnik waloryzacji.   
Wydatki zwiększenia o kwotę 544.496 zł. 
-zwiększa się plan wydatków w PUP w Radziejowie o kwotę 44.393 z przeznaczeniem 
na finansowanie zadań dotyczących projektu „Profesjonalna Kadra” w ramach PO 
KL. 
-na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Lepszy start” w ramach PO KL 
zwiększa się plan wydatków o kwotę 95.411 zł z przeznaczeniem na realizację 
projektu. 
-zwiększa się plan wydatków w KP PSP w Radziejowie o kwotę 7.050 zł  
z przeznaczeniem na wykonanie sztandaru.  
-zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w Szkole Muzycznej I stopnia  
w Radziejowie o kwotę 300.000 zł na dobudowę auli (I etap). 
-zwiększa się plam wydatków bieżących w RDD w Biskupicach o kwotę 79.954 zł  
z przeznaczeniem na remonty bieżące. 
-zwiększa się plan wydatków w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych poza 
powiatem o kwotę 15.923 zł, w związku z umieszczeniem kolejnego dziecka  
w Brzeziu, oraz w Ośrodku Wspomagania Dziecka w powiecie wrzesińskim.  
-zwiększa się plan wydatków o kwotę1.765 zł na wypłatę ekwiwalentów  
za wyłączenie gruntów upraw rolnych i wprowadzenie upraw leśnych. 
Wydatki zmniejszenia o kwotę 15.923 zł 
-rozwiązuje się rezerwę ogólną z kwoty 151.272 zł do kwoty 135.349 zł, kwotę 
15.923 zł przeznacza się na zabezpieczenie wydatków związanych z pobytem dzieci 
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem. 
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono pytań i uwag. 
P. Piotr Kostecki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 
2009 rok.  
Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (14 głosami 
za) uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz 
wskazanie jednostek, które tworzą rachunki dochodów własnych.  

P. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu p. Skarbnik. 
P. Skarbnik poinformowała, ze w czerwcu 2006 roku została podjęta uchwała  

w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania 
jednostek budżetowych. Są to ZSM w Radziejowie, ZS RCKU w Przemystce i ZS i P  
w Radziejowie. W tym roku KP PSP złożyła wniosek z prośbą o utworzenie takiego 
rachunku i do uchwały dopisano jednostkę KP PSP. Jako źródło dochodów 
wskazuje się darowizny od różnych podmiotów, a przeznaczenie środków na zakup 
wyposażenia i samochodu.  

P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
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Nie zgłoszono pytań i uwag. 
P. Piotr Kostecki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał,  

że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ustalenia dochodów własnych  
i ich przeznaczenia oraz wskazanie jednostek, które tworzą rachunki dochodów 
własnych. 

Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod 
głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (14 głosami 
za) uchwałę w sprawie ustalenia dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz 
wskazanie jednostek, które tworzą rachunki dochodów własnych.  

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach  godz. 11.00 
Obrady wznowiono po przerwie godz. 11.20 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu. 

P. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu p. Starostę.  
P. Starosta wyjaśnił, że ustawą o pracownikach samorządowych zmieniono 

zasady zatrudnienia Sekretarza Powiatu co spowodowało, że zmieniono kompetencje 
wyłącznej właściwości Rady Powiatu. Sekretarz od tego momentu będzie 
zatrudniany na umowę o pracę, a Skarbnik tak jak do tej pory na podstawie 
powołania.  

P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono pytań i uwag. 

Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod 
głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (14 głosami 
za) uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 
2008 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.   

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu p. Skoniecznego dyrektora SP ZOZ  
w Radziejowie.  

P. Skonieczny przekazał, że rok 2008 został zakończony złożeniem 
sprawozdania finansowego. Sprawozdanie było badane przez biegłego rewidenta. 
Wyniki są wszystkim znane. 

P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono pytań i uwag. 

P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Społecznych przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.   
Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (14 głosami 
za) uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 
2008 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Radziejowie.   

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia i realizacji projektu opracowanego  
w ramach działania 9.1.2 PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług 
edukacyjnych, dotyczącego wsparcia szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.  

P. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu p. Marka Szuszmana.  
   P. Szuszman zwrócił się z prośbą o przyjęcie projektu uchwały i wyrażenie 
zgody na przystąpienie Powiatu Radziejowskiego do partnerstwa i realizacji projektu 
opracowanego w ramach działania 9.1.2 PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych 
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uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic  
w jakości usług edukacyjnych, dotyczącego wsparcia szkół podstawowych, 
gimnazjów i liceów, finansowanego w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Powiat Radziejowski będzie pełnił rolę lidera projektu, do którego 
obowiązków będzie należało przygotowanie i realizacja całego przedsięwzięcia  
na terenie Powiatu Radziejowskiego oraz zawarcia z partnerami projektu umowy 
partnerskiej. Środki przydzielono w zależności od liczby uczniów. Wartość całkowita 
projektu 850 tys. zł. Partnerami w projekcie są wszystkie gminy dotyczy 27 szkół 
p[odstawowych, gimnazjów i liceów na terenie naszego powiatu. W ramach projektu 
będą się odbywały zajęcia pozalekcyjne lub wychowawcze. 

P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono pytań i uwag. 

P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Społecznych przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w sprawie przystąpienia i realizacji projektu opracowanego w ramach działania 
9.1.2 PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych, 
dotyczącego wsparcia szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.  
Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (14 głosami 
za) uchwałę w sprawie przystąpienia i realizacji projektu opracowanego  
w ramach działania 9.1.2 PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości 
usług edukacyjnych, dotyczącego wsparcia szkół podstawowych, gimnazjów  
i liceów.  

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Podniesienie jakości 
i atrakcyjności kształcenia w szkołach zawodowych powiatu radziejowskiego  
w latach 2010-2011”. 

P. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu p. Marka Szuszmana.  
P. Szuszman zwrócił się z prośbą o przyjęcie projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia i realizacji projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia  
w szkołach zawodowych powiatu radziejowskiego w latach 2010-2011”. Chodzi  
o wyrażenie zgody na przystąpienie powiatu do w/w projektu w ramach działania 
9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, ze środków jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu 
państwa. Wkład własny niepieniężny w wysokości co najmniej 12,75 % wartości 
projektu, nie więcej jednak niż 15 % wartości projektu. Wniesienie wkładu własnego 
jednostki samorządu terytorialnego w podejmowanym projekcie jest zgodne  
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji konkursowej Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego” ustalonej przez Instytucję Pośredniczącą tj. Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Przewiduje się szacunkowo, że 
wkład własny niepieniężny powiatu wyniesie 69 768,00 zł. Będą jeszcze negocjacje 
więc kwota może ulec zmianie. Wartość całego projektu to 240 tys. zł. Będą 
prowadzone zajęcia, zmierzające do podniesienia wyników egzaminów zawodowych.  

P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono pytań i uwag. 

P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Społecznych przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności 
kształcenia w szkołach zawodowych powiatu radziejowskiego w latach 2010-2011”. 
Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
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P. Przewodniczący stwierdził, że § 2 uchwały jest niestylistycznie 
sformułowany. 

P. Szuszman stwierdził, że radca prawny zadecydował o takim brzmieniu. 
   P. Szczurowski zwrócił się z wnioskiem, żeby  § 2 otrzymał brzmienie „Wyraża 
się zgodę na wniesienie wkładu własnego niepieniężnego w wysokości co najmniej 
12,75 % wartości projektu, nie więcej jednak niż 15 % wartości projektu”. 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (14 głosami 
za) uchwałę w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Podniesienie jakości 
i atrakcyjności kształcenia w szkołach zawodowych powiatu radziejowskiego  
w latach 2010-2011”. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu realizacji Strategii Rozwoju Powiatu 
Radziejowskiego nalata 2009-2015.  

P. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu p. Marka Szuszmana.  
P. Marek Szuszman poinformował, Strategia Rozwoju Powiatu 

Radziejowskiego jest dokumentem niezwykle istotnym dla polityki rozwoju lokalnego 
oraz niezbędnym elementem w procesie ubiegania się o wsparcie ze środków Unii 
Europejskiej. Strategia stanowi podstawowy dokument planistyczny, wyznaczający 
cele strategiczne  oraz kierunki działań istotne dla rozwoju powiatu. W związku  
ze zmianą warunków społeczno – gospodarczych w powiecie celowe jest przyjęcie 
nowego Programu realizacji Strategii. Istnieje potrzeba gruntownej modernizacji 
Strategii. Stwierdził, że można by przeznaczyć środki na opracowanie nowej strategii  
ze względu na zmieniające się realia, jednakże jest to przedsięwzięcie wymagające 
dużego nakładu pracy.  

P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono pytań i uwag. 
Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (14 głosami 
za) uchwałę w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu 
realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego nalata 2009-2015.  

P. Przewodniczący poinformował, że w toku dyskusji na posiedzeniach 
komisji nasunęły się wnioski czy należy przeprowadzić modernizację tej strategii czy 
rozpocząć prace nad nową strategią. Zobowiązał p. Szuszmana do złożenia 
informacji przed sesja w miesiącu wrześniu jakie kroki należałby podjąć w tym celu.   
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/171/2009 Rady Powiatu 
w Radziejowie z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół niewymienionych  w art. 42 
ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady 
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Wicestarostę. 
Wicestarosta poinformował, że podstawą faktyczną uchylenia uchwały jest to, 

iż nie został w całości wyczerpany tryb konsultacji ze związkami zawodowymi. 
Uchwała została zaopiniowania przez dwa związki zawodowe Zakładową Organizację 
Związkową NSZZ „Solidarność” przy Zespole Szkół Mechanicznych  
im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego. 
Uchwała jednak nie została zaopiniowana przez związek, który na terenie powiatu 
powstał w trakcie prac nad uchwałą. Z tego też powodu istnieje uzasadniona obawa, 
że uchwała ta zostanie uchylona w trybie nadzoru lub skutecznie zaskarżona. 

P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono pytań i uwag. 
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P. Edward Kubisiak poinformował, że komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Społecznych przyjmuje wniosek Starosty o uchylenie uchwały. 
Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (14 głosami 
za) uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/171/2009 Rady Powiatu w 
Radziejowie z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zasad udzielania  
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół 
niewymienionych  w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli 
prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących  
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania  
do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad-
podjęcia uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Nr XXVII/173/2009 Rady Powiatu 
w Radziejowie z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć 
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. 
Przewodniczący poinformował, że powód uchylenia uchwały jest taki sam jak  
w przypadku wcześniejszej uchwały. 

P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono pytań i uwag. 

P. Edward Kubisiak poinformował, że komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Społecznych przyjmuje wniosek Starosty o uchylenie uchwały. 
Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (14 głosami 
za) uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/173/2009 Rady Powiatu  
w Radziejowie z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. 

P. Przewodniczący 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 wniosków. 

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji p. Przewodniczący zamknął XXIX 
sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji (godz. 1155). 
Na tym protokół zakończono. 
 
 


