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

w dniu 24 września 2009 r. 
 
  

XXXI 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 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 dopisanie w pkt 12 - podjęcie 
uchwał w sprawie lit. d podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na współfinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 180834 C Sierakowy – 
Mchówek w Gminie Topólka w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych w  2010 roku; lit. e podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
współfinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 180228 C Osięciny- Borucin  
w Gminie Osięciny w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  
w 2010 roku; lit. f podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na współfinansowanie przebudowy drogi gminnej ul. 11 Listopada w Piotrkowie 
Kujawskim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w  2010 
roku; lit. g podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie 
przebudowy drogi gminnej nr 180569 C Morzyce – Głuszyn w Gminie Bytoń  
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w  2010 roku. 
Wyjaśnił, że w latach poprzednich gminy te partycypowały w kosztach remontów 
dróg powiatowych, będą również partycypować w kosztach remontów dróg 
powiatowych w 2010 roku, a w chwili obecnej w celu uzyskania większej punktacji 
przy rozpatrywaniu wniosków złożonych w ramach NPPDL zwróciły się z prośbą  
o wsparcie finansowe ze strony powiatu, na co Zarząd Powiatu wyraził zgodę.  
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
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 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 8 września: 
1.  Zarząd Powiatu przyjął informację dyrektora Zespołu Szkół i Placówek  

w Radziejowie nt. wydzierżawienia na okres 3 lat nowemu podmiotowi lokalu 
użytkowego do prowadzenia baru szkolnego o pow. 5 m2 wraz z wyposażeniem 
znajdującego się w auli budynku Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie. 

2. Zarząd Powiatu przyjął informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
w Piotrkowie Kuj. nt. wydzierżawienia nieruchomości rolnej oznaczonej  
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nr ewid. 2/6 o pow. 0.80 ha, o nr KW 26856 na okres od 1 września 2009 roku  
do 31 sierpnia 2012 r.  

3. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 
a) zmian w budżecie powiatu na 2009 rok, 
b) zatwierdzenia na rok szkolny 2009/2010 aneksów do arkuszy organizacyjnych 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Radziejowski, 
c) zapoznał się z treścią uchwał w sprawie zagospodarowania gruntów rolnych 

będących własnością powiatu i podjął decyzję o odłożeniu podjęcia uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy – Zespołowi Szkół Mechanicznych 
w Radziejowie na oddanie nieruchomości rolnej niezabudowanej w dzierżawę  
na okres 1 roku w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego  
z przeznaczeniem pod budowę biogazowni oraz określenia minimalnej opłaty za 
dzierżawę oraz uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy – 
Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce  
na oddanie nieruchomości rolnej niezabudowanej w dzierżawę na okres 1 roku  
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz określenia minimalnej opłaty  
za dzierżawę i o konsultacje z radcą prawnym na następnym posiedzeniu 
Zarządu Powiatu.  

4.  Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kuj. 
w sprawie wspólnych inwestycji drogowych.  

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z kosztorysem remontu nawierzchni placu przy 
Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie. Wartość kosztorysu 
wynosi 27.872,27 zł. Wobec wysokiej kwoty remontu zarząd odłożył w/w zadanie 
na okres przyszły. Zarząd Powiatu wystąpił z prośbą do Burmistrza Miasta 
Radziejów o rozważenie możliwości  udziału w kosztach w w/w sprawie.  
Po uzyskaniu odpowiedzi Zarząd Powiatu podejmie działania mające na celu 
uwzględnienie zadania w planie finansowym na 2010 rok.  

6. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Radziejowie w sprawie przekazania materiałów malarskich  
i podjął decyzję o częściowym zakupie i przekazaniu materiałów oraz 
zwiększeniu środków finansowych na pozostałą część zadania do kwoty 2.700 zł.  

7. Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię w sprawie kandydatury p. Jolanty 
Szyper na stanowisko kierownika warsztatów szkolnych i praktycznej nauki 
zawodu w ZSM.  

W dniu 16 września: 
8. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 
a) wyrażenia trwałemu zarządcy – Zespołowi Szkół Mechanicznych w Radziejowie na 

oddanie nieruchomości rolnej niezabudowanej w dzierżawę na okres 1 roku  
w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego z możliwością  przeznaczenia pod 
budowę biogazowni w celu uzyskania stosownych pozwoleń oraz określenia 
minimalnej opłaty za dzierżawę (minimalna kwota za dzierżawę w stosunku 
rocznym  4.200 zł za 1 ha),  

b)  wyrażenia zgody trwałemu zarządcy – Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na oddanie nieruchomości rolnej 
niezabudowanej w dzierżawę na okres 1 roku w trybie I przetargu ustnego 
nieograniczonego oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę (minimalna 
kwota za dzierżawę w stosunku rocznym  1.400 zł za 1 ha).  

9. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wytypowaniu następujących dróg  
do Regionalnego Programu Operacyjnego:  ul. Kruszwicka w Radziejowie, 
Osięciny – Jarantowice, Świerczyn – Sadłóg. 

10. Zarząd Powiatu przyjął informację przewodniczącego komisji konkursowej  
p. Wiesława Bogdańskiego w sprawie regulaminu przeprowadzania konkursu  
na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Radziejowie.  
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11. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Międzyzakładowego Ludowego 
Klubu Sportowego  „Zjednoczeni” w sprawie wsparcia finansowego działalności 
klubu i podjął decyzję o zakupie nagród rzeczowych na zawody o zasięgu 
powiatowym, jednocześnie zobowiązał klub do przedłożenia harmonogramu 
zawodów.  

12.  Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Orkiestry Dętej OSP Osięciny  
w sprawie dofinansowania zakupu instrumentu muzycznego trąbki i podjął 
decyzję o zakupie tegoż instrumentu dętego „Trąbki B” do kwoty 2.600 zł. 

11. Zarząd Powiatu podjął decyzję o przystąpieniu z Gminą Topólka do wspólnej 
realizacji inwestycji w zakresie remontu drogi gminnej 180834 C Sierakowy- 
Mchówek.  

12. Zarząd Powiatu podjął decyzję o przystąpieniu z Miastem i Gminą Piotrków 
Kujawski do wspólnej realizacji inwestycji w zakresie remontu drogi gminnej  
ul. 11 Listopada w Piotrkowie Kuj. 

13. Zarząd Powiatu przyjął porządek i materiały na sesję.  
14. Zarząd Powiatu wstępnie zaakceptował propozycję Starosty w sprawie 

wykonanie remontu wjazdu do szpitala. 
W dniu 24 września: 
15. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wnioski komisji Rady Powiatu w sprawie 

remontu wjazdu do szpitala i podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 30.000 zł  
na wykonanie remontu wjazdu do szpitala. 

16. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował treść porozumienia sprawie wspólnej 
realizacji przebudowy drogi powiatowej Bronisław – Dobre. 

17. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 
a) podjęcia prac na projektem budżetu powiatu radziejowskiego na 2010 rok,  
b) zmieniająca uchwałę Nr 131/2009 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 

maja 2009 r., 
c) wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środka trwałego, 
d) wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie środka trwałego. 

18. Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.  
19. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia  na rok szkolny 

2009/2010  aneksów  do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Radziejowski. 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punku porządku obrad – zapytań  
i uwag do sprawozdania Starosty. 
Głos zabrał radny Stefan Paliwoda. Przekazał, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 
wyjazdowym dokonała analizy stanu dróg powiatowych. Stwierdził, że w najgorszym 
stanie są drogi w Gminie Radziejów, a zwłaszcza droga Radziejów – Stary Radziejów. 
Jest także droga w powiecie, która jest nie utwardzona. Radny zwrócił się z prośbą  
o rozważenie możliwości przekazania środków na remonty dróg w tejże gminie. 
Nie zgłoszono więcej uwag.   
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad – 
sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2009 roku. 
Poprosił o zabranie głosu p. Annę Bruździńską Skarbnika. 
P. Skarbnik poinformowała, że budżet powiatu na dzień 30 czerwca 2009 roku 
wyniósł po stronie dochodów 36.075.561 zł, a po stronie wydatków 40.541.933 zł. 
Planowany deficyt w kwocie 4.466.372 zł zostanie sfinansowany nadwyżką 
budżetową z lat ubiegłych 300.000 oraz kredytem długoterminowym 4.166.372 zł. 
Budżet za I półrocze 2009 r. został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 
19.717.491,29 zł, co stanowi 54,66 %, a po stronie wydatków w wysokości 
17.273.360,10 zł, co stanowi 42,61 %. Powiat uzyskał dodatni wynik finansowy  
w wysokości 2.44.131,19 zł przy planowanym deficycie budżetowym. 
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Analiza dochodów budżetu wskazuje, że struktura i poziom realizacji przedstawia 
się następująco: 
-dochody własne stanowią w budżecie 15,7 % wykonanie w 44,2 %, 
-dotacje celowe stanowią w budżecie 15,9 % wykonanie w 48,3 %, 
-subwencja w budżecie 68,4 % wykonana w 59,7 % łącznie z subwencją oświatową 
za miesiąc lipiec b.r. przekazaną w czerwcu. 
W strukturze wykonanych dochodów własnych największy udział mają udziały 
powiatu w podatkach budżetu państwa 41,45 %, dochody z majątków powiatu  
3,7 %. W dochodach tych najwyższe procentowe wykonanie planu wystąpiło  
w udziałach powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 107,9 %  
i w dochodach z gospodarki majątkiem powiatu 73,3 %. 
Najniższe wykonanie w udziałach powiatu w podatku dochodowym od osób 
fizycznych 40,3 %. Na bieżące wydatki powiat zaplanował 16.960.701 zł, co stanowi 
98,2 %  środków budżetowych. Pozostałe wydatki 312.658 zł na wydatki majątkowe. 
W stosunku do zaplanowanych wielkości wydatki bieżące zrealizowano w 50 %,  
a wydatki inwestycyjne w 4,7 %. Na koniec okresu powiat posiadał zobowiązania 
wymagalne w wysokości 122.807 zł, co stanowi 0,3 % planowanych dochodów 
budżetu powiatu na 2009 rok. Zobowiązania wymagalne powstały z tytułu nie 
otrzymania z budżetu państwa środków na uregulowanie składek na ubezpieczenia 
zdrowotne, dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Jest to zadanie z zakresu 
administracji rządowej. Z uwagi na zmianę przepisów dotyczących osób 
bezrobotnych przyznane środki na ten cel okazały się niewystarczające. Zadania 
zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień 
zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej były realizowane  
w ramach otrzymanych środków budżetu państwa i budżetów samorządowych.  
W ocenie składu orzekającego nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Włocławku 
stopień wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2009 roku nie budzi zastrzeżeń,  
a tym samym nie stwierdza się zadłużenia dla prawidłowego wykonania budżetu 
całorocznego. Przedłożona Izbie informacja Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
spełnia wymogi określone  w ustawie o finansach publicznych. 
P. Piotr Kostecki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za pierwsze 
półrocze 2009 roku.  
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie głoszono pytań i uwag.  
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za pierwsze 
półrocze 2009 roku. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2009 r.  
Poprosił o zabranie głosu p. Zbigniewa Skoniecznego dyrektora SP ZOZ  
w Radziejowie. 
P. Skonieczny dyrektor SP ZOZ przekazał, że przychody wykonane zostały  
w 52,18 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 12.378.099,33 zł. 
-przychody z działalności podstawowej – 12.019.073,00 zł, 
-przychody z pozostałej sprzedaży – 169.716,13 zł, 
-przychody finansowe – 128.702,54 zł, 
-pozostałe przychody operacyjne 60.607,66 zł. 
Koszty wykonano w 50,51 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 11.963.413,23 
zł.  
-koszty działalności operacyjnej – 11.961.448,84 zł, 
-koszty finansowe 154,50 zł, 
-pozostałe koszty operacyjne – 1.809,89 zł,  
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SP ZOZ w pierwszym półroczu 2009 roku osiągnął dodatni wynik finansowy brutto 
w wysokości 414.686,10 zł. 
Zobowiązania wynoszą – 2.299.774,790 zł. 
Należności wynoszą 2.283.331,52 zł. Remonty i inwestycje zawarte  
są w szczegółowym sprawozdaniu. 
Wykonano nadwykonań świadczeń zdrowotnych za kwotę ok. 1.100.000 zł.  
P. Piotr Kostecki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2009 r.  
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację z wykonania planu 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie 
za pierwsze półrocze 2009 r. Przekazał, że zakład funkcjonuje prawidłowo. Dodał,  
że Komisja Edukacji Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu złożyła wniosek 
do Zarządu Powiatu o przeznaczenie środków finansowych na remont wjazdu  
do szpitala. 
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos.  
Nie zgłoszono pytań i uwag.  
Rada Powiatu przyjęła informację z wykonania planu finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie  
za pierwsze półrocze 2009 r. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– oceny stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu. 
Zwrócił się do p. Ryszarda Micka Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie. 
P. Micek stwierdził, że szczegółowa informacja została przekazana radnym  
w materiałach w związku z tym przekaże najważniejsze sprawy. Stan 
bezpieczeństwa na terenie powiatu radziejowskiego jest dobry. Spadła dynamika 
takich przestępstw jak: bójki i pobicia, kradzież z włamaniem. Dane statystyczne 
wskazują na wzrost zagrożenia w kategorii posiadania narkotyków. Ilość czynów jest 
znacznie wyższa w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wykrywalność jest 100 %.  
Po narkotyki sięgają coraz młodsze osoby. Dodał, że nastąpił również znaczny 
wzrost wykrywalności kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwym. Z danych 
przedstawionych w sprawozdaniu wynika, że na terenie powiatu zanotowano spadek 
wypadków drogowych, natomiast zwiększyła się ilość kolizji.  
P. Przewodniczący zwrócił się do p. Adama Małeckiego p.o. z-cy Komendanta 
Powiatowego PSP w Radziejowie. 
P. Małecki przekazał, że poziom zabezpieczenia operacyjnego powiatu 
radziejowskiego należy uznać za właściwy.  Obejmuje cały powiat, w ciągu 15 min 
straż jest w stanie dotrzeć do miejsca zdarzenia. Trwa proces doposażenia jednostki 
w sprzęt specjalistyczny. W analizowanym okresie komenda pozyskała samochód  
o napędzie terenowym. Ta sama tendencja jest utrzymywana w przypadku 
pozyskiwania sprzętu przez OSP. Należy wspomnieć, że w celu właściwego 
zabezpieczenia operacyjnego powiatu w zakresie ratownictwa technicznego, 
ekologicznego i wysokościowego należy zabezpieczyć jednostkę w odpowiedni sprzęt, 
a także wymienić drabinę mechaniczną na nową lub podnośnik. Należy 
kontynuować działania mające na celu wyposażenie jednostek OSP w system 
selektywnego alarmowania. W kwestii właściwego zaopatrzenia powiatu w wodę  
do celów gaśniczych należy prowadzić nadzór na sieciami wodociągowymi, aby 
zapobiegać degradacjom tych sieci, a w miarę możliwości sieć rozbudowywać.  
W celu podniesienia bezpieczeństwa szpitala w Radziejowie należałoby zamontować 
sygnalizację pożarów, dźwiękowy system ostrzegawczy, który by był podłączony  
do PSP.  
P. Przewodniczący zwrócił się do p. Waldemara Kudłaka z-cy Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radziejowie. 
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P. Kudłak przekazał, że problem stanu bezpieczeństwa został omówiony  
na właściwej komisji i w przedłożonej informacji. Na terenie powiatu radziejowskiego 
struktura budownictwa nie uległa zmianie.  Istniejące obiekty, które by mogły 
spowodować zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi to przede wszystkim budowle 
sieciowe, do których należy gazociąg i ropociąg. Obiekty te eksploatowane są pod 
nadzorem służb specjalistycznych w zakresie dozoru technicznego i użytkowane są 
zgodnie z przeznaczeniem.  W związku z zaistniałą sytuacją spalenia budynku  
w Kamieniu Pomorskim przeprowadzono inspekcje wszystkich budynków 
socjalnych i domu opieki w Piotrkowie Kujawskim. W wyniku tej akcji budynek 
socjalny w Radziejowie został wytypowany do przeprowadzenia oceny stanu 
technicznego przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania tego rodzaju 
ocen. Na podstawie oceny stanu technicznego został nałożony obowiązek wykonania 
robót budowlanych mających na celu poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa 
p.poż. Ponadto były kontrolowane place zabaw dla dzieci, w większości  
są wybudowane z dobrych materiałów. Na terenie powiatu nie odnotowano również 
wystąpienia jakiejkolwiek katastrofy budowlanej. W Dobrem w obiekcie domu 
handlowego nastąpiła awaria gzymsu dachowego, właściciel obiektu otrzymał nakaz 
usunięcia zagrożenia i wydzielenie obiektu z dostępu osób postronnych. Na terenie 
powiatu występują również stacje bazowe telefonii komórkowej. Do grupy obiektów 
mogących powodować zagrożenie należy zaliczyć również zakłady produkcyjne  
i usługowe. 
P. Roman Grzegorzewski członek Komisji Infrastruktury Technicznej  
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że Komisja zapoznała się z informacją  
nt. oceny stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu, złożoną przez Komendanta 
Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przedłożone informacje zostały 
pozytywnie ocenione przez Komisję. 
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Głos zabrał radny Leszek Rosół. Zwrócił się z pytaniem do p. Kudłaka dotyczącym 
wymiany  pokryć dachowych z azbestem. 
P. Kudłak odpowiedział, że nie dysponuje informacją statystyczną na ten temat, 
jednak na dzień dzisiejszy świadomość właścicieli jest większa, zostają wymieniane 
poprzez służby specjalistyczne. Materiału tego nie można utylizować, można jedynie 
zabezpieczyć poprzez magazynowanie. 
Następnie głos zabrał radny Piotr Kalinowski. Stwierdził, że wzrost przestępczości  
w kategorii posiadania narkotyków jest duży. Zapytał czy zmieniły się metody 
wykrywania i czy te 25 przypadków to byli konsumenci? 
P. Micek odpowiedział, że są to konsumenci, jednakże jest to tylko liczba 
ujawnionego posiadania narkotyków. Nasz teren nie jest szczególnie zagrożony, ale 
jest na tyle atrakcyjny, że narkotyki są tutaj sprowadzane i sprzedawane. 
Nie zgłoszono więcej pytań. 
Rada Powiatu przyjęła informację nt. oceny stanu bezpieczeństwa na terenie 
powiatu. 
P. Przewodniczący ogłosił przerwę o godz. 10.45 
Obrady wznowiono o godz. 11.58. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– informacji Przewodniczącego Rady w sprawie oświadczeń majątkowych. 
P. Przewodniczący przekazał, że złożone oświadczenia przez radnych zostały 
przeanalizowane. Nie stwierdzono uwag. 
Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Do złożonej informacji nie zgłoszono uwag. 
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Rada Powiatu przyjęła do wiadomości informację Przewodniczącego Rady 
Powiatu z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych powiatu 
radziejowskiego za 2008 r. 
P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad  
– informacji Starosty w sprawie oświadczeń majątkowych. O zabranie głosu poprosił 
p. Starostę. 
P. Starosta przedstawił informację dotyczącą oświadczeń majątkowych za 2008 r., 
która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
Do złożonej informacji nie zgłoszono uwag. 
Rada Powiatu przyjęła do wiadomości sprawozdanie przedstawione przez 
Starostę w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych za 2008 r. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania 
finansowego za rok 2009 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Radziejowie. 
Poprosił o zabranie głosu P. Zbigniewa Skoniecznego dyrektora SP ZOZ  
w Radziejowie. 
P. Skonieczny poinformował, że wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Powiatu. 
Upoważnienia do przeprowadzenia zamówienia publicznego udzielił Zarząd Powiatu. 
Po złożonych ofertach jedynym kryterium oceny była cena. Wybrano biuro, które 
zaoferowało najniższą cenę. Po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu szpital zawrze 
umowę z rewidentem na badanie sprawozdania finansowego. 
P. Piotr Kostecki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała uchwałę. 
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 wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania 
finansowego za rok 2009 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Radziejowie.  
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. 
Głos zabrał Starosta. Przekazał, że Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
i Komisja  Budżetu i Finansów złożyły wniosek w sprawie przekazania środków 
finansowych na remont wjazdu do szpitala, zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek  
i podjął decyzję o przekazaniu kwoty 30 tys. zł.  
Poprosił o zabranie głosu p. Skarbnik. 
P. Skarbnik odczytała uchwałę w sprawie zmian w budżecie wraz z uzasadnieniem. 
P. Piotr Kostecki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała uchwałę ze zmianami.  
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 zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
Poprosił o zabranie głosu p. Skarbnik. 
P. Skarbnik wyjaśniła, że kredyt w kwocie 1.300.000 zł. zostaje zaciągnięty w celu 
sfinansowania inwestycji drogowych w 2009 roku zgodnie z podpisanymi umowami 
z wykonawcami. Spłata kredytu zostanie sfinansowana z dochodów własnych 
powiatu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco.  
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P. Piotr Kostecki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała uchwałę. 
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 zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwał wprowadzonych przez Starostę. Przekazał, że Starosta  
na posiedzeniach komisji informował o konieczności ich podjęcia. 
Zapytał czy ktoś chce zabrać głos.  
Nie zgłoszono pytań i uwag. 
Odczytał treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie 
przebudowy drogi gminnej nr 180834 C Sierakowy – Mchówek w Gminie Topólka  
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w  2010 roku, 
poddając ją pod głosowanie.  
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła (13 głosami za, 1 głosem 
wstrzymującym) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie 
przebudowy drogi gminnej nr 180834 C Sierakowy – Mchówek w Gminie 
Topólka w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w  2010 
roku. 
P. Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na współfinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 180228 C Osięciny- Borucin  
w Gminie Osięciny w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  
w  2010 roku, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła (13 głosami za, 1 głosem 
wstrzymującym) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie 
przebudowy drogi gminnej nr 180228 C Osięciny- Borucin w Gminie Osięciny 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w  2010 roku. 
P. Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na współfinansowanie przebudowy drogi gminnej ul. 11 Listopada w Piotrkowie 
Kujawskim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w  2010 
roku, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła (13 głosami za, 1 głosem 
wstrzymującym) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie 
przebudowy drogi gminnej ul. 11 Listopada w Piotrkowie Kujawskim w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w  2010 roku. 
P. Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na współfinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 180569 C Morzyce – Głuszyn  
w Gminie Bytoń w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  
w  2010 roku, poddając ją pod głosowanie.  
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła (13 głosami za, 1 głosem 
wstrzymującym) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie 
przebudowy drogi gminnej nr 180569 C Morzyce – Głuszyn w Gminie Bytoń  
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w  2010 roku. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad - 
interpelacji i zapytań radnych. 
Głos zabrał Starosta. Odniósł się do wypowiedzi radnego Stefana Paliwody. 
Stwierdził, że trudno jednoznacznie ocenić, które drogi i w której gminie  
są w najgorszym stanie. W dużej mierze zależało to od tego w jakim stopniu gminy 
partycypowały w kosztach remontów. Do tej pory nie było możliwości korzystania  
z tak wysokich dofiansowań z środków zewnętrznych jak obecnie. Poruszył kwestię 
drogi Radziejów – Stary Radziejów. Przekazał, że w roku następnym zostanie 
położona nowa nawierzchnia.  
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Następnie głos zabrał radny Włodzimierz Gorzycki. Odniósł się do sprawozdania 
Starosty z prac zarządu między sesjami. Na jednym z posiedzeń była podjęta 
uchwała w sprawie zagospodarowania gruntów rolnych będących własnością 
powiatu z możliwością  przeznaczenia pod budowę biogazowni. Zapytał czy jest 
opracowana koncepcja lub dokumentacja techniczna Radziejowskiej Strefy 
Przedsiębiorczości i całości terenu. Jeżeli jest to chciałby się zapoznać, a jeżeli nie 
ma to należałby ją wykonać. Poruszył kwestię niewielkiej odległości biogazowni  
od działek pod zabudowę mieszkaniową. Uważa, że możliwość budowy biogazowni  
w pobliżu działek pod zabudowę mieszkaniową nie podniesie ich atrakcyjności. 
Starosta odpowiedział, że nie ma takiej koncepcji, jednak zarząd postanowił 
skorzystać z drugiej formy - decyzji o warunkach zabudowy. Inwestor chce 
wybudować jedną biogazownię w Radziejowie, a dwie w gminie Osięciny. Basen 
będzie pochłaniał duże ilości energii, którą może produkować biogazownia. W chwili 
obecnej jest to dzierżawa na okres jednego roku.  
P. Gorzycki stwierdził, że chodzi mu tylko o atrakcyjność działek, które są 
przeznaczone do sprzedaży w pobliżu biogazowni. Wg niego usytuowanie działek 
przeznaczonych po zabudowę mieszkaniową jest bardzo ważne.  
P. Dybowski przekazał, że poprzez przeznaczenie pod dzierżawę zarząd nie 
zdecydował o charakterze docelowym tego terenu, tylko stworzył możliwość 
ubiegania się o stosowne pozwolenia, a odpowiednie organy wezmą pod uwagę 
otoczenie i możliwość budowy biogazowni, być może jedno z drugim nie będzie 
kolidować. 
Następnie głos zabrał radny Kalinowski. Przekazał, że otrzymujemy dofinansowanie 
do budowy basenu, jednakże podobno nie będzie można pobierać opłat  
za korzystanie, chciałby się dowiedzieć czy jest to prawdą. 
Starosta przekazał, że jest to prawdą. Przez 5 lat po otrzymaniu środków unijnych 
powiat nie będzie mógł sprzedawać biletów wstępu. Basen ma służyć 
społeczeństwu. Jeśli wspólnie z gminami zostanie opracowane rozwiązanie tego 
problemu rada zostanie poinformowana.  
Głos zabrał radny Kubisiak.  Zwrócił uwagę na odcinek drogi Skulsk – Tomisławice. 
W m. Przewóz przy wjeździe na most znajduje się uskok, który stwarza zagrożenie. 
Głos zabrał radny Paliwoda, odniósł się jeszcze do tematu biogazowni. Zapytał czy 
gaz będzie też produkowany z odpadków roślinnych czy tylko z kukurydzy? 
Starosta odpowiedział, że o innych substratach nic nie wiadomo.  
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– wolnych wniosków.  
Nie zgłoszono wniosków. 
Wobec wyczerpania porządku obrad sesji p. Przewodniczący zamknął XXXI sesję 
Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji (godz. 1145). 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 

 


