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

w dniu 17 grudnia 2009 r. 
 
  

XXXIV 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 15 radnych, co daje podstawę do 
prawomocności obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu. 
P. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia porządku obrad.  
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono więcej pytań i uwag. 
Rada Powiatu przyjęła porządek obrad.  
Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
P. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia 
Rady. 
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
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 9 grudnia:  
1. Zarząd Powiatu podjął uchwałę zmieniającą uchwałę Zarządu Powiatu  

Nr 228/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. 

2. Zarząd Powiatu przyjął informację o pokryciu kosztów bieżącego funkcjonowania 
pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia Młodzieżowego Centrum Kariery. 

3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie III etapu zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Budowa zamkniętego podjazdu i boksów garażowych wraz  
z zapleczem dla ambulansów sanitarnych”. 

4. Zarząd Powiatu przyjął informację w sprawie wynajęcia pomieszczenia  
w budynku „B” SP ZOZ na prowadzenie punktu protetycznego. 

5.  Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 
a) wyrażenia zgody trwałemu zarządcy – Zespołowi Szkół Mechanicznych  

w Radziejowie na oddanie nieruchomości rolnej niezabudowanej w dzierżawę 
na okres 1 roku w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego z możliwością 
przeznaczenia pod budowę biogazowni w celu uzyskania stosownych 
pozwoleń oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę, 

b) wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na wynajęcie na okres do 3 lat 2 
pokoi mieszkalnych (nr 314 i 315) oraz części korytarza znajdujących się na 
III piętrze w internacie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Przemystce, 

c) zmian w budżecie powiatu na 2009 rok, 
d) zatwierdzenia  na rok szkolny 2009/2010  aneksu  do arkuszy 

organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Radziejowski. 

6. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Kultury w Piotrkowie Kuj. w sprawie współpracy w organizacji XII 
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Ogólnopolskiego Maratonu Windsurfingowego 2010. Zarząd Powiatu podjął 
decyzję o przekazaniu na ten cel kwotę 4.000 zł, przy czym realizacja zadania 
nastąpi w 2010 roku.  

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem p. Wandy Przysieckiej i p. Beaty 
Mańkowskiej w sprawie wyrażenia zgody na wykupienie części działki  
w Piotrkowie Kuj. stanowiącej własność powiatu, którą stanowi chodnik oraz 
przyległy grunt ze szczytu budynku mieszkalnego, którego są właścicielkami. 
Zarząd Powiatu udzielił delegacji pracownikowi starostwa do przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży.  

8. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem DPS w Piotrkowie Kuj. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż budynku chlewni w Piotrkowie Kuj. stanowiącego 
własność powiatu. Zarząd Powiatu udzielił delegacji pracownikowi starostwa  
do przygotowania nieruchomości do sprzedaży.  

9. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem p. Bożeny Sawickiej w sprawie wyrażenia 
zgody na wykupienie części działki w Piotrkowie Kuj. stanowiącej własność 
powiatu, którą stanowi chodnik oraz budynek portierni wraz z przyległym 
gruntem. Zarząd Powiatu udzielił delegacji pracownikowi starostwa do 
przygotowania nieruchomości do sprzedaży.  

10. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Burmistrza Miasta i Piotrków Kuj.  
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/198/2009 Rady Powiatu w Radziejowie  
z dnia 24 września 2009 r.  

11. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wójta Gminy Bytoń w sprawie 
rozwiązania umowy z dnia 25 września dotyczącej wspólnej inwestycji drogowej.  

12. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZSM w sprawie dofinansowania 
zakupu pomocy dydaktycznych i przeznaczył na ten cel kwotę 5.000 zł. 

13. Zarząd Powiatu przyjął porządek i materiały na sesję. 
P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punku porządku obrad – zapytań  
i uwag do sprawozdania Starosty. 
Nie zgłoszono uwag.   
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwał w sprawie  
a) uchylenia uchwały Nr XXXI/196/2009 Rady Powiatu w Radziejowie  
z dnia 24 września 2009 r. 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,  
b) uchylenia uchwały Nr XXXI/198/2009 Rady Powiatu w Radziejowie  
z dnia 24 września 2009 r. 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,  
c) uchylenia uchwały Nr XXXI/199/2009 Rady Powiatu w Radziejowie  
z dnia 24 września 2009 r. 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. 
Przewodniczący wyjaśnił, że wnioski gmin dotyczące realizacji inwestycji gminnych 
nie uzyskały dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. W związku z tym podjęcie uchwał jest zasadne.  
P. Szczurowski Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 
Publicznego przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekty wymienionych 
uchwał.  
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono pytań i uwag. 
Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwał, poddając je pod głosowanie. 
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W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (15 głosami 
za) uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/196/2009 Rady Powiatu  
w Radziejowie z dnia 24 września 2009 r. 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. 
 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (15 głosami 
za) uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/198/2009 Rady Powiatu  
w Radziejowie z dnia 24 września 2009 r. 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. 
 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (15 głosami 
za) uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/199/2009 Rady Powiatu  
w Radziejowie z dnia 24 września 2009 r. 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- 
podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.  
Poprosił o zabranie głosu p. Skarbnik. 
P. Skarbnik poprosiła radnych o dokonanie zmian w projekcie uchwały. 
W treści uchwały dodaje się 4 pkt w brzemieniu: W § 4 pkt 1 wyrazy „rezerwę ogólną 
w wysokości 29.405 zł” zastępuje się wyrazami rezerwę ogólną w kwocie 27.232 zł.   
W uzasadnieniu uchwały dokonuje się następujących zmian: 
Wydatki zwiększenia o kwotę 651.538 zł 
W pkt 12 zwiększa się plan wydatków bieżących w starostwie o kwotę 101.255 zł   
z przeznaczeniem na wydatki bieżące.  
Dodaje się pkt 14 w brzemieniu: zwiększa się plan wydatków w rodzinach 
zastępczych poza powiatem o kwotę 8.630 zł umieszczono nowe dziecko we wrześni.  
Wydatki zmniejszenia o kwotę 142.937 zł. 
Dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „zmniejsza się plan wydatków w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 6.457 zł.” 
Dodaje się pkt 6 w brzemieniu: „rozwiązuje się rezerwę ogólną z kwoty: 29.405 zł  
do kwoty: 27.232 zł, kwotę 2.173 zł przeznacza się na wydatki w rodzinach 
zastępczych poza powiatem.” 
Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok po 
dokonanych zmianach. 
P. Piotr Kostecki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu  
na 2009 rok.  
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
P. Gorzycki poprosił o podanie kwoty wydatków zwiększenia. 
P. Skarbnik odpowiedziała, że jest to kwota  651.538 zł. 
P. Gorzycki stwierdził, że jeśli zwiększono o 8.630 zł w rodzinach zastępczych,  
i zwiększono też w starostwie na wydatki, czy się kwota zgadza? 
P. Skarbnik odpowiedziała, że tak. 
P. Wojciechowski zapytał czym są ośrodki wsparcia? 
P. Skarbnik odpowiedziała, że ośrodki wsparcia dotyczą Środowiskowego Domu 
Samopomocy.  
Nie zgłoszono więcej pytań i uwag.  
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Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (15 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 trybu udzielania i rozliczania dotacji 
ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym  o uprawnieniach szkół publicznych 
funkcjonujących na terenie powiatu radziejowskiego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania. 
Poprosił o zabranie głosu Wicestarostę. 
Wicestarosta przekazał, że art. 90 ustawy o systemie oświaty nakłada obowiązek na 
właściwą jednostkę samorządu terytorialnego przekazania dotacji szkole 
niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych. Art. 90 ustawy określa 
jednoznacznie w jaki sposób dotacja ma być naliczana i przekazywana. Uchwała 
precyzuje tryb udzielania i rozliczania tych dotacji. W związku ze zmianami należy 
kontrolować sposób wydatkowania dotacji. Dotacje mogą  być wykorzystywane 
wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły. 
Dotacje z budżetu powiatu radziejowskiego przysługują: ponadgimnazjalnym 
szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany 
jest obowiązek nauki na każdego ucznia w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na 
jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Powiat; a także ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym  
o uprawnieniach szkół publicznych, na każdego ucznia w wysokości 50 % 
ustalonych w budżecie Powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach 
publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia,  
a w przypadku braku na terenie Powiatu  szkoły publicznej danego typu i rodzaju, 
podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez 
najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju,  
a w przypadku braku na terenie najbliższych powiatów szkoły publicznej danego 
typu i rodzaju, podstawą naliczenia dotacji jest 100 % kwoty określonej dla ucznia 
danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej 
Powiatowi. 

P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały.  

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 (15 głosami 
za) uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół 
publicznych funkcjonujących na terenie powiatu radziejowskiego oraz trybu  
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad - 
interpelacji i zapytań radnych. 
Głos zabrał radny Paliwoda. Poruszył kwestię dróg wytypowanych do Urzędu 
Marszałkowskiego o dofinansowanie były to ul. Kruszwicka w Radziejowie, droga 
Dobre – Bronisław i droga Osięciny – Jarantowice. Dofinansowanie uzyskała droga 
Osięciny – Jarantowice. Zapytał dlaczego dofinansowanie uzyskała akurat ta droga? 
Jakie kryteria wyznaczył Urząd Marszałkowski? 
Głos zabrał Starosta. Stwierdził, że trzeba rozróżnić dofinansowanie ze strony 
Wojewody i dofinansowanie ze stratny Urzędu Marszałkowskiego. Na 
dofinansowanie, którego udziela wojewoda nie mamy żadnego wpływu, poza 
kryteriami ogólnie dostępnymi inne kryteria nie są znane. Natomiast drogi, które 
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zostały wykonane w tym roku lub są wyznaczone do remontu w roku 2010 będą 
finansowane z Urzędu Marszałkowskiego.  
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– wolnych wniosków.  
Głos zabrał radny Kubisiak. Złożył wniosek, by radni otrzymywali na sesji Rady 
Powiatu gazetkę powiatową ABC.  
Wobec wyczerpania porządku obrad sesji p. Przewodniczący zamknął XXXIV 
sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji (godz. 1105). 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 


