
Protokół nr XXXIV/2005 
z obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Radziejowie 

w dniu 3 listopada 2005 r. 
 

Sesję otworzył (o godz. 1105) p. Jan Wojciechowski Przewodniczący Rady 
Powiatu witając radnych, zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na sesję. 
Następnie przedstawił wniosek Zarządu Powiatu w sprawie zwołania sesji Rady 
Powiatu na dzień 3 listopada br. w związku z koniecznością podjęcia uchwały  
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących roku 2006 związanych z realizacją 
inwestycji pn. „termomodernizacja z wymianą sieci cieplnej” w budynkach SP ZOZ 
w Radziejowie przy udziale środków z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 
P. Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji udział bierze  
15 radnych, co daje podstawę do prawomocności obrad (lista obecności – zał. nr 2). 
         Przystąpiono do przyjęcia porządku obrad (zał. nr 1).  
Nie zgłoszono uwag.  
W drodze głosowania jawnego (14 głosami za, 1 głosem wstrzymującym) Rada 
Powiatu przyjęła porządek obrad. 
         P. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Rady.  
Nie zgłoszono uwag do protokołu. 
W wyniku głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Rady.  
 Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad – sprawozdania 
Starosty z działalności Zarządu między sesjami. 
P. Starosta przekazał informację nt. prac Zarządu między sesjami. 
a) pierwsze posiedzenie (5 października 2005 r.): 

• zapoznanie się z aktualną sytuacją ekonomiczno-finansową w SP ZOZ oraz 
informacją nt. kontraktowania usług medycznych na 2006 r.; 

• podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu; 
P. Starosta wyjaśnił, że decyzja związana była z budynkiem położonym przy 
ul. Wyzwolenia 63, który jest przygotowywany do sprzedaży. 

• rozpatrzenie wniosku w sprawie wykupienia nieruchomości gruntowej pod 
istniejącym budynkiem, będącym własnością p. Karoliny Rafińskiej, 
położonej przy ul. Szpitalnej 4; 
P. Starosta przekazał, że Zarząd wyraził pozytywną opinię w tej sprawie. 

Na salę obrad wszedł radny Szczerbiak – godz. 1110. Quorum wynosi 16 radnych. 
• zajęcie stanowiska w sprawie podziału geodezyjnego nieruchomości rolnej 

Domu Pomocy Społecznej na działki budowlane z przeznaczeniem do 
sprzedaży; 

• podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu 
Dróg Powiatowych w Radziejowie; 
P. Starosta wyjaśnił, że zmiana dotyczyła adresu w związku ze zmianą 
siedziby jednostki. 

• zaakceptowanie nagród Starosty dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół  
i placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 

• zatwierdzenie aneksów dot. zmiany organizacji roku szkolnego 2005/2006 
Zespołu Szkół RCKU, Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Zespołu Szkół  
i Placówek; 

• podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.; 
• podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów  

i wydatków budżetowych na 2005 rok; 
• przyjęcie założeń do budżetu powiatu na 2006 r. 
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b) drugie posiedzenie (18 października 2005 r.): 
• analiza porozumień zawartych z Urzędem Miasta Radziejów w 2000 r.  

w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej oraz 
powiatowego domu kultury; 

• wstępne omówienie organizacji dożynek wojewódzkich 2006; 
• zapoznanie się ze wstępnym projektem remontów i inwestycji na drogach 

powiatowych w roku 2006; 
• zapoznanie się ze wstępną informacją nt. prowadzenia negocjacji  

w zakresie zmian regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 r.; 
• rozpatrzenie wniosku w sprawie przydzielenia godzin nauczania 

indywidualnego dla ucznia Zespołu Szkół RCKU w Przemystce; 
P. Starosta przekazał, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie. 

c) trzecie posiedzenie (28 października 2005 r.): 
• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie  

w użytkowanie środka trwałego (samochodu osobowego marki 
VOLKSWAGEN/WALDI 7HC/J rok produkcji 2005), przeznaczonego do 
przewozu osób niepełnosprawnych, będącego własnością Powiatu 
Radziejowskiego, zakupionego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej  
w Piotrkowie Kujawskim; 

• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 
środka trwałego (samochodu ciężarowo-osobowego marki Ford Transie  
FT 100 rok produkcji 1996), stanowiącego własność Powiatu 
Radziejowskiego, będącego w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej  
w Piotrkowie Kujawskim na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych  
w Radziejowie; 

• zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykorzystania dotacji powiatu za  
2005 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie; 

• przyjęcie propozycji tematów do wspólnego posiedzenia Zarządu Powiatu  
z Zarządem Województwa przy udziale wójtów i burmistrzów z terenu 
powiatu; 
P. Starosta poinformował, że spotkanie zostało odwołane i przełożone na 
początek grudnia. 

• zapoznanie się z informacją o wstępnych rozmowach i uzgodnieniach  
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 r.; 
P. Starosta przekazał, że w dniu dzisiejszym w tym temacie odbędzie się 
spotkanie Zarządu Powiatu z przedstawicielami związków zawodowych 
nauczycieli. 

• podjęcie wniosku w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji; 
• podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r. 

Następnie p. Starosta poinformował, że w dniu 28 października został podpisany 
akt notarialny z Prokuratorem Okręgowym w sprawie sprzedaży budynku 
położonego przy ul. Wyzwolenia 63. Obecnie nową siedzibą Zarządu Dróg 
Powiatowych jest ul. Kościuszki 20/22.  
Na tym p. Starosta zakończył sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami. 

P. Przewodniczący przystąpił do zapytań i uwag. 
Nie zgłoszono zapytań i uwag do złożonego sprawozdania z prac Zarządu. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami. 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – 
podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących roku 2006.  
O zabranie głosu poprosił p. Zbigniewa Skoniecznego Dyrektora SP ZOZ  
w Radziejowie. 
P. Skonieczny stwierdził, że po oddaniu do użytku kotłowni szpitalnej, podjął dalsze 
działania mające na celu kompleksową poprawę gospodarki cieplnej w szpitalu. 
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Wraz z budową kotłowni wykonano krótki odcinek sieci cieplnej od budynku nowej 
kotłowni do miejsca, gdzie mieści się stara instalacja. Główny odcinek, o długości 
ok. 250 m, to sieć stara, z lat 70-tych, nie posiadająca izolacji termicznej. Szpital 
został oddany do użytku w 1979 r. Współczynnik przenikalności ciepła jest dość 
znaczny. Cała sytuacja została poprawiona poprzez wymianę okien w latach 1999 – 
2001, ale należy podejmować dalsze działania, by straty ciepła były jak najmniejsze, 
a jednocześnie poprawiać komfort pobytu pacjentów. 
P. Dyrektor poinformował, że podejmował działania w tym zakresie w wielu 
instytucjach. Okazało się, że największa szansa na uzyskanie środków finansowych 
istnieje w ramach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  
a szczególnie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W dniu 26 października był na wstępnych negocjacjach w NFOŚiGW w Warszawie. 
Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo na otrzymanie przez szpital dotacji na 
przedsięwzięcie pn. termomodernizacja z wymianą sieci cieplnej. Wartość ogółem 
zadania wynosi 2,009 mln zł, w tym kwotę 599.000 zł szpital już poniósł 
wymieniając okna. Brakująca kwota na rzeczywiste wykonanie tego zadania wynosi 
1,410 mln zł.  
NFOŚ złożył wstępne przyrzeczenie na przekazanie dotacji w wysokości 1 mln zł. 
Aby tą kwotę uzyskać, szpital musi spełnić wiele warunków. Jednym z nich jest 
zagwarantowanie dokończenia tego zadania inwestycyjnego, na kwotę  
ok. 410.000 zł. By doprowadzić do podpisania umowy, wystąpił do Zarządu Powiatu 
z prośbą o uzyskanie potwierdzenia możliwości dalszej realizacji tego zadania.  
P. Dyrektor wyraził zdanie, że potrzeba dalszej modernizacji gospodarki cieplnej 
szpitala jest niezbędna. W konsekwencji doprowadzi to do obniżenia strat ciepła  
i obniżenia kosztów. Nie jest to ostatni etap zadania. Wnioski są tak 
przygotowywane, na ile pozwalają warunki i możliwości obydwu stron. 
Obecny etap zadania będzie miał na celu doprowadzenie sieci cieplnej do głównego 
budynku szpitalnego wraz z węzłami cieplnymi. Termomodernizacja będzie 
obejmowała docieplenie głównego budynku łóżkowego oraz ścian szczytowych 
pozostałych budynków.  
P. Dyrektor zwrócił się do Rady o pozytywne rozpatrzenie tematu i podjęcie uchwały. 
Następnie głos zabrała p. Skarbnik wyjaśniając, że zobowiązanie to dotyczy roku 
2006. Z wniosku przedłożonego przez p. Dyrektora wynika, że przewidywany termin 
zakończenia inwestycji nastąpi w czerwcu 2006 r.  
Jeżeli w 2005 r. uda się uzyskać dotację z NFOŚiGW w wysokości 1 mln zł, będzie 
ona musiała być rozliczona do dnia 25 grudnia br.  
Okres realizacji inwestycji jest bardzo krótki. Ponadto przypada na okres zimowy, 
kiedy trudno jest podejmować się takich prac. W związku z tym NFOŚ wyraził zgodę 
na realizację tego zadania do końca czerwca 2006 r. Środki, jakie powiat byłby 
zobowiązany przekazać w ramach dotacji na dofinansowanie tego zadania, dotyczą 
roku 2006. Budżet powiatu na rok kolejny nie jest jeszcze uchwalony. Zarząd musi 
złożyć stosowne oświadczenie wobec NFOŚiGW. Potrzebna jest zgoda Rady na 
przyjęcie tego zadania w budżecie roku 2006. W związku z tym został przedłożony 
projekt uchwały, zabezpieczający kwotę 410.480 zł w budżecie roku 2006, jako 
zabezpieczenie na wydatki związane z dofinansowaniem inwestycji prowadzonej 
przez SP ZOZ. 
Radny Nocoń zapytał, ile Rada Powiatu przekazała już środków finansowych na 
zobowiązania szpitala. 
P. Skarbnik odpowiedziała, że na rok 2006 powiat musi zabezpieczyć w budżecie 
poręczenie kredytu, jaki zaciągnął SP ZOZ na spłatę „13” wobec pracowników. Jest 
to kwota 303.020 zł. Odsetki na dzień dzisiejszy wynoszą 6,09% w skali roku. Raty 
do spłaty przypadają: 1 stycznia, 1 lutego i 30 maja. Kredyt został zaciągnięty na 
kwotę 500.000 zł. Zgodnie z harmonogramem zostały zapłacone 2 raty. Na dzień 
dzisiejszy kredyt, jaki posiada szpital w rachunku bieżącym, wynosi 300.000 zł. 
Obsługa kredytu przebiega prawidłowo. Nie ma żadnych opóźnień w jego spłacie.  
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Powiat poręcza również pożyczkę. Na rok 2006 w budżecie należy zapewnić z tego 
tytułu 148.038 zł. Odsetki wynoszą na poziomie minimum 8%. Do spłaty na rok 
2006 są 4 raty po 32.000 zł oraz odsetki w kwocie 20.038 zł. Pożyczka jest 
obsługiwana w sposób prawidłowy. Nie ma żadnych zaległości w spłacie pożyczki 
przez szpital. 
Ogółem, łącznie z zobowiązaniami, które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, 
Rada Powiatu na rok 2006 musi zabezpieczyć w budżecie 861.538 zł. Kwota ta może 
ulec jeszcze zmianie, ale o niewielką różnicę. 
Radny Szczerbiak zwrócił uwagę, że w ramach zaciągniętych zobowiązań, jakie do 
tej pory poniósł szpital, zmodernizowana została kotłownia. Szpital uzyskał dotację 
z Ministerstwa Zdrowia, a teraz ma szansę na kolejną dotację w wysokości 1 mln zł 
z NFOŚiGW. Dotacja jest bezzwrotna. Zostały spłacone wszystkie zobowiązania 
wobec pracowników. Został zakupiony sprzęt medyczny dla szpitala. Dotacja z 
NFOŚiGW to kolejne pieniądze dla dobra zakładu, powiatu i jego mieszkańców. 
Zdaniem radnego taką uchwałę Rada powinna podjąć. 
Radny Trawiński stwierdził, że podjęcie uchwały jest zasadne, biorąc pod uwagę 
przytoczone argumenty. Radny zapytał, ile wynosi oprocentowanie kredytu 
zaciągniętego przez szpital. 
P. Skarbnik odpowiedziała, że oprocentowanie wynosi 6,09%. 
Radny Trawiński zapytał o wysokość prowizji przygotowawczej. 
P. Skarbnik odpowiedziała, że prowizja była jednorazowa, uiszczana przy zaciąganiu 
kredytu. Wynosiła 1,5%. 
Radny Waszak zapytał, czy zobowiązanie w wysokości 410.480 zł należy traktować 
jako dotację bezzwrotną. Kondycja finansowa szpitala pozwala na terminową spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W związku z tym Rada Powiatu musi mieć 
świadomość, że ta dotacja to środki, które nie będą podlegały zwrotowi. 
P. Skarbnik potwierdziła powyższe. Dodała, że poręczenie z tytułu zaciągniętej 
pożyczki i kredytu należy zabezpieczyć w budżecie powiatu. Natomiast w przypadku 
dotacji, kiedy przyjdzie czas na realizację inwestycji, dotację będzie trzeba 
wydatkować na nią. 
Radny Waszak zwrócił się do p. Starosta o przedstawienie stanowiska Zarządu w tej 
kwestii. 
P. Starosta stwierdził, że kwota 410.480 zł może ulec jeszcze zmianie tj. może być 
mniejsza lub może być zupełnie zniwelowana. Przyczyną tego są prowadzone jeszcze 
rozmowy z WFOŚiGW celem uzyskania z tego Funduszu dotacji lub pożyczki. 
Stanowisko WFOŚiGW jest przychylne w tym temacie. Jeśli rozmowy się powiodą, 
wówczas powiat być może nie poniesie żadnych kosztów związanych z tą inwestycją.  
Odzwierciedleniem stanowiska Zarządu jest przedłożony projekt uchwały. Zarząd 
chce pomóc szpitalowi. Jest na to wielka szansa, choć nie wiadomo, czy zostanie 
wykorzystana. Problem istnieje w tym, że Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
musi wyrazić zgodę na zwolnienie z procedury przetargowej. W dużej mierze 
inwestycja zależy od niego. 
Radny Nocoń zapytał, czy powiat stać na zabezpieczenie tak wysokiej sumy w 
budżecie. 
P. Starosta odpowiedział, że w działach, gdzie istniały największe potrzeby, zostały 
one zrealizowane. Dom Pomocy Społecznej został dostosowany do standardów. 
Pewne prace należy wykonać jeszcze w oświacie. We wszystkich szkołach zostały 
wymienione okna i zmodernizowane kotłownie. Pozostały tylko internaty. 
Wyposażenie szkół jest dobre.  
Priorytetem przyszłorocznych wydatków powinny być remonty dróg powiatowych 
oraz szpital.  
P. Starosta stwierdził, że nie ma żadnych zagrożeń. Dochody z tytułu sprzedaży 
mienia zostały zrealizowane z nadwyżką. Na dzień dzisiejszy przekroczony jest już 
plan dochodów z tytułu komunikacji. Przekroczenie planu dochodów nastąpiło 
również w innych pozycjach. 
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Nadal nie jest rozstrzygnięty temat inwestycji dot. rozbudowy Zespołu Szkół i 
Placówek. Prawdopodobnie ta inwestycja ma niewielkie szanse na akceptację, z 
uwagi na małą pulę środków w ramach działania. Szkoła w ramach Kontraktu 
Wojewódzkiego otrzymała środki finansowe na modernizację obiektu Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Obecnie trwają prace remontowe. Udało się 
jeszcze pozyskać dodatkowe środki finansowe dla SOSW.  
Radny Gorzycki Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że 
Komisja dyskutowała w tym temacie. Opinia Komisji jest pozytywna. 
Nie zgłoszono więcej pytań i uwag. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, którą poddał pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących roku 2006 
(XXXIV/178/2005). 

P. Przewodniczący przystąpił do interpelacji i zapytań radnych. 
Radny Orłowski powiedział, że na początku kadencji czyli w grudniu 2002 r. złożył 
na forum Rady interpelację w sprawie likwidacji mogilnika w m. Góry Witowskie, na 
pograniczu dwóch gmin: Bytonia i Topólki. Interpelacja została przekazana do 
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w dniu 10 grudnia 2002 r. W dniu 17 grudnia 2002 r. otrzymał 
odpowiedź informującą, że likwidacja mogilników następuje etapami. Zostały 
wyodrębnione etapy. Likwidacja mogilnika w Górach Witowskich przypadła  
w 3 etapie, tj. po roku 2004. Mogilnik położony jest w strefie chronionego 
krajobrazu Jeziora Głuszyńskiego. Jest już rok 2005. Mieszkańcy okolicznych 
miejscowości niejednokrotnie zgłaszają w urzędach gmin, że na terenie mogilnika 
coś się dzieje. Są zaniepokojeni. Wie, że mogilnik jest cały czas monitorowany.  
W związku z powyższym radny złożył ponownie interpelację o powtórne 
wystosowanie pisma do Urzędu Wojewódzkiego, zgłaszając ten problem,  
z zapytaniem jakie są zamierzenia celem likwidacji tego mogilnika. 
Radny Gorzycki stwierdził, że na skutek zmian prawnych, z nazwy Gimnazjum 
Specjalnego w Radziejowie wykreślono słowo „specjalne”. W Radziejowie funkcjonuje 
Gimnazjum Publicznej Nr 1 na tej samej ulicy tj. Szkolnej. Powoduje to 
dezorientację zainteresowanych osób. Radny zaproponował, by Gimnazjum przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nadać nr 2, by nazewnictwo nie 
wprowadzało w błąd. 

Wobec braku dalszych interpelacji i zapytań p. Przewodniczący przystąpił do 
następnego punktu porządku obrad – wolnych głosów. 
Radny Orłowski poruszył temat zaaprobowania przez Radę inwestycji polegającej na 
budowie parkingu przy ul. Szkolnej w Radziejowie, tj. przy cmentarzu. W lokalnej 
prasie pojawiły się krytyczne opinie w tym względzie. Radny stwierdził, że decyzja 
Rady była przemyślana, nie było osoby, która wyraziła sprzeciw wobec tej 
inwestycji. Decyzja Rady na pewno była słuszna. Wybudowany parking i tak w pełni 
nie rozwiązuje problemu. W związku z tym radny zaproponował, by  
w przyszłorocznym budżecie zaplanować środki finansowe na kontynuację budowy 
tego parkingu. Na dzień dzisiejszy zagrożenie ruchu na tamtym odcinku drogi 
zostało na pewno już zminimalizowane i bezpieczeństwo poprawione. Radny wyraził 
nadzieję, że w przyszłym roku znajdą się środki na rozbudowę parkingu. 
Następnie głos zabrała p. Skarbnik informując, że w dniu dzisiejszym Dyrektor  
SP ZOZ złożył wniosek skierowany do Rady i Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na 
dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla szpitala o kwotę 30.000 zł –  
w ramach dotacji i umowy podpisanej z Ministerstwem Zdrowia. W dniu 
wczorajszym odbył się przetarg na zakup ambulansu sanitarnego. Najniższa 
zaoferowana kwota przekracza prawie o 30.000 zł kwotę, jaka została zabezpieczona 
w budżecie szpitala na zakup ambulansu. W związku z tym Dyrektor zwrócił się  
o pokrycie tej różnicy przez samorząd powiatowy. Wniosek stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu (zał. nr 3). P. Skarbnik stwierdziła, że dotacja otrzymana  
z Ministerstwa musi być wydana do 30 grudnia br. W związku z tym nie ma czasu 
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na przeprowadzenie kolejnego przetargu. Źródło pokrycia tej kwoty stanowiłyby 
dochody uzyskane ze sprzedaży mienia szpitala, tj. lokali mieszkalnych w hotelu 
pielęgniarek. 
P. Przewodniczący wyraził stanowisko, że Rada Powiatu powinna takie zapewnienie 
złożyć, a na kolejnej sesji uwzględniona zostałaby stosowna zmiana w projekcie 
uchwały zmieniającej budżet powiatu. 
P. Starosta stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła zasadę, iż dochody wypracowywane 
przez jednostki organizacyjne, będą im zwracane. W omawianym przypadku 
proponuje się wskazać jako źródło pokrycia dochody wypracowane przez szpital  
z tytułu sprzedaży mienia. P. Starosta poinformował, że na przetarg  
dot. ambulansu, wydanych zostało 19 specyfikacji, a złożona tylko 1 oferta. Jeżeli 
Dyrektor nie będzie miał środków, będzie musiał unieważnić przetarg, a wówczas 
dotacja nie zostanie już wykorzystana, bo nie będzie na to czasu. P. Starosta zwrócił 
się do Rady o wyrażenie wstępnej akceptacji w przedstawionym temacie.  
P. Starosta dodał, że z informacji przekazanej przez p. Dyrektora wynika, że 
prawdopodobnie przez NFZ zostanie zakontraktowana druga karetka dla szpitala. 
Następnie p. Skonieczny Dyrektor SP ZOZ podkreślił niezbędność posiadania przez 
szpital drugiej karetki. W specyfikacji określono takie warunki, jakie nakłada na 
szpital Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ. Prawdopodobnie potencjalni oferenci 
odstąpili od złożenia ofert ze względu na termin realizacji, tj. do 20 grudnia br. 
Wydanych zostało prawie 20 specyfikacji, a złożona została tylko 1 oferta. Gdyby nie 
wybrano firmy, która złożyła ofertę, należałoby przetarg unieważnić. Można by 
ogłosić kolejny przetarg nieograniczony lub przeprowadzić zapytanie o cenę, ale nie 
było już na to czasu. Termin realizacji jest bardzo krótki. Tymczasem firmy 
samochodowe nie posiadają na składzie ambulansów. Samochody dostawcze 
dostosowują do ambulansów, co trwa ok. 2 – 3 tygodni. Nie każdy podmiot, tym się 
zajmujący, jest w stanie dostosować się do tak krótkiego okresu realizacji.  
P. Dyrektor stwierdził, że szkoda byłoby unieważnić przetarg, ogłosić kolejny, nie 
wiedząc, czy ten zakończy się pozytywnie. Wówczas szpital utraciłby dotację  
z Ministerstwa Zdrowia na kwotę prawie 200.000 zł. 
P. Przewodniczący zaproponował, by stosowny projekt uchwały przedłożony został 
do zatwierdzenia przez Radę na kolejnej sesji, skoro nie ma dalszych głosów w tym 
temacie. 
Radny Szczerbiak wyraził zdanie, by Rada na dzisiejszej sesji wyraziła swoje 
stanowisko w formie głosowania. Jeśli Rada podejmie pozytywną opinię, Dyrektor 
SP ZOZ będzie mógł zawrzeć umowę z podmiotem, który wygrał przetarg, a dotacja 
uzyskana z Ministerstwa Zdrowia będzie wykorzystana. 
Radny Gorzycki stwierdził, że w ramach dotacji Ministra Zdrowia mieści się pewna 
część środków przekazanych z budżetu powiatu. Odbędą się kolejne przetargi na 
zakup sprzętu medycznego. W związku z tym może się okazać, że Dyrektor 
ponownie zwróci się do Rady o przekazanie kolejnych środków, jeżeli jakiś przetarg 
nie zakończy się zgodnie z przewidywanymi oczekiwaniami. Radny stwierdził, że na 
kolejnej sesji Rada na pewno będzie zatwierdzała zmiany do budżetu, dlatego dzisiaj 
nie ma konieczności głosowania jednej z tych zmian.  
Radny Szczerbiak stwierdził, że Rada powinna przegłosować wyłącznie temat 
dofinansowania szpitala w wysokości 30.000 zł, by do tego tematu ponownie nie 
wracać na kolejnej sesji. 
Wobec braku dalszych głosów p. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek  
o dofinansowanie szpitala w wysokości 30.000 zł na zakup ambulansu sanitarnego. 
W drodze głosowania jawnego (13 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących) 
Rada Powiatu wyraziła pozytywne stanowisko w przedmiocie przekazania dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie dotacji 
w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego. 
Następnie p. Przewodniczący poinformował, że do Rady Powiatu skierowane zostało 
pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie oświadczeń 
majątkowych za rok 2004 złożonych przez p. Starostę oraz Przewodniczącego Rady. 
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Wskazane drobne uchybienia w ich wypełnieniu zostały uzupełnione. Pewne 
uchybienia w wypełnianiu oświadczeń majątkowych przez radnych zostały również 
wskazane przez Urząd Skarbowy w Radziejowie. Zostały one uzupełnione i w dniu 
jutrzejszym przekazana zostanie stosowna odpowiedź wyjaśniająca ten temat. 
P. Przewodniczący poinformował, że do Rady przez Dowódcę Chorągwi Pieszej Grodu 
Radziejów skierowany został wniosek o ujęcie w budżecie powiatu na rok 2006 
środków finansowych na działalność Chorągwi. Zostanie to przedłożone komisjom 
Rady w trakcie ich prac nad opracowywaniem projektu budżetu.  

Wobec braku dalszych głosów p. Przewodniczący zamknął obrady XXXIV 
sesji Rady Powiatu w Radziejowie (godz. 1215). 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 
 
 


