Protokół nr XXXV/2005
z obrad XXXV sesji Rady Powiatu w Radziejowie
w dniu 24 listopada 2005 r.
Sesję otworzył (o godz. 1005) p. Jan Wojciechowski Przewodniczący Rady
Powiatu witając radnych, zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na sesję.
P. Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji udział bierze
14 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, jednogłośnie (14 głosami za) 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 (14 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) posiedzenie w dniu 15 listopada 2005 r.:
• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowej najemcy lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku
internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58
wraz z udziałem wynoszącym 7836/831960 w nieruchomości wspólnej
działki gruntu o nr ewidencyjnym 690;
P. Starosta wyjaśnił, że uchwała dotyczyła lokalu zamieszkiwanego przez
p. Walaszczyk.
• przyjęcie
sprawozdania
z
realizacji
Strategii
Rozwoju
Powiatu
Radziejowskiego;
• przyjęcie sprawozdania nt. oceny stanu dróg powiatowych oraz planu
modernizacji na 2006 r.;
• przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli;
• przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasadach jego
przyznawania;
• podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.;
• przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2005 r.;
• przyjęcie porządku i materiałów na sesję;
• podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie powiatu radziejowskiego;
P. Starosta wyjaśnił, że podjęcie uchwały podyktowane było powstaniem
nowej apteki w Dobrem.
• podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu
radziejowskiego na 2006 r.;
• rozpatrzenie pisma w sprawie dofinansowania Miejskiego i Powiatowego
Domu Kultury w Radziejowie;
• rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół RCKU w sprawie przydziału
godzin nauczania indywidualnego.
Na salę obrad wrócił radny Gorzycki – godz. 1013. Quorum wynosi 15 radnych.
Następnie p. Starosta poinformował, że w tym tygodniu Dyrektor SP ZOZ zawarł
kontrakt na prowadzenie punktu ratownictwa medycznego w Byczu. W związku
z tym należy odpowiednio przygotować obiekt na ten punkt.

P. Starosta poinformował, że może zajść potrzeba zwołania nadzwyczajnej sesji Rady
w związku z otrzymaniem dodatkowych środków do budżetu powiatu. Musi
jednakże zostać przekazana przedtem decyzja pisemna w tym zakresie, której na
dzień dzisiejszy jeszcze nie ma. Środki zostaną pozyskane w ramach subwencji
oświatowej i trzeba będzie je wydatkować jeszcze w tym roku.
P. Starosta przekazał, że w dniu 6 grudnia o godz. 1300 w sali konferencyjnej przy
ul. Kościuszki 20/22 odbędzie się debata publiczna nt. instytucji UE. Spotkanie
organizuje Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz przedstawiciele
Parlamentu Europejskiego. Zaproszenia na debatę zostaną wysłane. Debata
zostanie sfinansowana w ramach środków UE. Jedna debata zostanie
zorganizowana dla młodzieży w ramach klubów europejskich, a druga dla
dorosłych.
P. Starosta poinformował, że w dniu 4 grudnia miało się odbyć wspólne spotkanie
Zarządu Powiatu z Zarządem Województwa. Do spotkania nie doszło ze względu na
przybycie do Nakła zwycięskiego pianisty w konkursie chopinowskim. Spotkanie
zostało przełożone na 16 grudnia. Tematyka pozostaje bez zmian.
Na dzień 20 grudnia na godz. 1400 zaplanowano w Zespole Szkół i Placówek
spotkanie wigilijno-noworoczne. Zaproszenia na to spotkanie zostaną wysłane.
Następnie udzielił głosu p. Kalocińskiemu, by przedstawił treść odpowiedzi
wystosowanej przez Zarząd Powiatu na pismo, jakie otrzymali radni powiatu od
Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta Radziejów.
P. Kalociński Kierownik Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich
odczytał treść odpowiedzi Zarządu Powiatu na pismo w sprawie powierzenia zadań
dla Miejskiego i Powiatowego Domu Kultury w Radziejowie.
P. Przewodniczący przystąpił do zapytań i uwag.
Radny Gorzycki stwierdził, że intencją Burmistrza Miasta Radziejów było
poszukiwanie środków, a nie wywoływanie konfliktu między miastem a powiatem.
Miasto nie ma żadnych uwag co do współfinansowania biblioteki przez powiat.
Cieszy ich fakt, że kwota dotacji przekazywanej przez powiat na bibliotekę wróciła
do pierwotnej wysokości tj. 50.000 zł.
Każdemu z obecnych znany jest stan budynku domu kultury. Niezbędny jest jego
remont, zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny. Dlatego też poszukują wszelkimi
sposobami jakichkolwiek środków finansowych na remont domu kultury. Burmistrz
chciał zachęcić samorząd powiatowy do współfinansowania wyposażenia, czy też
części remontu. Nie jest to obiekt należący do powiatu, ale realizuje zadania
powiatu. W ramach zawartego porozumienia finansowana jest organizacja
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej. Faktycznie konkurs przez te
wszystkie lata organizował nie Miejski i Powiatowy Dom Kultury, ale Liceum
Ogólnokształcące w ramach Zespołu Szkół i Placówek.
Radny podkreślił, że miasto chce pozyskać jak najwięcej środków na modernizację
obiektu, a to zadanie na pewno nie zostanie zrealizowane w ciągu jednego roku.
P. Przewodniczący stwierdził, że powiat również nie chce wywoływać konfliktu
w związku z tym tematem. Pismo przedstawia stanowisko Zarządu. Na modernizację
obiektu można pozyskać fundusze z UE i od tego należałoby podjąć działania.
P. Starosta dodał, że pierwsze pismo podpisane przez Przewodniczącego Rady
Miasta skierowane zostało do radnych miasta i powiatu. Kolejne pismo zostało
skierowane do Starosty i radnych powiatu. Analizowane było ono przez Zarząd
Powiatu, który przyjął treść odpowiedzi. Powiat również nie chce wywoływać
konfliktu. Jest gotowy na prowadzenie rozmów, ale na pismo należało udzielić
odpowiedzi. P. Starosta stwierdził, że są szanse na pozyskanie środków na
modernizację obiektu za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w ramach
Kontraktu Wojewódzkiego lub środków unijnych. Spotkanie z Zarządem
Województwa będzie okazją do poruszenia tego tematu. Jeśliby wszystko ułożyło się
pomyślnie, wówczas można podjąć ewentualne rozmowy o innej jeszcze formie
pomocy.
Nie zgłoszono więcej zapytań i uwag do złożonego sprawozdania z prac Zarządu.
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P. Przewodniczący poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie.
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu
przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad –
sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego. O zabranie
głosu poprosił p. Marka Szuszmana Kierownika Biura Promocji, Informacji
i Integracji Europejskiej.
P. Szuszman stwierdził, że Strategia uchwalona została przez Radę Powiatu 8 lutego
2001 r. opiera się na realizacji 9 projektów, które są podstawowymi instrumentami
niezbędnymi do realizowania wizji zawartych w Strategii. W przedłożonym
sprawozdaniu przedstawiono poszczególne zadania, które są zadaniami z zakresu
spraw społecznych, gospodarczych i inwestycyjnych. Jest mowa o komunikacji
społecznej, działaniach na rzecz osób bezrobotnych, oświacie, szkoleniach dla osób
dorosłych i środkach zdobywanych na te zadania z EFS, działaniach inwestycyjnych
realizowanych przez poszczególne gminy, powiat i inwestorów prywatnych. W tym
względzie należy podkreślić duże zaangażowanie samorządów i inwestorów,
ponieważ szeroko realizowane są zadania związane z poprawą infrastruktury
technicznej (budowa wodociągów, kanalizacji, stacji uzdatniania wody, dróg).
Poszerzeniem założeń zawartych w Strategii są zadania ujęte w Planie Rozwoju
Lokalnego. Wspomnieć można o dużych osiągnięciach powiatu w zakresie remontów
i inwestycji prowadzonych w placówkach oświatowych, Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej, szpitalu. Podejmowane działania są limitowane
środkami, a które pozyskuje się ze źródeł europejskich, krajowych i wojewódzkich.
Tych środków jest coraz więcej. Sądzi, że Plan Rozwoju Lokalnego oraz założenia
Strategii będą realizowane z powodzeniem w roku przyszłym oraz w latach
następnych.
P. Przewodniczący otworzył dyskusję.
Głos zabrał p. Henryk Orłowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa,
Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej.
P. Orłowski przekazał, że Komisja w dniu 21 listopada br. zapoznała się
z przedłożonym sprawozdaniem z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu
Radziejowskiego. Strategia została przyjęta uchwałą Rady Powiatu w 2001 r.
Zdiagnozowano w niej teren powiatu oraz wyznaczono wizję rozwoju na długi okres
czasu. Ustalono mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, które istnieją na terenie
powiatu. Głównym przesłaniem Strategii były takie zagadnienia jak: poprawa
komunikacji społecznej, poprawa wiedzy ekologicznej, poprawa warunków dla
rozwoju przedsiębiorczości, sprawy związane z ekologią, bezrobociem. Dla realizacji
tych zadań przyjęto inne dokumenty tj. Plan Rozwoju Lokalnego, Program Ochrony
Środowiska oraz Gospodarki Odpadami, Powiatowy Program Walki z Bezrobociem.
Na ich podstawie realizowana jest Strategia.
P. Orłowski w swojej wypowiedzi zwrócił na niektóre aspekty realizowanej Strategii.
Stwierdził, że komunikacja społeczna ma związek z działającym na terenie powiatu
Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Radziejowskiego. Stowarzyszenie działa
prawidłowo. Wydaje gazetkę, która ujmuje przedsięwzięcia, działania podejmowane
na terenie powiatu. Zawiera wszystkie bieżące informacje nt. wykonywanych zadań
przez powiat i powiatowe jednostki organizacyjne oraz gminy. Na łamach tego
czasopisma, choć jeszcze w małym zakresie, prezentowane są sylwetki osób, które
przyczyniły się do rozwoju i powstania szeregu instytucji na terenie powiatu.
Zdaniem Komisji sylwetki tych powinny być w jeszcze szerszym zakresie
uwidaczniane na łamach tego czasopisma.
W ramach komunikacji społecznej pokazana została działalność prowadzona przez
„Zieloną Szkołę” w Budzisławiu. Dzięki niej młodzież może się zapoznawać
z zadaniami ekologicznymi. Jedyną uwagę, jaką może przekazać, to uwaga
przekazana przez Wójta Gminy Bytoń, a dotycząca tego, że nie wszystkie samorządy
chcą partycypować w kosztach utrzymania tej szkoły. Sądzi, że należy robić
wszystko, by tą szkołę utrzymać i jeszcze bardziej rozwijać.

3

Podobnie powinna być kontynuowana współpraca z niemiecką gminą Wahrenholz.
W Strategii dużą uwagę poświęcono na walkę z bezrobociem. Jest to realizacja
przyjętego przez Radę Powiatowego Programu Walki z Bezrobociem. Program jest
właściwie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, ponieważ opracowanych
zostało wiele programów, które przyczyniły się do pozyskania dodatkowych środków
z EFS i innych źródeł. Z przedłożonego materiału można dowiedzieć się, ile osób
skorzystało z tych środków. Jedną z form są dotacje dla rozpoczynających
działalność gospodarczą. Warunkiem jest prowadzenie działalności przez
co najmniej 1 rok. Zainteresowanie tą pomocą jest znaczne. Dotacja wynosi 500%
średniego wynagrodzenia, co stanowi kwotę ok. 11.500 zł. Nie jest to duża kwota,
ale na pewno pomocna w rozpoczęciu działalności.
P. Orłowski przedstawił dane otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie.
Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych:
sierpień 2004 r. – 4.872 osób, sierpień 2005 r. – 4.487 osób
Bezrobocie spadło o 356 osób, co stanowi ok. 7,9%.
wrzesień 2004 r. – 4.652 osób, wrzesień 2005 r. – 4.244 osób.
Bezrobocie spadło o 353 osoby, co stanowi 7,6%.
Ilość ofert pracy zgłoszonych w sierpniu br. było 71, we wrześniu br. – 258.
P. Orłowski stwierdził, że działania podejmowane przez PUP idą we właściwym
kierunku, dzięki opracowywanym programom celem pozyskania dodatkowych
środków. Ponadto wiele osób zostało skierowanych na staż, przygotowanie
zawodowe. Co roku osób na te formy zatrudnienia kierowanych jest coraz więcej.
P. Orłowski stwierdził, że kiedy Strategia była uchwalana, wiele rzeczy trudno było
przewidzieć i wiele rzeczy się zmieniło w związku z akcesją Polski do UE. Nie znano
zakresu działania takich instytucji jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, która przejęła szereg zadań przypisanych gminnym instytucjom,
samorządom i administracji rządowej. Chodzi np. o zalesienia, modernizację
obiektów gospodarczych, renty strukturalne. Funkcjonowanie ARiMR jest
niezależne. Środków na działania przez nią realizowane na pewno jest za mało.
P. Orłowski wyraził zdanie, że w realizacji Strategii przeszkadza brak miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Sejm poprzedniej kadencji był u schyłku
podjęcia decyzji, by studium uwarunkowań przekształcić w miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W Polsce większość gmin nie ma uchwalonych
planów, co powoduje wydłużenie procesu inwestycyjnego. Należy wydawać decyzję
o warunkach zabudowy, co jest kosztowne i pochłania wiele czasu.
Przeszkodzą jest również brak środków finansowych. Są środki przeznaczone
na określone zadania. Mieszkańcy powiatu są zainteresowani ich pozyskiwaniem
np. na budowę płyt obornikowych, zalesienia, ale tych środków faktycznie brakuje.
Należy podkreślić, że rolnicy wykazują inicjatywę pozyskania tych środków.
Samorządy składają wnioski o pozyskanie środków unijnych. Przykładem może być
wniosek złożony przez powiat na rozbudowę Zespołu Szkół i Placówek. Taki obiekt
faktycznie jest potrzebny na terenie powiatu i to w trybie pilnym. Podobnie
potrzebny jest dom kultury w Radziejowie, który jednak nie spełnia wszystkich
standardów, ponieważ na terenach poszczególnych gmin działają domy kultury
o lepszych standardach.
Z hali widowiskowej, jaka powstałaby przy ZSiP, korzystałaby młodzież z terenu
całego powiatu.
Środków jest bardzo mało dla rozwoju obszarów wiejskich. Sądzi, że Strategia jest
właściwie realizowana przez powiat i jego jednostki.
Sejm poprzedniej kadencji nie uchwalił projektu „ustawy śmieciowej”. Na jej mocy
każdy mieszkaniec, na podstawie zawartej umowy, musiałby płacić stawkę za
wywóz śmieci, ustaloną przez organy wykonawcze. Znowelizowano tylko ustawę
o odpadach, na podstawie której wszyscy właściciele nieruchomości zostali
zobowiązani do zawarcia umowy na wywóz nieczystości.
P. Orłowski w imieniu Komisji zwrócił się do Rady o przyjęcie przedłożonego
sprawozdania.

4

P. Idzi Pieściński Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że Komisja nie wniosła uwag do
przedłożonego sprawozdania.
P. Zygmunt Świątkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że
Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji Strategii.
P. Przewodniczący stwierdził, że do dnia dzisiejszego nie została zrealizowana
koncepcja utworzenia powiatowego wysypiska. Mówiono już o tym na początku
kadencji, ale nic nie zrobiono. Każda gmina posiada wysypisko, ale nie spełniają
one warunków unijnych. W związku z tym należy podjąć działania zmierzające do
utworzenia wspólnego wysypiska na terenie powiatu.
P. Wicestarosta stwierdził, że komunalne wysypisko powiatowe powinno być
utworzone wespół ze wszystkimi gminami z terenu powiatu. Pojemność wysypisk
gminnych kończy się. Budowa wysypiska wiąże się z bardzo długą procedurą. Sądzi,
że powiat zrobił wszystko co mógł. Był inicjatorem powołania Związku Gmin
Powiatu Radziejowskiego. Nie wszystkie gminy były temu przychylne i ostatecznie
związek nie powstał. Gdyby związek powstał, wówczas gminy mogłyby przystąpić do
zaprojektowania i budowy wspólnego wysypiska.
Od kilkunastu lat na terenie powiatu są inicjatorzy budowy krytego basenu.
Na pewno jest to potrzebne. Na realizację tego zadania można pozyskać środki
unijne. Związek gmin mógłby się tego podjąć. Były to dwa główne założenia, które
można by zrealizować. Jednakże nie ma woli wszystkich gmin do utworzenia takiego
związku.
W temacie koncepcji budowy powiatowego wysypiska radny Waszak zgłosił wniosek
do rozważenia, czy nie należałoby sporządzić studium wykonalności na etapie tej
koncepcji. Koszty mogłyby ponieść zainteresowane jednostki, co oczywiście jest do
ustalenia. Należałoby ustalić lokalizację wysypiska.
W tym zakresie potrzebne będą określone opinie, decyzje środowiskowe, raport
oddziaływania na środowisko. Z tego będzie wynikało, co należy robić dalej.
Należałoby ustalić kwestię nazewnictwa wysypiska – czy ma być powiatowe czy też
międzygminne.
Radny dodał, że w poprzedniej kadencji uczestniczył w kilku spotkaniach
poświęconych tematyce Strategii. Przyjęte kierunki Strategii dla poszczególnych
zadań są realizowane. Ewentualne modyfikacje wynikają z dostosowania, ze zmian
w technice.
P. Przewodniczący potwierdził, że temat budowy wspólnego wysypiska musi być
podjęty.
Nie zgłoszono więcej uwag do przedłożonego sprawozdania.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie.
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu
przyjęła sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego.
P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – oceny
stanu dróg powiatowych, planu modernizacji na rok 2006. O zabranie głosu
poprosił p. Zbigniewa Zajączkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Radziejowie.
P. Zajączkowski stwierdził, że przedstawił w formie pisemnej informację o stanie na
drogach powiatowych w ujęciu rzeczowym i finansowym oraz wg prac, jakie zostały
wykonane w poszczególnych gminach. Do przedstawionych zadań należy dopisać
jeszcze jedno zadanie, wykonane na terenie gminy Piotrków Kuj., a mianowicie
regulację poboczy na odcinku drogi Nowa Wieś – Przewóz, obustronnie, o długości
4 km. Zadanie zostało wykonane wspólnymi siłami przez powiat, gminę oraz
mieszkańców Nowej Wsi.
Patrząc na wykonane zadania w roku 2005 zauważyć można dość istotny wzrost
nakładów w stosunku do lat ubiegłych.
W planie inwestycyjnym i modernizacji na rok 2006 wymienione zostały wszystkie
zaplanowane zadania w tym zakresie. Najistotniejszym jest inwestycja na terenie
gminy Topólka, realizowana przy udziale środków unijnych, tj. przebudowa drogi
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Samszyce – Izbica Kuj. na długości 6 km. W najbliższych dniach zostanie podpisana
umowa z Wojewodą o finansowanie tego zadania.
Ponadto w roku przyszłym będą kontynuowane zadania w gminach Osięciny
i Topólka.
W projekcie budżetu na 2006 r. ujęto również 2 x po 10.000 zł z przeznaczeniem na
opracowanie dokumentacji na składanie wniosków o pozyskanie środków unijnych
na modernizację dróg w roku 2007. Wytypowano dwie drogi: Połajewo – Przewóz
o długości ok. 4 km oraz Radziejów – Bytoń o długości ok. 3,5-4 km. W przypadku
kolejnych naborów czynionych przez Urząd Marszałkowski, opracowaną
dokumentację będzie natychmiastowo złożyć.
P. Przewodniczący otworzył dyskusję.
Głos zabrał p. Henryk Orłowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa,
Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej przekazując, że ocena stanu dróg
powiatowych była przedmiotem analizy przez Komisję w dniu 21 listopada br.
Komisja stwierdziła, że nie było jednostki administracyjnej na terenie powiatu
radziejowskiego, gdzie nie podjęto by żadnych działań. Część zadań wykonywanych
było przy partycypacji samorządów gminnych, część wyłącznie ze środków Zarządu
Dróg Powiatowych.
Na początku tego roku, kiedy na sesji dyskutowano o stanie dróg po okresie
zimowym, każdy z obecnych informował i zwracał uwagę na stan dróg na terenie
powiatu. Obawiano się, że ZDP nie doprowadzi dróg do należytego stanu. Okazało
się, że przy wytyczeniu właściwych kierunków i przy partycypacji niektórych
samorządów gminnych, udało się zminimalizować skutki zimowego wpływu na
drogi.
Komisja zwróciła uwagę na fakt, że nie została wyremontowana w stopniu
wystarczającym droga Wójcin – Bycz. Stan drogi jest w złym stanie. Na dzień
dzisiejszy została naprawiona tylko na tyle, by była przejezdna. Sądzi jednak, że
w perspektywie czasu droga ta zostanie doprowadzona do należytego stanu.
Komisja zwróciła uwagę, by jeszcze więcej środków finansowych przeznaczyć na
niwelację poboczy. Niwelacja poboczy zmniejsza degradację dróg. Do tej pory
niwelacja poboczy była prowadzona przy udziale samorządów gminnych.
Następnie p. Orłowski wyraził żal, że przebudowa droga Samszyce – Izbica Kuj.
została przesunięta na rok 2006. Przesunięcie tego zadania na rok przyszły nie
nastąpiło z winy powiatu i ZDP, ale na skutek długotrwałą procedurą prowadzoną
przez Urząd Marszałkowski.
Dyrektor ZDP zasygnalizował, że podjęte zostaną działania w zakresie
przygotowania dokumentacji dla kolejnych dwóch nowych zadań tj. dróg: Połajewo –
Przewóz oraz Radziejów – Bytoń. Droga Radziejów – Bytoń obecnie też jest już
o złym stanie, a jest to droga uczęszczana, bo prowadząca do siedziby powiatu.
Komisja oceniła pozytywnie działania podejmowane przez Zarząd Dróg Powiatowych
w zakresie modernizacji i poprawy stanu dróg powiatowych.
Następnie radny Szczerbiak zwrócił uwagę, że przez wszystkie lata funkcjonowania,
Zarząd Dróg Powiatowych podejmował wiele działań w zakresie niwelacji poboczy.
Mimo tego problem ten nadal istnieje powodując degradację dróg. Radny
zasugerował Dyrektorowi oraz Zarządowi Powiatu następujące rozwiązanie tego
problemu. Tuchola posiada specjalną maszynę do niwelowania poboczy oraz
czyszczenia rowów. Maszyna jest prawdopodobnie produkcji niemieckiej. Można ją
zakupić na raty. Radny zaproponował rozważenie możliwości zakupienia takiej
maszyny celem utrzymania poboczy we właściwym stanie, przez wszystkie
samorządy działające na terenie powiatu. Służyłaby ona utrzymaniu wszystkich
dróg. Radny wyraził stanowisko, że warto byłoby podjąć taką inwestycję.
Radny Gorzycki złożył wniosek, by w projekcie budżetu ZDP na rok 2006
zabezpieczyć środki finansowe na przygotowanie kolejnej dokumentacji w zakresie
pozyskania środków unijnych. Radny wyjaśnił, że kilka miesięcy temu odbyło się
spotkanie z udziałem Zarządu Powiatu, Starosty, Zarządu Dróg Powiatowych,
Burmistrza Miasta Radziejów oraz Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad

6

nt. wycofania ruchu z miasta Radziejowa, a szczególnie odciążenia z ruchu
ul. Dolnej, Objezdnej i Brzeskiej. Ul. Brzeska jest jedną z najbardziej ruchliwych
i zatłoczonych ulic w mieście, a tym samym niebezpieczną, ponieważ nie ma tam
możliwości zbudowania parkingu. Jego propozycja w zakresie opracowania
dokumentacji dotyczy ulicy Kruszwickiej na odcinku od Lewiatana do Czołowa,
przebudowie tego skrzyżowania tak, by można było bezkolizyjnie dojechać do drogi
krajowej nr 266. Tematem tym mogą być zainteresowane trzy samorządy: miasto gdyż zmniejszone zostanie natężenie ruchu na ulicy Brzeskiej, Dolnej i Objezdnej,
gmina – jakiś czas temu mieszkańcy gminy wnioskowali o budowę chodnika, powiat
– jest to droga powiatowa. Radny wyraził zdanie, że w przyszłorocznym budżecie
ZDP można by ująć dodatkowe 10.000 zł na opracowanie dokumentacji związanej
z powyższą propozycją, oraz rozłożeniem realizacji tego zadania na rok 2006 lub lata
kolejne. Radny podkreślił, że zadanie dotyczy krótkiego odcinka drogi, ale jego
realizacja ma charakter ponadgminny.
P. Przewodniczący stwierdził, że powyższa propozycja jest słuszna.
Następnie głos zabrał radny Waszak informując, że Komisja Rewizyjna dokonała
kontroli wybranych dróg pod względem przeprowadzonych postępowań
przetargowych. Wybrano drogi modernizowane na terenie gminy Osięciny, ponieważ
żaden z członków Komisji nie jest reprezentantem tej gminy. Komisja dokonała
kontroli na podstawie dokumentów przetargowych, do których nie wniosła żadnych
zastrzeżeń.
Następnie radny Waszak przeszedł do poruszonego na łamach gazety, jak
i poprzedniej sesji Rady tematu dot. modernizacji drogi powiatowej Wójcin – Bycz.
Materiał w zakresie drogownictwa, przedłożony na dzisiejszą sesję, został uprzednio
przyjęty przez Zarząd Powiatu, a opracowany został przez Dyrektora ZDP.
W planie inwestycyjnym i modernizacji na rok 2006 określono, jakie prace zostaną
wykonane na wymienionych odcinkach dróg. Jednocześnie w przedłożonym
sprawozdaniu ujęto zdanie, że „deklaracja gminy Piotrków Kuj. partycypacji
w kosztach remontu tej drogi nie została zrealizowana”. Jest to droga powiatowa,
a więc Rada Powiatu na wniosek Zarządu uznając za celowy remont tej drogi
powinna wyznaczyć na ten remont środki finansowe. Skoro Rada Powiatu nie
wyznaczyła na to zadanie żadnych środków, to nie można domagać się, by Miasto
i Gmina na nie swoje zadanie przeznaczała pieniądze.
Jako uczestnik sesji Miasta i Gminy Piotrków kuj. otrzymuje pytania w tej sprawie,
jak również uwagi, że nie podejmuje żadnych kroków w związku z tym.
Rada Powiatu dyskutuje nie o jednej gminie, ale wybiera problemy do rozwiązania,
które są najważniejsze w skali całego powiatu. Skoro Rada Powiatu, ZDP nie
posiadają środków na położenie dywanika na omawianej drodze, proponuje, by
wyznaczyć środki finansowe na uzupełnienie istniejących ubytków asfaltem.
Radny stwierdził, że na dzisiejszą sesję przedłożony został projekt uchwały
zmieniający budżet, zakładający m.in. zwiększenia środków na zakup karetki.
Radny stwierdził, że stan drogi jest taki zły, że tylko opóźni dojazd karetki do
szpitala. W związku z powyższym radny zwrócił się do Zarządu o wyznaczenie
środków w budżecie, które zostaną przeznaczone na remont tej drogi, na
uzupełnienie ubytków nie kruszywem wapiennym, ale czymś trwalszym.
Radny dodał, że otrzymał informację od Dyrektora ZDP nt. środkach
wydatkowanych przez powiat w latach 2002 – 2005 na drogi. W ramach tej
informacji wyłączył drogę Samszyce – Izbica Kuj., której przebudowa będzie
dofinansowywana z funduszy europejskich. Radny stwierdził, że dokonał analizy
środków wydatkowanych przez powiat na zadania realizowane w roku 2005
odejmując dotacje gmin, które w tych zadaniach partycypowały. Wynika z tego, że
powiat ogółem w tym roku na drogi, z wyłączeniem drogi Samszyce – Izbica Kuj.,
wydał kwotę 546.265 zł, natomiast wg planu inwestycyjnego i modernizacji jest to
kwota 380.000 zł. Nawet jeżeli doda się do tej sumy 100.000 zł, to i tak nadal jest
różnica na niekorzyść roku 2006. Można stwierdzić, że utrzymany zostanie poziom
środków roku 2005 – 2006 w układzie nominalnym.
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Radny
ponownie
podkreślił,
że
należy
przedsięwziąć
działania,
by
w przyszłorocznym budżecie zapewnić środki przynajmniej na usunięcie ubytków
w sposób trwały na drodze Wójcin – Bycz, a jeżeli byłaby szansa na położenie
dywanika choćby na części drogi, tym lepiej by było. Sądzi, że takie rozwiązanie jest
zasadne. Jeżeli powiat przeznaczy na to zadanie środki, dopiero wówczas może
ewentualnie zwrócić się do Miasta i Gminy Piotrków Kuj. o partycypację. Miasto
i Gmina Piotrków Kuj. występuje w roli tego, kto może dołożyć te środki, a nie o nie
prosić.
P. Wicestarosta stwierdził, że powiat w zarządzie posiada prawie 300 km dróg.
W porównaniu do innych powiatów, na terenie powiatu radziejowskiego tych
remontów jest wykonywanych więcej, biorąc jeszcze pod uwagę możliwości
finansowe. Wiele remontów wykonuje się przy pomocy gmin. Faktycznie, póki nie
ma jeszcze zimy, należy usunąć obecne ubytki na drogach, ale by to zrobić należy
zapewnić na to środki w budżecie. Jeżeli teraz takie prace remontowe nie zostaną
wykonane, to po zimie koszty odnowy dróg będą o wiele wyższe. Powodem obecnej
sytuacji na drogach, która jest tragiczna, jest to, że drogi te były budowane w latach
50-60-tych. Kończy się okres ich wytrzymałości. Budując wówczas drogi, patrzono
na ilość, a nie na jakość. Nie brano wówczas pod uwagę, że natężenie ruchu
i obciążenie dróg może tak wzrosnąć.
W ostatnich latach cukrownie przeszły z transportu kolejowego na transport
najemny, który ładuje samochody po 40 t. Wszystko to dodatkowo obciąża drogi.
Stan dróg na dzień dzisiejszy jest taki, że jeżeli nic się nie będzie na nich robiło, za
parę lat zupełnie się rozpadną. Dlatego też należy robić wszystko, by
dofinansowywać ZDP. Skoro powiatu nie stać na budowę większych odcinków dróg,
to należy skupić się na wykonywaniu remontów bieżących.
P. Wicestarosta dodał, że od stycznia w Byczu będzie stacjonowała karetka, która
będzie poruszała się drogą, o której jest mowa. Skoro nie nadeszła jeszcze zima,
należy ją niezwłocznie wyremontować, by była ona przejezdna. Zapewne położenie
dywanika asfaltowego na całym odcinku drogi nie mieści się w możliwościach
finansowych powiatu.
P. Starosta udzielił informacji w temacie stanu drogi powiatowej Wójcin – Bycz.
P. Starosta przekazał, że pod koniec czerwca br. odbyła się rozmowa z Burmistrzem
Miasta i Gminy Piotrków Kuj. oraz Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy
w temacie tej drogi. Władze Miasta i Gminy zadeklarowały udział finansowy
w remoncie tej drogi na kwotę 50.000 zł. Rada Miasta i Gminy miała te środki
zabezpieczyć w swoim budżecie na początku lipca. W budżecie powiatu środki
finansowe na ten cel były przygotowane.
Do dnia dzisiejszego władze Miasta i Gminy nie złożyły żadnej oficjalnej deklaracji.
Z wypowiedzi radnego Waszaka wywnioskował, że Miasto i Gmina prawdopodobnie
jest zainteresowana partycypowaniem w remoncie drogi. Powiat również ma
przeznaczone środki na to zadanie. Przy połączeniu sił będzie można wykonać
dłuższy odcinek drogi.
Zarówno on, jak i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, znają stan techniczny tej
drogi. W najbliższych dniach niezbędne prace na tej drodze zostaną wykonane.
W przyszłym roku na pewno nie zostanie wyremontowany cały odcinek drogi,
ponieważ nie pozwalają na to możliwości finansowe powiatu.
P. Starosta dodał, że w najbliższych dniach droga będzie naprawiona na tyle, by
była przejezdna. W 2006 r. droga będzie remontowana. Jeżeli Miasto i Gmina
Piotrków Kuj. dołączy się finansowo do tego zadania, zostanie wykonany dłuższy
odcinek drogi. W budżecie powiatu zabezpieczono na to zadanie 100.000 zł.
Następnie p. Zajączkowski udzielił odpowiedzi i wyjaśnień w temacie zgłoszonych
wniosków i uwag.
W temacie zakupu maszyny do niwelacji poboczy poparł słuszność pomysłu radnego
Szczerbiaka. P. Dyrektor stwierdził, że prace wykonywane we własnym zakresie na
pewno są tańsze. Niwelacja poboczy, jaką obecnie wykonuje ZDP, wiąże się
z wysokimi kosztami, ponieważ jednostka nie posiada odpowiednich urządzeń.
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Temat zakupu maszyny do niwelacji poboczy można by podjąć, gdyż w eksploatacji
okazałoby się to tańsze. Znane są mu oferty w tym zakresie. Jest możliwość zakupu
na raty. Koszt zakupu takiej maszyny to kwota 200-300.000 zł. Taka maszyna
musiałaby być samojezdna, bo jeśli nie, to wiązałby się z tym dodatkowy wydatek
w postaci zakupu odpowiedniego ciągnika. Zakup byłby zasadny, ale obecnie ZDP
nie jest w stanie ponieść tak wysokiego wydatku inwestycyjnego.
W temacie wniosku zgłoszonego przez radnego Gorzyckiego, p. Dyrektor stwierdził,
że modernizacja ul. Kruszwickiej wiąże się z poniesieniem wysokich nakładów
finansowych, a z punktu widzenia powiatu nie ma on w tym żadnego „interesu”.
Przedłożona propozycja stanowi rozwiązanie dla miasta pod względem odciążenia
ruchu.
Jeżeli chodzi o drogę Wójcin – Bycz p. Dyrektor stwierdził, że niestety Miasto
i Gmina Piotrków Kuj. wycofała się z partycypacji w odnowie tej drogi.
W poprzednich latach partycypowała w odnowie dróg powiatowych. W tym
konkretnym przypadku samorząd gminny nie przekazał żadnej oficjalnej
odpowiedzi, mimo złożonej wstępnej deklaracji. Rada Miasta i Gminy miała podjąć
ten temat na sesji, ale mimo zapewnień tak się nie stało. Temat został tylko
zasygnalizowany.
P. Dyrektor stwierdził, że przyjęta została zasada, iż prace wykonywane są na tych
drogach, które przebiegają przez tereny gmin, które partycypują w kosztach
wykonywanych zadań. W poprzednich latach samorząd piotrkowski partycypował
w odnowie dróg. Gdyby tak czynił każdego roku, obecnie ten problem by nie istniał,
ponieważ stopniowo, z roku na rok, droga ta została wyremontowana.
P. Dyrektor stwierdził, że droga zostanie naprawiona, ale kamieniem, ponieważ
jednostka w 90% na pracach remontowych ma wykonany budżet. Ponadto obecna
pora roku nie pozwala już na wykonywanie poważniejszych prac na drogach.
W przyszłym roku w ramach środków przeznaczonych na bieżące remonty
cząstkowe droga będzie w całości remontowana, ale faktycznie wymaga ona
położenia nowej nawierzchni.
Następnie radny Waszak stwierdził, że Rada Miasta i Gminy Piotrków Kuj. nie
złożyła deklaracji finansowej. Radny przypomniał, że na sesji lutowej Rady Powiatu
podnoszone były głosy, że jak Piotrków Kuj. może żądać remontowania dróg, skoro
sam nie przekazuje na to zadanie żadnych środków. Radny ponownie podkreślił, że
w roku 2004 Piotrków Kuj. przejął kilka km dróg powiatowych. Ponadto
zaasfaltował drogę powiatową na odcinku Jerzyce – Rzeczyca o długości ponad
1,200 km. Gdyby tej drogi nie przejął samorząd gminny, zapewne do dnia
dzisiejszego nie zostałaby wyremontowana przez powiat, ponieważ nie pozwalałby
na to budżet powiatu. Faktycznie więc gmina podejmuje działania w zakresie
poprawy stanu dróg powiatowych.
Piotrków Kuj. przejął drogę powiatową Gradowo – Krzymowo, która w części jest
drogą wapienną i prędzej czy później gmina będzie musiała położyć na niej
nawierzchnię. W sytuacji gdyby gmina zwróciła się do powiatu z wnioskiem
o partycypację, zapewne powiat odmówiłby ze względu na brak środków
finansowych.
Radny stwierdził, że skoro chodzi o remont drogi powiatowej, to w pierwszej
kolejności powiat musi zapewnić środki na jej remont, a dana gmina może
partycypować w tym remoncie, by został on wykonany w większym zakresie. Droga
Wójcin – Bycz jest drogą ruchliwą, na pewno w okresie sezonu turystycznego. Stan
dróg przyciąga również turystów, lub też nie. Służy ona tym, którzy dojeżdżają do
terenów rekreacyjnych.
Radny Gorzycki stwierdził, że w swoim wniosku miał na uwadze tylko sporządzenie
dokumentacji. Nie określał zakresu prac. Przykładem zjednoczenia sił miasta,
powiatu i GDDKiA może być budowa chodnika do Przemystki. Podobnie mogłoby
być przebudowane skrzyżowanie w Czołowie. Radny wyraził zdanie, że takie
rozwiązanie nie tylko załatwia „interes” miasta. Mieszkańcy miasta są również
mieszkańcami powiatu. Ponadto Radziejów jest siedzibą powiatu oraz dwóch gmin.
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Jakieś pół roku temu sami mieszkańcy wnioskowali w tej sprawie do wszystkich
jednostek samorządowych. Radny stwierdził, że zaskoczony jest negatywnym
stanowiskiem już na etapie dokumentacji.
Nie zgłoszono więcej uwag do przedłożonego sprawozdania.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie.
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu
przyjęła ocenę stanu dróg powiatowych, plan modernizacji na rok 2006.
Ogłoszono przerwę – godz. 1150.
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1205. Quorum wynosi 14 radnych.
W obradach nie bierze udziału radny Kowalski.
P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad –
podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok. O zabranie
głosu poprosił p. Skarbnik.
P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na
2005 rok. Wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia pewnego „porządku”
w zakresie zadań inwestycyjnych. Większość zadań została już zrealizowana. Dzięki
temu powstały pewne oszczędności, które można teraz przekazać na inne zadania.
Ponadto zwiększone zostały dotacje oraz część oświatowa subwencji ogólnej
z rezerwy oświatowej, które również można było przeznaczyć na wydatki
inwestycyjne. P. Skarbnik zwróciła uwagę na zmniejszenie wydatków ze względu na
niemożliwość realizacji zadań z udziałem środków unijnych na 2005 r. na kwotę
2.003.495 zł. Inwestycja dot. przebudowy drogi Samszyce – Izbica Kuj. będzie
realizowana w 2006 r. Podpisanie umowy z Wojewody planowane jest na koniec
listopada lub początek grudnia. Inwestycja dot. rozbudowy Zespołu Szkół
i Placówek na pewno w 2005 r. nie będzie realizowana, dlatego to zadanie z zadań
inwestycyjnych roku 2005 zostało wyłączone.
Zmniejszył się deficyt budżetowy. Nie ma potrzeby zaciągania kredytu
długoterminowego, który miał zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych
z udziałem środków UE. Skoro te zadania w br. nie będą realizowane, to nie ma
potrzeby jego zaciągania.
P. Zygmunt Świątkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że
w dniu 21 listopada br. Komisja zapoznała się z proponowanymi zmianami do
budżetu powiat, nie wnosząc do nich uwag i wnosząc do Rady o ich przyjęcie.
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały.
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały.
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (14 głosami za) Rada Powiatu
podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok
(XXXV/179/2005).
P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli. O zabranie głosu poprosił p. Kalocińskiego.
P. Kalociński przedstawił powyższy projekt uchwały, jak też następny tj. w sprawie
wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego
przyznawania.
Wyjaśnił, że podjęcie tych uchwał wynika z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, który
zobowiązuje organ prowadzący do corocznego ustalania regulaminu wynagradzania.
Ustawodawca zobowiązuje również organy prowadzące do uzgodnienia zapisów
regulaminu ze związkami zawodowymi. Takie spotkania odbyły się w dniu
25 października oraz 3 listopada, a 19 listopada został podpisany protokół
uzgodnień dot. zapisów tego regulaminu.
W porównaniu do obecnie obowiązującego regulaminie, w przedłożonym projekcie
wprowadzone zostały następujące zmiany:
• § 4 ust. 5 brzmiał: „Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy
niż 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.” – na wniosek związków zawodowych
zapis ten zmieniono na: „Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być
wyższy niż 10% jego wynagrodzenia zasadniczego.”
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•

§ 7 ust. 2: nastąpiły zmiany w wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów,
tj. górne granice zostały zwiększone o 50 zł. Dotyczy to wyłącznie dyrektorów.
Ponadto nastąpiła zmiana wysokości dodatku za wychowawstwo klasy. Dodatek
ten zwiększono z kwoty 30 zł na 35 zł.
Ponadto w przedłożonym projekcie uchwały nie ujęto rozdziału nt. dodatku
mieszkaniowego, który zawarty jest w obecnie obowiązującym regulaminie.
Radca prawny przyjął wzór projektu uchwały przekazanej przez nadzór prawny
Wojewody. W związku z tym w regulaminie wynagradzania nauczycieli nie ujęto
rozdziału dot. dodatku mieszkaniowego. Kwestia ta została uregulowana poprzez
opracowanie projektu uchwały w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania. W omawianym
przypadku ten dodatek dotyczy tylko Zespołu Szkół RCKU w Przemystce.
P. Idzi Pieściński Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały.
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały.
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (14 głosami za) Rada Powiatu
podjęła
uchwałę
w
sprawie
regulaminu
wynagradzania
nauczycieli
(XXXV/180/2005).
P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie wysokości
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego
przyznawania.
P. Idzi Pieściński Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały.
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały.
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (14 głosami za) Rada Powiatu
podjęła
uchwałę
w
sprawie
wysokości
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego
oraz
szczegółowych
zasad
jego
przyznawania
(XXXV/181/2005).
P. Przewodniczący przystąpił do interpelacji i zapytań radnych.
Głos zabrał p. Wicestarosta w temacie oznakowania pionowego dróg powiatowych.
Stwierdził, że uczestniczył na sesjach rad gmin, podczas których radni i sołtysi
wnosili do niego o uzupełnienie brakującego oznakowania. Chodzi o gminy:
Topólka, Osięciny i Dobre. Wskazał Dyrektorowi ZDP, gdzie brakuje takich
oznakowań. Dyrektor odpowiedział mu, że oznakowanie raz do roku czy też
w zależności od potrzeby jest uzupełniane.
Następnie radny Gorzycki poprosił, by złożony przez niego wcześniej wniosek, został
potraktowany jako interpelacja, by mógł mieć informację o sposobie jego
załatwienia.
Radny złożył wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych o rozważenie możliwości, być
może tymczasowo, ustawienia znaku „zakaz postoju” na ul. Szkolnej w Radziejowie.
Mimo że został wybudowany parking, kierowcy i tak pozostawiają swoje samochody
(na czas trwania zajęć w szkole) na ulicy, niejednokrotnie blokując wejście do
budynku, w którym mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Podobny
problem swego czasu dotyczył ul. Kościuszki, ale został on rozwiązany.
P. Zajączkowski w temacie oznakowania dróg odpowiedział, że do ZDP wpływa wiele
wniosków. Na bieżąco oznakowanie jest uzupełniane. Wnioski dotyczą głównie
miejscowości. Ze względu na budżet, w tym roku jednostka nie zakupywała znaków.
Środki zostały przeznaczone na remonty bieżące dróg. Corocznie znaki były
zakupywane za kwotę ok. 20.000 zł. Oznakowanie zostanie uzupełnione, ale już
w przyszłym roku, w ramach nowego budżetu.
W temacie opracowania dokumentacji na przebudowę ul. Kruszwickiej
w Radziejowie p. Dyrektor wyraził zdanie, że w pierwszej kolejności należałoby
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podjąć decyzję o wprowadzeniu lub też nie tego zadania do budżetu powiatu na rok
2006. Będzie to zadanie inwestycyjne, więc należy rozstrzygnąć, czy podjąć się jego
realizacji.
Jeżeli chodzi o oznakowanie „zakaz zatrzymywania” lub „zakaz postoju” na
ul. Szkolnej, p. Zajączkowski odpowiedział, że taki znak może być postawiony, ale
musi być respektowany. Jego egzekwowanie należy do Policji. Tymczasem Policja
twierdzi, że nie posiada urządzeń do mierzenia czasu postoju.
Wobec braku dalszych interpelacji i zapytań p. Przewodniczący przystąpił
do następnego punktu porządku obrad – wolnych głosów.
Radny Waszak w nawiązaniu do poprzednio podjętego tematu, żartobliwie
zaproponował zakupienie dla Policji urządzeń do pomiaru czasu, jakich używają
gospodynie domowe.
Radny Orłowski poruszył temat dopłat paliwowych dla rolników. Radny stwierdził,
że z ostatnich zapowiedzi Rządu oraz Ministra Rolnictwa wynika, iż dopłaty
paliwowe będą przysługiwać tylko tym rolnikom, którzy posiadają ciągniki
i udowodnią zakup paliwa fakturami. Radny uznał to za niesprawiedliwe
i nieuczciwe. Wyraził zdanie, że słuszniejsze byłoby przyznawanie dopłat
paliwowych do hektara, co już funkcjonowało poprzednio. Radny zaproponował
wystosowanie przez Radę Powiatu odpowiedniego apelu w tym temacie do Ministra
Rolnictwa i Rządu – aby dopłatami paliwowymi objąć wszystkich rolników i do
hektara użytku rolnego.
Radny Wąsowicz wyraził zdanie, że dopłata paliwowa powinna być przyznawana
rolnikowi, który posiada ciągnik.
P. Przewodniczący wobec przeciwnych głosów zaproponował, by z tym tematem
poczekać jeszcze, bo być może w niedługim czasie zostanie on wyjaśniony.
Wobec braku dalszych głosów p. Przewodniczący zamknął obrady
XXXV sesji Rady Powiatu w Radziejowie (godz. 1245).
Na tym protokół zakończono.
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