Protokół nr XLIV/2006
z obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Radziejowie
w dniu 24 sierpnia 2006 r.
Sesję otworzył (o godz. 1000) p. Jan Wojciechowski Przewodniczący Rady
Powiatu witając radnych, zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na sesję.
Następnie odczytał treść wniosku Zarządu Powiatu w sprawie zwołania sesji
Rady Powiatu. Wniosek podyktowany jest koniecznością podjęcia uchwały
zmieniającej budżet powiatu na 2006 r. z powodu dokonania zmian w planie
Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w związku
z przydzieleniem środków finansowych przez Głównego Geodetę Kraju w ramach
przelewów redystrybucyjnych i terminem realizacji zadania na dzień 31 sierpnia
2006 r.
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, jednogłośnie (15 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 prac Zarządu między sesjami.
P. Starosta przekazał informację nt. prac Zarządu między sesjami.
a) posiedzenie w dniu 27 lipca 2006 r.):
• zapoznanie się z informacją nt. realizacji harmonogramu dostosowawczego
do wymogów unijnych w SP ZOZ w Radziejowie;
• podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu
Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim;
• zapoznanie się z informacją nt. realizacji zaleceń pokontrolnych
i dochodzenia do standardu przez Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie
Kujawskim;
• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy – Zespołowi
Szkół Mechanicznych w Radziejowie na oddanie nieruchomości rolnej
niezabudowanej w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę;
• podjęcie uchwały w sprawie wrażenia zgody trwałemu zarządcy – Zespołowi
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemysce na oddanie
nieruchomości rolnej niezabudowanej w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego oraz określenia minimalnej opłaty
za dzierżawę;
P. Starosta wyjaśnił, że podjęcie powyższych uchwał wynika z tego, że
30 września br. upływa okres dzierżawy. W związku z tym należy wyłonić
dzierżawcę na następne lata. W ZSM jest 2,59 ha, a w Zespole Szkół RCKU –
22,67 ha. Zarząd Powiatu określił kwotę wyjściową do przetargu w wysokości
1.400 zł za 1 ha.
• podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
P. Starosta poinformował, że o awans z nauczyciela kontraktowego
na mianowanego ubiegało się 7 nauczycieli.
• podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radziejowie wykonanie poszczególnych
czynności związanych z realizacją Umowy nr WRR/000010/02/D

o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic
między regionami”;
P. Starosta wyjaśnił, że SP ZOZ otrzymał środki finansowe z PFRON
w wysokości 112.000 zł. Zarząd wstępnie zaakceptował dofinansowanie tego
projektu.
• przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu powiatu radziejowskiego
za II kwartały 2006 r. do Biuletynu Informacji Publicznej;
• zapoznanie się z informacją z realizacji remontów i inwestycji na drogach
powiatowych;
P. Starosta przekazał, że Zarząd wyraził także zgodę na zawarcie
porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie budowy chodnika
przy drodze wojewódzkiej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie.
ZDW przekaże materiał, natomiast prace wykona powiat.
b) posiedzenie w dniu 14 sierpnia 2006 r.:
• podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu;
P. Starosta wyjaśnił, że decyzja dotyczyła dwóch zbytych działek przy Domu
Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj.,
• zatwierdzenie projektów organizacji szkół na rok szkolny 2006/2007;
P. Starosta poinformował, że w porównaniu do roku szkolnego 2005/2006,
w roku szkolnym 2006/2007 będzie mniej oddziałów o 6. W ub. roku
szkolnym było 115 oddziałów, w tym roku będzie 109 oddziałów we
wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych. Zmniejszyła się również liczba
uczniów. W ub. roku było 2.610 uczniów, w tym roku będzie 2.437 uczniów,
czyli mniej o 173 uczniów.
W ub. roku było utworzonych 25 nowych oddziałów klas pierwszych, w tym
roku będzie 21 oddziałów klas pierwszych.
P. Starosta dodał, że końca dobiegają egzaminy na awans zawodowy
nauczycieli. O awans na stopień nauczyciela mianowanego ubiegało się
7 nauczycieli, w tym 1 osoba nie zdała egzaminu. O awans na stopień
nauczyciela kontraktowego z nauczyciela stażysty ubiegało się 17 osób.
Wszyscy uzyskali pozytywny wynik na egzaminie. O awans na stopień
nauczyciela dyplomowanego z nauczyciela mianowanego ubiegało się
13 nauczycieli. W tym przypadku postępowanie odbywa się w Kuratorium
Oświaty.
• przyjęcie porządku i materiałów na sesję;
• zapoznanie się z realizacją harmonogramu dostosowawczego do wymogów
unijnych w SP ZOZ w Radziejowie - wizyta w szpitalu.
P. Starosta przekazał informację nt. prac prowadzonych w Byczu celem
dostosowania tamtejszego obiektu do punktu ratownictwa medycznego.
Stwierdził, że prace dobiegają końca. Wykonawca nie został wyłoniony
w drodze przetargu, co zresztą byłoby bardzo kosztowne. Dyrektor szpitala
mówił o kwocie 40.000 zł. Rada Powiatu w budżecie na to zadanie
przeznaczyła 15.000 zł. Tymczasem prace zostały wykonane we własnym
zakresie za kwotę 5-6.000 zł. P. Starosta podziękował p. Teofilowi
Pieścińskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady za pomoc przy prowadzonych
pracach w Byczu, przy udziale pracowników Starostwa i Zarządu Dróg
Powiatowych. W ramach prac wykonano: poprawiono stan schodów,
dobudowano balustradę, wykonano posadzkę w garażu.
Pozostało wybetonowanie drogi dojazdowej. Obecnie obiekt jest malowany.
W tą pracę włączył się radny Jerzy Waszak oraz Burmistrz Piotrkowa Kuj.
P. Starosta podziękował im za pomoc.
Na tym p. Starosta zakończył sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.
P. Przewodniczący przystąpił do zapytań i uwag.
Nie zgłoszono zapytań i uwag do przedłożonego sprawozdania.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie.
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W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu
przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia
uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok. O zabranie głosu
poprosił p. Skarbnik.
P. Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany do budżetu powiatu, zwracając się
do Rady o akceptację poprawki do przedłożonego projektu uchwały.
Poinformowała, że w ostatnich dniach Starostwo otrzymało decyzję Ministra
Finansów zwiększającą dochody o środki rezerwy części oświatowej subwencji
ogólnej o kwotę 86.715 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie likwidacji szkód
w szkołach wywołanych zdarzeniami losowymi. Całość kwoty proponuje się
przeznaczyć na remont budynku internatu Zespołu Szkół RCKU w Przemystce.
P. Zygmunt Świątkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że
Komisja analizowała proponowane zmiany do budżetu powiatu. Zostały one
zaakceptowane i Komisja wnioskuje o ich przyjęcie.
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały.
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, którą poddał pod głosowanie.
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu
podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok
(XLIV/222/2006).
Przewodniczący przystąpił do interpelacji i zapytań radnych. Wobec braku
interpelacji i zapytań radnych przystąpił do wolnych głosów.
Głos zabrał radny Orłowski stwierdzając, że na ostatniej sesji Rada Powiatu przyjęła
stanowisko – wniosek skierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
możliwości udzielenia dotacji dla rolników w związku z klęską suszy, która objęła
również powiat radziejowski. Rada Powiatu uzyskała odpowiedź na to zapytanie
z Ministerstwa. Odpowiedź została wystosowana w dniu 22 sierpnia br.
Treść pisma stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny zauważył, że jedna sprawa, skierowana do Ministerstwa, została pominięta
w odpowiedzi. Rada Powiatu w swojej dyskusji skupiła się nad zmianą przepisów
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ostatnim czasie w tym temacie ukazuje
się wiele informacji prasowych. W swoich wypowiedziach Minister Rolnictwa mówi
o uproszczonym postępowaniu. Wskazuje, że nie będzie obowiązku przedkładania
przez rolników faktur i wniosków do poszczególnych jednostek samorządu
terytorialnego. Ta sprawa jest regulowana ustawą. Dopóki nie zmieni się ustawa,
procedura nie będzie mogła być zmieniona. W tym temacie Ministerstwo nie
udzieliło odpowiedzi. Pominęło to milczeniem. A było to głównym zapytaniem Rady.
Natomiast Ministerstwo poinformowało, że zostaną uruchomione dopłaty
do materiału kwalifikowanego siewnego. Z tej pomocy będą mogły skorzystać
gospodarstwa rolne, w których oszacowane przez komisje, straty przekroczą 30%.
Ponadto udzielona będzie pomoc dla rodzin rolniczych prowadzących gospodarstwa
rolne, a korzystających z pomocy społecznej. Dla rodzin rolniczych prowadzących
gospodarstwa rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych pomoc w formie
jednorazowego zasiłku wynosić będzie 500 zł. W przypadku gospodarstwa rolnego
powyżej 5 ha użytków rolnych – 1.000 zł.
Nie
został
określony
termin
uruchomienia
tej
pomocy
finansowej,
ale prawdopodobnie nastąpi to w najbliższym czasie.
Inną pomocą mają być preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej,
uruchomione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kredyty
udzielane będą na okres do 24 miesięcy. Termin spłaty poprzednio zaciągniętych
kredytów na wznowienie produkcji zostanie wydłużony do 5 lat.
Rada Powiatu poruszyła także temat nawadniania terenów.
Ministerstwo odpowiedziało, że należy to do kompetencji urzędów marszałkowskich.
Programy będą sukcesywnie realizowane w miarę posiadanych środków
finansowych.
3

Pismo informuje również, że podatnicy podatku rolnego mogą zwracać się do
urzędów gmin o przyznanie ulgi w podatku rolnych. Radny stwierdził, że faktycznie
ten podatek jest niewielki. Dla gmin jest to dochód, którego przeznaczenie zostało
określone i w budżecie nie ma wolnych środków, by można było stosować ulgi.
P. Przewodniczący stwierdził, że z pisma wynika, iż problem nawadniania terenów
należy do kompetencji urzędów marszałkowskich. W związku z tym zaproponował,
by Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej
w porozumieniu z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska
i Infrastruktury Technicznej opracowali i przekazali Urzędowi Marszałkowskiemu
propozycje dot. powiatu radziejowskiego do wojewódzkiego programu melioracji
wodnych na lata 2007 – 2013. Propozycje te dotyczyłyby finansowania przy udziale
środków unijnych rolniczych inwestycji z zakresu melioracji wodnych.
Następnie radny Trawiński stwierdził, że z pisma wynika, iż wszelkie planowanie
inwestycji wodnych, odbywa się na poziomie województwa – marszałka.
On miał na uwadze podjęcie działań na większą skalę. Utworzenie związku
kondensacji pary wodnej to przedsięwzięcie, którego należy dokonać w skali całego
kraju, a nie jednego województwa.
Gmina Kruszwica podjęła inicjatywę w zakresie ponownego wykorzystania wody
do nawadniania, a odprowadzanej do jeziora Gopło. Gmina zwróciła się z tą
inicjatywą do Marszałka Województwa. Uzyskała zgodę na dofinansowanie tego
projektu w 85% środków unijnych, po 7,5% Urząd Marszałkowski i Gmina
Kruszwica.
Chodzi o podniesienie lustra wody. W wyniku prowadzonych inwestycji nastąpiło
obniżenie poziomu wód jeziora Gopło. I nadal to następuje. W związku z tym należy
temu przeciwdziałać. Gmina Kruszwica podjęła inicjatywę.
Skutki tegorocznej suszy były większe, w porównaniu do ubiegłorocznej, ponieważ
nastąpiło duże i poważne obniżenie poziomu wód gruntowych.
W swoich działaniach powiat powinien dążyć do podniesienia poziomu wód jeziora
Głuszyńskiego.
P. Przewodniczący zgodził się z przedmówcą. Stwierdził, że pewne prace są
wykonywane nad jeziorem Głuszyńskim. Na pewno utrzymanie dotychczasowego
poziomu wody, oraz jego podniesienie jest jak najbardziej zasadne.
Takie przedsięwzięcia należałoby podjąć. Będą one trwać latami, ale będą
zapobiegać osuszaniu gruntów.
P. Wicestarosta przekazał, że podczas spotkania z przedstawicielami Kopalni Węgla
Brunatnego Konin utkwiła mu w pamięci informacja, że ilość wody
wypompowywanej do jeziora wynosi 1.000 l na 1 s. Sądzi, że samorządy powinny
podejmować działania celem zagospodarowania wszystkich miejsc, które pozostały
po wydobyciu kopalin – poprzez doprowadzenie wody, która ma ujęcia w rzekach.
Następnie radny Trawiński stwierdził, że zasoby wody w Polsce są bardzo małe.
Linia brzegowa jezior cofa się. Jeżeli powstanie kolejna na terenie powiatu, to woda
ze studni głębinowych po pewnym czasie zniknie.
Wobec braku dalszych wolnych głosów p. Przewodniczący zamknął obrady
XLIV sesji Rady Powiatu w Radziejowie (godz. 1040).
Na tym protokół zakończono.
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