
Protokół nr XLV/2006 
z obrad XLV sesji Rady Powiatu w Radziejowie 

w dniu 28 września 2006 r. 
 

Sesję otworzył (o godz. 900) 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  
17 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 (17 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 (17 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 24 sierpnia 2006 r.: 

• przekazanie w użytkowanie zakupionego sprzętu do pracowni żywienia  
w Zespole Szkół RCKU w Przemystce; 
P. Starosta poinformował, że pracownia została utworzona w ramach 
programu Phare 2003. 

• podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Radziejowie za pierwsze półrocze 2006 roku; 

• podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu 
powiatu za pierwsze półrocze 2006 roku; 

• podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół 
i Placówek w Radziejowie; 

• podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie; 

• podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego 
Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach. 

b) posiedzenie w dniu 12 września 2006 r.: 
• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radziejowie na oddanie Pomorskiej Spółce 
Gazownictwa Sp. z o.o. w Gdańsku Oddział w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42 
nieruchomości gruntowej w dzierżawę pod stację redukcyjno-pomiarową IIº 
na okres do 10 lat; 

• wyrażenie zgody o udzielenie prawa do dysponowania nieruchomością działki 
o nr ewidencyjnym 666/13 na potrzeby budowy przyłącza gazowego 
średniego ciśnienia do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Radziejowie; 

• podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych, położonych w Piotrkowie Kuj. oznaczonych numerami: 
393/5, 393/6, w drodze rokowań; 
P. Starosta poinformował, że przy Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie 
Kuj. pozostały jeszcze 2 działki do sprzedaży. 

• rozpatrzenie wniosku w sprawie przydzielenia godzin nauczania 
indywidualnego dla ucznia Zespołu Szkół RCKU w Przemystce; 
P. Starosta stwierdził, że decyzja Zarządu w tym zakresie była pozytywna. 
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• podjęcie decyzji w sprawie porozumienia z Wójtem Gminy Bytoń  
o wspólnej realizacji remontu chodnika przy drodze powiatowej Radziejów – 
Bytoń; 
P. Starosta poinformował, że koszt całości inwestycji będzie mieścił się  
w granicach 180.000 zł. Dofinansowanie ze strony powiatu wyniesie  
30.000 zł. 

• podjęcie decyzji o wyborze biegłego rewidenta na badanie sprawozdania 
finansowego SP ZOZ za 2006 r.; 
P. Starosta przekazał, iż uzgodnieniem Zarządu było wyłonienie biegłego 
rewidenta przez SP ZOZ. 

• podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok. 
c) posiedzenie w dniu 21 września 2006 r.: 

• podjęcie uchwały w sprawie powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej; 
• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 

środka trwałego (samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN T4 KOMBI 1.9 
TD rok produkcji 2001), stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego, 
będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół i Placówek na rzecz Zespołu Szkół 
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce; 
P. Starosta wyjaśnił, że Zespół Szkół i Placówek pozyskał nowy samochód 
sfinansowany ze środków PFRON i powiatu. W związku z tym dotychczas 
użytkowany samochód został przekazany Zespołowi Szkół RCKU, natomiast 
samochód użytkowany przez Zespół Szkół RCKU zostanie przekazany 
Rodzinnemu Domowi Dziecka. 

• zapoznanie się z wynikami kontroli w SP ZOZ w Radziejowie przeprowadzonej 
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie; 
P. Starosta poinformował, że kontrola została przeprowadzona w ramach 
ogólnopolskiej akcji zleconej przez Głównego Inspektora Sanitarnego,  
a dotyczącej badania pod kątem zakażeń wszystkich szpitali na terenie kraju. 

• przyjęcie porządku i materiałów na sesję. 
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. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.  

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad - oceny 
stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu. O zabranie głosu poprosił p. Ryszarda 
Micka Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie. 
P. Micek stwierdził, że radni otrzymali informację nt. analizy stanu bezpieczeństwa  
i porządku publicznego na terenie powiatu, opracowaną przez Komendę Powiatową 
Policji. 
W swej wypowiedzi zwrócił uwagę na przestępczość, która szczególnie jest dotkliwa 
dla mieszkańców powiatu, tj. włamania oraz kradzieże z włamaniami. Mimo że nie 
ma wielkich strat, to są to zdarzenia dokuczliwe. Często dzieje się tak na skutek 
niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu i urządzeń w garażach przez właścicieli. 
Niekiedy właścicieli słyszą włamywaczy, ale o fakcie włamania powiadamiają policję 
po jakimś czasie.  
Nie wszyscy właściwie dbają o swoje mienie. Nadal dokuczliwe są kradzieże 
wszystkiego, co kwalifikuje się na złom. Ostatnio przedmiotem zainteresowania  
są części wiatraków. 
P. Komendant stwierdził, że na końcu sprawozdania zawarte zostały wnioski.  
Na sesji Rady Miejskiej w Radziejowie dyskutowano nt. zainstalowania urządzeń 
monitorujących miasto. Sądzi, że wszystko jest na dobrej drodze i wkrótce miasto 
zostanie ujęte monitoringiem. Kamery zostałyby umiejscowione na zasadzie 
połączeń radiowych, co umożliwi dysponowanie kamerami pod potrzeby  
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i zagrożenia. Kamery będą przemieszczane, aby monitorowały miejsca najbardziej 
zagrożone.  
Następnie głos zabrał p. Piotr Muszyński Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Radziejowie. 
Stwierdził, że ilość zdarzeń na terenie powiatu ciągle wzrasta. Obecnie odnotowano 
ich 497. W porównaniu do ub. roku, było ich 528. 
Jeżeli chodzi o kategorie tych zdarzeń, to są to pożary i miejscowe zagrożenia,  
tj. wypadki drogowe, komunikacyjne i zdarzenia innego typu np. atak os i szerszeni. 
Kilkadziesiąt interwencji przeprowadzono w związku z osami i szerszeniami.  
W latach ubiegłych tych zdarzeń nie było w takiej liczbie. 
P. Komendant zwrócił uwagę, że stan łączności w jednostkach OSP jest coraz 
lepszy. Ich sprzęt jest stary, ale przy pomocy samorządów lokalnych jest on coraz 
lepszy. Dzięki łączności i selektywnemu alarmowaniu jednostek, ilość interwencji 
jest mniejsza. Szybka reakcja powoduje, że skala tych interwencji jest mała.  
W okresie sprawozdawczym wystąpiły tylko 2 duże pożary, pozostałe były pożarami 
mniejszymi. Również miejscowe zagrożenia mają charakter lokalny. Istotny jest 
sposób zgłoszenia przez zgłaszającego, co ma wpływ na jakość działań. 
W tym roku nie wystąpiły nagłe zjawiska atmosferyczne typu huragany czy 
nawałnice.  
P. Komendant zwrócił uwagę na koszty ponoszone przy akcjach. Z roku na rok 
wzrasta ilość zużytego paliwa w związku ze wzrostem interwencji.  
Komenda organizuje także w instytucjach akcje zapobiegania takim sytuacjom. 
Zwrócił uwagę na brak w szpitalu systemu alarmowania pożarowego, o czym ciągle 
informuje, a czego szpital nie może wykonać ze względu na brak środków 
finansowych.  
Następnie głos zabrał p. Waldemar Kudłak Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego.  
Stwierdził, że na terenie powiatu nie ma obiektów, które by mogły powodować 
zagrożenie swoim użytkowaniem. Nie były też realizowane obiekty, których budowa 
mogłaby powodować zagrożenie.  
Największe budowle na terenie powiatu to budowle sieciowe, gazociągi, ropociągi, 
budowle komunalne, oczyszczalnie ścieków i ujęcia wody, składowiska odpadów 
stałych, bazowe telefonie komórkowe, wiatraki energii odnawialnej. Są to obiekty, 
które swym sposobem użytkowania, elementami konstrukcyjnymi nie powodują 
dużego zagrożenia, by trzeba było interweniować.  
W okresie sprawozdawczym nie odnotowano żadnych zdarzeń, które można by 
nazwać mianem awarii budowlanej lub katastrofy.  
W omawianym okresie prowadzono kontrole wspólnie ze służbami zespolonymi. 
Były to akcje ze względu na zaistniałe niebezpieczeństwa, jakie miały miejsce  
w styczniu na hali w Katowicach. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,  
w związku z obfitymi opadami śniegu w tamtym okresie, wydał polecenie 
codziennego przeprowadzenia kontroli wszystkich większych obiektów z dachami 
płaskimi, o lekkiej konstrukcji. Takie kontrole były prowadzone do marca, zgodnie  
z harmonogramem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.  
Zgodnie z poleceniem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w czerwcu i lipcu 
przeprowadzono kontrole urządzeń i sprzętu na placach zabaw dla dzieci.  
Są to urządzenia wymagające okresowych przeglądów i poddawania oceny stanu 
bezpieczeństwa ich użytkowania. Sprawdzone urządzenia na placach zabaw  
w żadnym przypadku nie posiadały przeglądów. Sprawdzone zostały place zabaw 
przy przedszkolach i szkołach. Co do pozostałych placów zabaw – wydano polecenia 
przeprowadzenia ocen stanu technicznego użytkowania urządzeń i przedłożenia ich 
w Inspektoracie. Obecnie jest to tematem rekontroli Inspektoratu.  
Na miesiąc październik wyznaczono kontrole obiektów komunalnych, szczególnie 
wysypisk, powiadamiając o tym ich właścicieli i użytkowników. Przyczyną tego jest 
to, że Wojewódzki Inspektorat został powiadomiony o tym, iż na niektórych 
składowiskach odpadów stałych występują nieprawidłowości w ich użytkowaniu. 
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Wobec tego wszystkie składowiska odpadów komunalnych na terenie powiatu 
zostaną skontrolowane. 
Na początku roku miało miejsce odpadnięcie warstwy tynku ocieplającego blok 
mieszkalny w Radziejowie. Nie należy tego kwalifikować jako awarii, ponieważ było 
to zdarzenie mniejszej rangi. 
Ponadto Inspektorat na bieżąco prowadzi działalność inspekcyjno-kontrolną  
w zakresie legalności budów, szczególnie na terenach wokół jezior Głuszyńskiego  
i Gopło. Kontrole są prowadzone ze służbami samorządowymi gmin Topólka  
i Piotrków Kuj. oraz przedstawicielami Parku Nadgoplańskimi w przypadku jeziora 
Gopło. Jest dużo nieprawidłowości, dużo samowoli budowlanych, dużo 
nieprawidłowości w zakresie gromadzenia i usuwania stałych odpadów 
komunalnych na terenach letniskowych. Tymi sprawami zajmuje się samorząd, 
Inspekcja Ochrony Środowiska lub Inspekcja Sanitarna.  
Inspektorat Budowlany prowadzi kontrole w sprawach typowo budowlanych pod 
kątem przestrzegania przepisów Prawa budowlanego. Prowadzi postępowania 
wyjaśniające, naprawcze, względnie postępowania rozbiórkowe.  
   P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Głos zabrał p. Henryk Orłowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej. 
Poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 26 września br. zapoznała się  
z informacją przedstawioną przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na posiedzeniu 
obecny był p. Kudłak, który udzielił odpowiedzi i wyjaśnień na zadane pytania, 
poszerzając ich wiedzę nt. stanu bezpieczeństwa wynikającego z przepisów Prawa 
budowlanego i innych przepisów dot. administracji publicznej. 
Komisja stwierdziła, że przedłożony materiał przedstawia wszystkie formy działania 
podejmowane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Te formy 
działania mają zapobiegać nieprawidłowościom, które występują na terenie powiatu, 
oraz mają zapobiegać zdarzeniom losowym.  
Komisja stwierdziła, że mimo niewielkiej obsady kadrowej, Inspektorat podejmował 
wszystkie działania przy współudziale samorządów. Są zadania, będące  
w kompetencji PINP, wykonywane przy udziale samorządów gminnych.  
Współpraca z samorządami gminnymi układa się dobrze. 
W roku 2006, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzone były kontrole  
na terenach rekreacyjnych gmin Topólka i Piotrków Kuj. Występuje tam wiele 
nieprawidłowości wynikających z Prawa budowlanego, naruszając ochronę 
środowiska. Dzięki prowadzonym kontrolom, zagrożeń na terenach rekreacyjnych 
jest coraz mniej. Z roku na rok w gminie Topólka wydawanych jest coraz więcej 
decyzji o warunkach zabudowy. 
W związku z powyższym pracę Inspektoratu należy ocenić bardzo wysoko, mimo 
niewielkiej obsady kadrowej.  
W imieniu Komisji p. Orłowski zwrócił się do Rady o przyjęcie przedłożonej 
informacji. 
Następnie radny Waszak zwrócił uwagę na sprawozdanie przedłożone przez 
Komendę Powiatową Policji. W sprawozdaniu ujęto informację nt. ilości wypadków  
i kolizji drogowych oraz przyczyn zdarzeń drogowych na terenie miasta Radziejów. 
Ujęte na końcu sprawozdania wnioski również dotyczą miasta Radziejów.  
Radny zapytał, czy faktycznie te dane dotyczą wyłącznie miasta. 
P. Micek odpowiedział, że dane te dotyczą powiatu. 
Następnie radny Waszak poruszył kwestię możliwości dojazdu w przypadku 
niebezpieczeństwa występującego na torach relacji Śląsk – Porty.  
Radny wyraził zdanie, że Rada Powiatu powinna skierować pismo do PKP  
o przedstawienie możliwości dojazdu w sytuacji ratowania życia ludzkiego.  
Takiego dojazdu na dzień dzisiejszy nie ma. 
Radny stwierdził, że informacja przypomina, iż szpital nie posiada systemu 
alarmowania pożarowego. W związku z tym powinien on być niezwłocznie w ten 
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system doposażony. Powinno to być ujęte w ramach wniosków. Jest to niezbędne  
ze względu na bezpieczeństwo ludzi tam przebywających. 
Z informacji wynika, że jednostka OSP Dobre, przygotowana w sposób należyty,  
od 2 lat nie może się znaleźć w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.  
Być może wiąże się to ze środkami finansowymi dla jednostki. Radny stwierdził, że 
dziwi go taka sytuacja, skoro jednostka jest przygotowana do włączenia do systemu.  
Radny zwrócił także uwagę na działalność profilaktyczną Straży w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej w okresie letnim, kiedy nasilenie zdarzeń jest najwyższe.  
Radny wyraził zdanie, że jednostki OSP już na początku roku powinny prowadzić 
działalność profilaktyczną, przypominając mieszkańcom o zagrożeniach 
pożarowych. 
Głos zabrał p. Wicestarosta w temacie włączenia jednostki OSP Dobre do KSRG. 
Poinformował o wystosowaniu 2 pism do Zarządu Głównego OSP.  
Uzyskał odpowiedź, że wniosek zostanie rozpatrzony. Istnieje jednak jeszcze wiele 
gmin, na terenie których jednostki OSP nie są podłączone do systemu, dlatego te 
zostaną podłączone w pierwszej kolejności. Natomiast na terenie gminy Dobre 
jednostka OSP w Krzywosądzy jest włączona do systemu.  
Radny Orłowski zwrócił uwagę na właściwe ukierunkowanie działań w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa.  
Powstał nowy typ zagrożeń, tj. ukąszenia przez osy i szerszenie. W tym roku 
zjawisko to występowało masowo. Radny podziękował Komendantowi Straży  
za szybką reakcję na zgłoszenia. Miejscowa straż w Topólce została doposażona  
w odpowiedni sprzęt, dzięki czemu do zgłoszeń nie musiała przyjeżdżać jednostka  
z Radziejowa. Strażacy OSP zostali przygotowani i odpowiednio przeszkoleni  
do przeprowadzania takich interwencji, ich zwalczania. 
Radny Szczerbiak stwierdził, że Komisja analizując przedłożone materiały, doszła  
do wniosku, że odzwierciedlają one stan faktyczny. Wnioski w nich ujęte są 
aktualne. W związku z tym Komisja pozytywnie zaopiniowała te informacje.  
Radny dodał, że na terenie powiatu jest jedna gmina, która nie posiada żadnej 
jednostki OSP włączonej do KSRG. Jest to gmina Radziejów, ale nie dysponuje ona 
taką jednostką, którą by można wprowadzić do systemu.  
Opracowywany jest projekt ustawy, na mocy której do KSRG jednostki OSP będzie 
wprowadzała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, a nie jak teraz 
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.  
Radny poinformował, że do jednostek OSP przekazane zostały pierwsze 
kombinezony, które będą chronić strażaków przed osami i szerszeniami przy 
podejmowaniu interwencji. 
Radny Szczerbiak zwrócił się do Rady o przyjęcie przedłożonych informacji. 
Następnie p. Muszyński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej udzielił 
odpowiedzi na zadane pytania. Stwierdził, że radny Waszak trafnie określił wnioski.  
W temacie włączenia jednostki OSP Dobre do KSRG wyjaśnił, że jednostka OSP 
musi spełniać określone standardy, by mogła wejść do systemu.  
Generalnie w każdej gminie jest taka jednostka. Włączenie jednostek OSP  
do systemu jest jak najbardziej zasadne. Są jednak ograniczenia czasu dojazdu  
i odległości między jednostkami. Obwarowania są takie, że odległość między 
jednostkami powinna być znacznie większa niż między Krzywosądzą i Dobrem. 
Jednostka OSP w Dobrem jest dobrze wyposażona i podejmowane są próby jej 
włączenia do systemu. Jednostka ta bierze udział we wszystkich ćwiczeniach 
przewidzianych dla jednostek włączonych do KSRG.  
Jeżeli chodzi o gminę Radziejów, to jednostka zawodowa leży tak blisko terenu 
miasta, że są problemy z włączeniem jej do systemu.  
P. Muszyński dodał, że jednostki dość dobrze radzą sobie w interwencjach z osami  
i szerszeniami. Obecnie zgłoszeniami zajmują się już jednostki OSP, które posiadają 
sprzęt do usuwania tych gniazd. 
Stwierdził, że na pewno bardziej zasadne jest włączanie do systemu ratownictwa 
jednostek OSP przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 
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Sądzi, że niedługo jednostka OSP w Dobrem zostanie przyłączona do systemu. 
Wszystkie jednostki włączone do KSR posiadają system selektywnego alarmowania. 
Czynione są starania, by jednostki OSP w Dobrem, Starym Radziejowie i Witowie 
system selektywnego alarmowania posiadały. 
Następnie p. Micek stwierdził, że uwaga radnego Waszaka dotycząca danych była 
trafna. Dane liczbowe ujęte w tabelach dotyczą całego powiatu, nie tylko miasta. 
Wnioski dotyczą wyłącznie terenu miasta, ale zostanie to wyjaśnione. 
Następnie p. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu p. Zbigniewa Skoniecznego 
Dyrektora SP ZOZ w Radziejowie w temacie instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej. 
P. Skonieczny stwierdził, że jest to bardzo istotny temat, wielokrotnie poruszany, 
oraz dyskutowany z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej. 
Szpital powinien być zabezpieczony przeciwpożarowo. Niewiele w tym kierunku 
zrobiono ze względu na brak środków finansowych. Wstępny koszt w postaci 
zabezpieczenia klap dymowych i założenia drzwi na głównych klatkach 
przeciwpożarowych wynosi ponad 100.000 zł. 
W ub. roku szpital uzyskał informację, co i gdzie powinno być zainstalowane.  
W br. planowano przystąpienie do pierwszego etapu prac poprzez założenie klap 
dymowych na głównym holu, na głównej klatce schodowej do szpitala. Ten pierwszy 
etap dotyczący tylko 1 klatki schodowej miał kosztować w granicach 30.000 zł.  
Ze względu na wystąpienie innych sytuacji awaryjnych w szpitalu, od tego tematu 
odstąpiono. Obecnie nie są podejmowane żadne działania w tym zakresie, ponieważ 
brak jest na to środków finansowych. P. Dyrektor podkreślił konieczność wykonania 
systemu przeciwpożarowego w jak najszybszym terminie. 
P. Przewodniczący zapytał, czy p. Dyrektor może złożyć zobowiązanie, że zadanie to 
ujmie do realizacji w roku przyszłym. 
P. Dyrektor odpowiedział, że szpital ma wiele priorytetowych spraw do wykonania  
w tym roku, oraz w kolejnym.  
Może wstępnie przyjąć do planu na rok 2007, że pewien etap zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w minimalnym stopniu wykona, np. 1 klatkę schodową.  
Nie może jednak zobowiązać się do tego w 100%, dopóki nie zna wysokości 
kontraktów na rok 2007 i nie wie, jakimi środkami finansowymi będzie dysponował 
w roku przyszłym. Wstępnie do realizacji w roku 2007 przyjmuje minimum 1 klatkę 
schodową za koszt ok. 30.000 zł. P. Dyrektor dodał, że liczy także na pomoc 
finansową powiatu w realizacji tego zadania. 
Następnie radny Trawiński zabrał głos w temacie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Stwierdził, że w każdej wsi znajdują się hydranty, ale do 
żadnego z nich, nigdzie nie ma kompletu węży. W momencie nastąpienia pożaru, 
mieszkańcy mogliby przystąpić do jego gaszenia, zanim przybędzie jednostka straży. 
Jest to jednak niemożliwe ze względu na brak węży.  
Radny zaproponował, by wystąpić do samorządów gminnych i wspólnie z nimi 
zakupić komplety węży przekazując je niektórym gospodarstwom, aby mieszkańcy 
mogli przystąpić do gaszenia pożaru, przed przybyciem straży. 
P. Przewodniczący podziękował komendantom za wykonywanie swych funkcji  
i właściwe wywiązywanie się z obowiązków w zakresie bezpieczeństwa.  
Poprosił o dokładanie wszelkich starań, by było coraz bezpieczniej. 
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonych informacji. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie informacje. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła informację nt. oceny stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu. 
Ogłoszono przerwę – godz. 950. 
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1010.  
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P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – 
informacji z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2006 r. O zabranie 
głosu poprosił p. Skarbnik. 
P. Skarbnik stwierdziła, że wykonanie budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2006 r. 
generalnie przebiegało w sposób prawidłowy. Większość odchyleń, jakie wystąpiły, 
mają swoje uzasadnienie.  
Za pierwsze półrocze, wykonanie dochodów na plan w wysokości 27.625.534 zł 
wyniosło 15.233.473,86 zł, co stanowi 55,14%. 
Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 30.085.110 zł. Wykonano je w wysokości 
14.059.603,86 zł, co stanowi 46,73%. Zaplanowano deficyt w wysokości  
2.459.576 zł. Osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1.173.870 zł.  
Największy udział w dochodach stanowiły subwencje, które stanowiły 66,65% 
dochodów wykonanych ogółem. Tak wysokie wykonanie wynika ze specyfiki 
przekazywania środków finansowych, a szczególnie dlatego, że subwencja 
oświatowa dzielona jest na 13 części i w pierwszym półroczu przekazywane jest 
7/13 subwencji. 
Dotacje stanowiły 18,28% dochodów wykonanych ogółem. Dochody własne 
stanowiły 15,75%, w tym planowane środki z UE zostały wykonane w 0,28%.  
Tak małe wykonanie dochodów ze środków z UE wynika z tego, że główna kwota 
środków dotyczy zadań inwestycyjnych, których płatność nastąpi po realizacji 
zaplanowanych zadań, czyli w drugim półroczu. 
Najniższe wykonanie dochodów, tj. 4,76%, odnotowano w dziale Transport  
i łączność, ale wynika to ze specyfiki podpisanych porozumień i umów, kiedy środki 
wpływają po realizacji zadań, w miesiącach sierpień lub wrzesień.  
Zagrożenia jakie dotyczą wykonania dochodów są następujące.  
Są to wpływy z komunikacji z tytułu wydawania kart pojazdu. Zmieniły się przepisy 
dotyczące wysokości tej opłaty. Opłatę za wydanie karty pojazdu zmniejszono  
z 500 zł do 75 zł.  
Kolejnym zagrożeniem jest wykonanie dochodów z tytułu udziału powiatu  
w podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonanie za pierwsze półrocze 
wyniosło tylko 32%. Być może plan nie zostanie wykonany. 
Jeżeli chodzi o udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, 
przewiduje się, że jeżeli zostanie zachowana obecna tendencja, to dochód ten 
zostanie wykonany. 
Zagrożenie jest również we wpływach z tytułu odpłatności mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. Przyczyną tego jest to, że liczba mieszkańców 
zmniejsza się, celem dostosowania się do standardów. Na początku roku liczba 
mieszkańców wynosiła 77. Obecnie jest 72 mieszkańców. Aby osiągnąć standard, 
mieszkańców musi być 70. Może to skutkować tym, że dochody planowane nie 
zostaną wykonane. 
Wykonanie wydatków budżetu wyniosło 46,73% planu. Wykonanie wydatków 
bieżących w wydatkach ogółem stanowiło 97,62%, a majątkowych tylko 2,38%.  
Jest to związane z realizacją zadań inwestycyjnych i jest to zjawisko prawidłowe. 
Najniższe wykonanie wydatków nastąpiło w Zarządzie Dróg Powiatowych, ponieważ 
wartość zaplanowanych inwestycji jest tam najwyższa. Wykonanie tych wydatków 
stanowiło tylko 28,43%. 
Niskie wykonanie wydatków nastąpiło także w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej, tj. 39,73%, ze względu na zadanie inwestycyjne o wartości  
526.000 zł.  
Niskie wykonanie wydatków odnotowano w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego, tj. 39,45%. Stało się tak ze względu na trudności kadrowe.  
Z wyjaśnień Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynika, że do końca 
roku wydatki te powinny być zrealizowane.  
Najwyższe wykonanie wydatków odnotowano w dziale Oświaty oraz Edukacyjnej 
opieki wychowawczej, tj. 56,32% wydatków ogółem.  
Prowadzonych jest także 6 rachunków dochodów własnych.  
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Przychody w rachunkach dochodów własnych za pierwsze półrocze br. zamknęły się 
kwotą 151.589 zł. W stosunku do planu stanowiło to ok. 57% planowanego 
przychodu. Wydatki zostały wykonane w wysokości 150.419 zł i stanowiły ok. 56% 
planu. Wykonanie przychodów i wydatków przebiegało zgodnie z planem. 
W budżecie powiatu ujęte są 2 gospodarstwa pomocnicze, tj. Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół 
Mechanicznych. 
Realizacja ich dochodów i wydatków nie odbiegała w sposób znaczący od planu. 
W PODGiK za pierwsze półrocze br. odnotowano wynik dodatni w wysokości  
329,30 zł, natomiast w Warsztatach Szkolnych wynik dodatni w wysokości  
8.896,12 zł. Obydwa gospodarstwa realizują swoje zadania w sposób prawidłowy. 
Nie generują zobowiązań wymagalnych. Należności, które mają u swoich 
kontrahentów, ściągają w sposób prawidłowy. 
Jeżeli chodzi o fundusze celowe, to Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym osiągnął przychody w pierwszym półroczu br.  
w wysokości 157.976 zł, co stanowi 59% planu. Natomiast rozchody wyniosły 
214.357 zł, co stanowi 48,53% planu. Nie ma zagrożeń co do realizacji przychodów  
i rozchodów.  
Trudniejsza sytuacja dotyczy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. Na plan w wysokości 62.000 zł, wykonanie przychodów 
wyniosło 16.223,70 zł, tj. 26% planowanych środków. Wynika to z innego sposobu 
rozliczania wpływów na powiaty przez Urząd Marszałkowski. Rozliczanie jest 
półroczne, a było kwartalne. Tak więc wyższe wpływy odnotowane zostaną  
w sierpniu za pierwsze półrocze, a za drugie półrocze środki wpłyną 
prawdopodobnie w 2007 r. 
Rozchody tego funduszu zaplanowane zostały w wysokości 126.000 zł.  
Wykonanie za pierwsze półrocze br. wyniosło 28.831 zł. Realizacja większości 
rozchodów nastąpi w drugim półroczu, szczególnie po rozliczeniu programu 
dotyczącego dofinansowania usuwania materiałów budowlanych zawierających 
azbest i ich utylizacji z pokryć dachowych. Umowy zostały zawarte.  
Główne rozliczenie nastąpiło w sierpniu i częściowo we wrześniu.  
W ramach tego funduszu planuje się także przeniesienie środków, które zostają  
w tym funduszu, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej, co będzie przedmiotem zmian w uchwale budżetowej.  

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Głos zabrał p. Jerzy Waszak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiając 
stanowisko Komisji. 
W dniu 22 września 2006 r. Komisja Rewizyjna w oparciu o zatwierdzony plan jej 
pracy na rok 2006, zajmowała się przedłożoną przez Zarząd Powiatu informacją 
obrazującą postęp w realizacji budżetu za 6 miesięcy br., a więc jego strony 
dochodowej, wydatkowej, w tym realizacji zadań rzeczowych.  
Półroczna informacja sporządzona na podstawie sprawozdań finansowych 
analizowanego okresu odnosi się do stopnia realizacji: 
• prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, 
• planu wydatków powiatu, 
• wydatków majątkowych, 
oraz wynik budżetu stanowiący różnicę łącznych kwot dochodów i wydatków. 
Dochody wg głównych źródeł i jednostek są następujące. 
W założeniu swym dla oceny tej części budżetu Komisja analizowała głównie 
wskaźniki wykonania przekraczające 50% wykonania planu rocznego, bądź też 
niższe od tej wielkości. 
Wpływ do budżetu subwencji (cztery części) na poziomie 59,76% ma swoje 
uzasadnienie w wykonaniu subwencji oświatowej na poziomie 61,54% (pokrycie  
w pierwszym półroczu tzw. 13-tej pensji). 
Poziom dotacji – zaawansowanie planu rocznego wynosi 55,24%. Dotacja celowa na 
zadania inwestycyjne w wysokości 526.000 zł została wykonana na poziomie 17,8%. 
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Określa ona stopień finansowego zaawansowania rozbudowy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej. 
Dochody pozostałe wykonano na poziomie 49,62%.  
O ile wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 
pozwalają zakładać wykonanie planu rocznego, o tyle wpływy z tytułu udziału 
powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych budzą wątpliwości co do pełnej 
realizacji planu rocznego. 
Wprawdzie wpływy za dowody i tablice rejestracyjne, licencja, prawa jazdy wynoszą 
50,87%, to zważywszy na to iż począwszy od 1 kwietnia 2006 r. zmniejszono 
odpłatność za wydanie kart pojazdu z kwoty 500 zł do 75 zł, należy sądzić, iż roczny 
plan nie zostanie wykonany, stąd też słuszną jest propozycja zmiany – zmniejszenia 
dochodów w dziale 756 rozdział 75618 o kwotę 100.000 zł, co będzie rozpatrywane 
w pkt 13a porządku obrad dzisiejszej sesji. 
Odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, 
pozwala z umiarkowanym optymizmem szacować zbliżone do 100% roczne 
wykonanie. 
Uzyskany na poziomie 4,09% wskaźnik wpływu środków z Unii Europejskiej  
i budżetu państwa, po wnikliwej analizie i wyjaśnieniach Starosty Radziejowskiego  
i Skarbnika Powiatu z uwagi na stopień realizacji przebudowy drogi Samszyce – 
Izbica Kujawska (środki na dofinansowanie w II półroczu 2006 r.) pozwala 
oczekiwać na wykonanie planowanej kwoty dofinansowania.  
Nie ma również zagrożenia w realizacji dochodów zaplanowanych w rodzinach 
zastępczych. 
Część opisowa do części tabelarycznej dochodów zawiera szczegółowe wyjaśnienia, 
oraz informacje o ewentualnych zagrożeniach bądź nie występowania ich, 
dotyczących wykonania prognozowanych wielkości rocznych. 
Jeżeli chodzi o wydatki, to część tabelaryczna zawiera plan i wykonanie wydatków 
za półrocze z wyodrębnieniem wynagrodzeń i pochodnych, dotacji przekazanych 
przez Starostwo, wydatków związanych z obsługą długu publicznego oraz 
udzielonych poręczeń, wydatków majątkowych, wydatków związanych z wieloletnimi 
programami inwestycyjnymi oraz pozostałych wydatków bieżących. 
Podobnie jak w analizie realizacji dochodów Komisja szczególnie interesowała się 
pozycjami stanowiącymi wyraźne różnice od poziomu zaawansowania tj. 50%. 
Podobnie jak w pozycji wpływów ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, 
wydatki w dziale drogi publiczne powiatowe (tozdział 60014) wykonanie na poziomie 
28,43% - ma swoje uzasadnienie w tym, że za przebudową drogi Samszyce – Izbica 
Kujawska – zapłata należności nastąpi w drugim półroczu – miesiąc lipiec.  
Będąc przy tej ważnej inwestycji Komisja stwierdza, że realizacja inwestycji 
przebiega zgodnie z planem i nie ma zagrożenia co do ich wykonania. Dotyczy to 
także rozbudowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. 
Uzyskany wskaźnik wydatków w rozdziale (71015) Nadzór budowlany na poziomie 
39,45% szczególnie dotyczy niskiego wykonania wydatków na wynagrodzenia 
osobowe członków służby cywilnej (brak fachowej kadry spełniającej wymogi 
kwalifikacyjne). Sytuacja ta zmieni się w drugim półroczu 2006 r.  
Z analizy wydatków w rozdziale 75020 – starostwo powiatowe w części dotyczącej 
kosztów związanych z eksploatacją budynku przy ul. Kościuszki 20/22  
w Radziejowie, należy ocenić pozytywnie trafność wykonanej modernizacji obiektu 
(stabilizacja kosztów eksploatacyjnych). 
Pewien niepokój zdaniem Komisji budzi wykorzystanie na poziomie 29,32% limitu 
wydatków na dokształcanie nauczycieli. Wyjaśnienie uzyskane od Starosty –  
p. Lucjana Walczaka w dniu posiedzenia mówiące o zmianie regulaminu 
wykorzystania tych środków jest krokiem we właściwym kierunku i zmiana ta 
winna być dokonana jak najszybciej. Nie może być tak, by środki te były „nie do 
wzięcia”. 
Na niskie wykonanie funduszu celowego Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdział 90011 na poziomie 26,17% dochody, 
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22,88% wydatki – wpływ ma zmiana zasad polegająca na przekazywaniu środków  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu kar  
i opłat od wielkości wpływów faktycznie uzyskanych, a nie planowanych. 
Załączona do budżetu informacja o zobowiązaniach znajduje swoje uzasadnienie 
szczególnie w działach 600 Transport i łączność – kwota 1.473.107,12 zł i w dziale 
801 – Oświata i wychowanie 332.528,62 zł. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nie 
wystąpiły zobowiązania wymagalne.  
Podsumowując, Komisja stwierdza, że wykonanie planu dochodów na poziomie 
55,14% oraz planu wydatków na poziomie 46,73% pozwala stwierdzić, że wielkości 
planowane – prognoza zostały ustalone na realnym poziomie. 
Komisja swoim zainteresowaniem objęła również wydatki rozdziału 75020 – 
starostwo powiatowe. Dotyczyło to m.in. podwyżki wynagrodzeń.  
W dniu posiedzenia Komisja wypracowała wzór tabeli informacyjnej, która by 
obrazowała ten stan. Komisja kierowała się także ustawą o ochronie danych 
osobowych. Komisja nie analizowała szczegółowo tego tematu na tym posiedzeniu. 
Zostanie to dokończone na kolejnym posiedzeniu i informacja zostanie przekazana 
Radzie Powiatu do wiadomości. 
Przedłożona informacja nt. wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze  
2006 r. zasługuje na przyjęcie przez Radę. Materiały w niej zawarte, zawierają pełny 
i wystarczający opis – obrazujący przebieg postępu w realizacji przyjętych 
finansowych i rzeczowych założeń roku 2006. Wyjaśnień udzielali Komisji Starosta 
oraz Skarbnik Powiatu. 
Następnie p. Zygmunt Świątkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
przekazał, że Komisja na swym posiedzeniu w dniu 27 września br. dokonała 
szczegółowej analizy przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu  
za pierwsze półrocze 2006 r. Opinia Komisji w tym zakresie jest pozytywna. 
Zagrożenia, które mogą mieć wpływ na wykonanie dochodów, dotyczą niskich 
wpływów z podatku dochodowego oraz z komunikacji.  
W imieniu Komisji p. Świątkowski zwrócił się do Rady o przyjęcie sprawozdania. 
P. Skarbnik przedstawiła treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez 
Zarząd Powiatu w Radziejowie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu 
za pierwsze półrocze 2006 roku (zał. nr 3). 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonej informacji. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie informację. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła informację z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2006 r. 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – 
informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2006 r. O zabranie głosu 
poprosił p. Skoniecznego Dyrektora SP ZOZ w Radziejowie. 
P. Skonieczny poinformował, że przychody w pierwszym półroczu, w stosunku  
do założonego planu, przekroczone zostały o 0,07%, a więc prawie idealnie zostały 
wykonane.  
Dominującymi przychodami były przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych, 
realizowanych w ramach NFZ, stanowiące ok. 92% wszystkich przychodów.  
Ok. 4% stanowią odpłatne świadczenia zdrowotne z tytułu pobytu pacjentów  
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, świadczenia diagnostyczne, laboratoryjne  
i usługi świadczone na rzecz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.  
Pozostałe przychody, stanowiące ok. 3,5%, to przychody z tytułu sprzedaży energii 
cieplnej, towarów, najmu i dzierżawy.  
Koszty zostały zrealizowane na poziomie niższym niż to zakładano, tj. w 48,79%.  
Podstawowe koszty stanowią wynagrodzenia z tytułu umów o pracę  
oraz świadczenia z tym związane, tj. składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz 
pracy i kontrakty medyczne, co razem stanowi ok. 55% ogółu kosztów.  



 11 

Kolejną pozycję wśród kosztów zajmują materiały i energia, co stanowi ok. 23% 
kosztów ogółem, w tym leki i odczynniki stanowią ok. 12% wszystkich kosztów. 
Usługi obce, obejmujące wszystkie usługi nie objęte kontraktami medycznymi, 
stanowią niecałe 15%.  
Amortyzacja stanowi 6,16% kosztów ogółem. Związana jest ona z powiększaniem 
majątku trwałego. Z roku na rok amortyzacja wzrasta. 
W efekcie działań za pierwsze półrocze br. zakład osiągnął dodatni wynik finansowy 
w wysokości 151.416 zł. 
W tym okresie zakończona została inwestycja, rozpoczęta w ub. roku, pn. „wymiana 
sieci cieplnej”. Całość inwestycji zamknęła się kwotą ok. 826.000 zł, w tym 
dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wyniosło 410.000 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej wyniosło 200.000 zł, powiatu - 200.000 zł. Brakującą kwotę pokrył zakład.  
W br. w szpitalu przeprowadzono remonty w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym,  
na fizjoterapii, oddziale ginekologiczno-położniczym, w poradni okulistycznej. 
Remonty te zostały przeprowadzone w ramach środków własnych szpitala.  
Koszt remontów wyniósł ok. 110.000 zł. 
Zakupiono niewiele sprzętu medycznego, tj. aparat EKG dla pogotowia za kwotę  
ok. 8.000 zł, sfinansowany prawie w całości przez gminy Piotrków Kuj. i Topólka.  
Do końca roku w szpitalu należy przeprowadzić jeszcze kilka remontów w związku  
z dostosowaniem szpitala do obowiązujących standardów. Obecnie wykonywanych 
jest 5 podjazdów dla osób niepełnosprawnych za kwotę ok. 200.000 zł, w tym  
ok. 112.000 zł wyniesie dofinansowanie PFRON. Brakującą kwotę wyasygnuje 
powiat i szpital. 
Do końca roku szpital poniesie koszty m.in. z tytułu podłączenia kotłowni do gazu. 
Umowa nie została jeszcze podpisana. Koszt podłączenia wyniesie ok. 24.000 zł. 
Wewnątrz zostanie wykonana nitka gazownicza, której koszt wyniesie ok. 30.000 zł.  
Prowadzony jest remont kuchni szpitalnej oraz oddziału dziecięcego. 
Do końca roku zakupiony zostanie sprzęt rehabilitacyjny za kwotę ok. 46.000 zł. 
Dofinansowanie PFRON wyniesie 35.000 zł. Brakującą kwotę dołoży szpital. 
Następnie p. Dyrektor przedstawił zamierzenia na rok najbliższy i lata kolejne. 
Wyraził zdanie, że jeżeli powstanie sieć szpitali, to radziejowski szpital zostanie  
w niej ujęty, ale w tym celu musi się dostosowywać. 
Niezbędny sprzęt medyczny, jaki szpital musi zakupić, to m.in.: aparat USG, aparat 
RTG, gastroskop, centrala monitorująca i ambulans. Koszty tego będą wysokie.  
W zakresie remontów, modernizacji i inwestycji najważniejsze zadania to: 
dostosowanie oddziałów szpitalnych, co będzie sukcesywnie realizowane do 2010 r. 
P. Dyrektor stwierdził, że w przyszłym roku chciałby rozpocząć wyposażenie szpitala 
w sygnalizację przeciwpożarową. Niezbędna jest centralna sterylizacja, której koszt 
wyniesie ok. 3 mln zł. Kolejne zadania to: termomodernizacja budynków, 
zewnętrzna sieć wodociągowa, wymiana grzejników oraz awaryjne zasilanie  
w energię elektryczną. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Radny Waszak zwrócił się do Dyrektora SP ZOZ o podanie kosztu dostosowania 
szpitala do wszystkich standardów. 
P. Skonieczny odpowiedział, że koszt zakupu sprzętu medycznego wyniesie  
ok. 3 mln zł, remonty, modernizacje i inwestycje – ok. 8 mln zł, razem 11 mln zł. 
P. Idzi Pieściński Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych  
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała 
przedłożoną informację. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonej informacji. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie informację. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 
2006 r. 
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P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – 
informacji Przewodniczącego Rady w sprawie oświadczeń majątkowych.  
P. Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych 
złożonych przez radnych powiatu radziejowskiego za 2005 r. i 2006 r. (zał. nr 4). 
Następnie odczytał treść pisma Urzędu Skarbowego w Radziejowie o wynikach 
przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych (zał. nr 5). 
Do złożonej informacji nie zgłoszono uwag. 
Rada Powiatu przyjęła do wiadomości sprawozdanie przedstawione przez 
Przewodniczącego Rady Powiatu z analizy oświadczeń majątkowych złożonych 
przez radnych powiatu radziejowskiego za 2005 r. i 2006 r. 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – 
informacji Starosty Powiatu w sprawie oświadczeń majątkowych. O zabranie głosu 
poprosił p. Starostę. 
P. Starosta przedstawił informację dotyczącą oświadczeń majątkowych za 2005 r.  
i 2006 r. (zał. nr 6).  
Do złożonej informacji nie zgłoszono uwag. 
Rada Powiatu przyjęła do wiadomości sprawozdanie przedstawione przez 
Starostę Powiatu w sprawie oświadczeń majątkowych. 

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 dniu 20 września br. Wojewoda Kujawsko-Pomorski podjął 
decyzję o zwiększeniu dotacji celowej na działalność Domu Pomocy Społecznej  
w Piotrkowie Kuj. o kwotę 75.863 zł. W związku z tym zmianie ulegną dochody jak  
i wydatki. 
P. Skarbnik omówiła projekt uchwały.  
P. Zygmunt Świątkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że 
Komisja analizowała proponowane zmiany do budżetu powiatu. Zapoznała się także 
z korektą dotyczącą przyznania dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej.  
W związku z koniecznością urealnienia budżetu, Komisja podjęła decyzję  
o pozytywnym zaopiniowaniu tych zmian. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, którą poddał pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok 
(XLV/223/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia 
uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. O zabranie głosu 
poprosił p. Skarbnik. 
P. Skarbnik poinformowała, że w uchwale budżetowej jako źródło pokrycia deficytu 
wskazano kredyt długoterminowy w kwocie 638.000 zł. Istnieje konieczność 
wszczęcia procedury związanej z uzyskaniem tego kredytu. W związku z tym 
przedłożony został stosowny projekt uchwały. 
Proponuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na lata 2007 – 2008.  
W roku 2007 spłata wyniosłaby 300.000 zł, a w roku 2008 – 338.000 zł. 
Zabezpieczeniem kredytu byłby weksel własny in blanco.  
Jeżeli chodzi o wskaźniki długu i spłaty kredytu, to wskaźniki te są na poziomie 
minimalnym. Przy zaciągnięciu kredytu w wysokości 638.000 zł w roku 2006 
wskaźnik długu wynosi 3,25%, a w roku 2007 – 1,56%. 
Limit stanowi do 60% wykonanych dochodów, zgodnie z art. 170 ustawy  
o finansach publicznych. 
Spłaty przypadające w danym roku budżetowym będą wpływały na limit w ten 
sposób, że w roku 2006 wyniesie ten wskaźnik 0,76%, a w roku 2007 – 1,79%.  
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Art. 169 ustawy o finansach publicznych mówi, że jeżeli nie ma wariantu 
ostrożnościowego, to limit przypadających w danym roku budżetowym spłat rat 
kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok dochodów 
budżetowych. 
P. Skarbnik stwierdziła, że planowany deficyt w wysokości 2.480.332 zł jest realny. 
Odchylenia przy końcowym wykonaniu mogą być niewielkie. Istnieje konieczność 
zabezpieczenia środków finansowych na jego pokrycie pod koniec roku.  
Na dzień dzisiejszy budżet w pełni posiada płynność finansową. Jeżeli realizacja 
niektórych dochodów nie będzie stabilna, to powiat posiada podpisaną umowę  
na kredyt krótkoterminowy do końca roku, więc zabezpieczenie budżetu jest.  
Procedura zaciągnięcia kredytu długoterminowego jest następująca.  
Po przyjęciu uchwały przez Radę Powiatu, Starostwo wystąpi do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej z wnioskiem i prognozą przedstawiającą sytuację finansową na lata 
spłaty kredytu i lata następne. RIO wyda stosowną opinię wskazując w niej, że 
powiat posiada zdolność kredytową. Następnie wszczęta zostanie procedura zgodnie 
z Prawem zamówień publicznych. Procedura zakończy się w listopadzie. 
P. Świątkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że Komisja 
analizowała projekt uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego nie stanowi zagrożenia dla realizacji 
budżetu. W imieniu Komisji zwrócił się do Rady o przyjęcie uchwały.  
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, którą poddał pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
(XLV/224/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia 
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. O zabranie 
głosu poprosił p. Skoniecznego Dyrektora SP ZOZ. 
P. Skonieczny poinformował, że przedłożone sprawozdanie finansowe zostało 
sporządzone zgodnie z przepisami prawa i podlegało badaniu przez biegłego 
rewidenta, które zostało zakończone. 
Na jego podstawie można stwierdzić, że nastąpił wzrost aktywów i pasywów.  
Wśród aktywów szczególnie nastąpił wzrost rzeczowych aktywów trwałych, 
obejmujących środki trwałe, a w szczególności wzrost wartości sprzętu medycznego. 
Wynika to z dużych zakupów sprzętu medycznego w związku z uzyskaną dotacją  
z Ministerstwa Zdrowia.  
Nastąpiło obniżenie aktywów obrotowych. 
Po stronie pasywów nastąpił wzrost funduszu własnego i podstawowego. 
Za ub. rok zakład posiadał jeszcze stratę finansową w wysokości 21.638 zł, która 
była mniejsza od straty finansowej na koniec 2004 r.  
Nastąpiło zmniejszenie zobowiązań. Zobowiązania zostały obniżone do kwoty  
2,200 mln zł, podczas gdy na koniec 2004 r. wyniosły 2,900 mln zł. 
Radny Waszak stwierdził, że szpital posiada problemy z terminowością rozliczeń 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpital posiada zobowiązania m.in. z tytułu 
odsetek, co jest związane z opóźnieniami przekazywania środków przez NFZ. Gdyby 
NFZ przekazywał środki w terminie, odsetek by nie było. Miałoby to wpływ na wynik 
finansowy zakładu, który prawdopodobnie osiągnąłby zysk.  
Z analizy zobowiązań wypłaconych przez szpital m.in. ustawy „203” i „111” wynika, 
że gdyby te pieniądze szpitalowi zwrócono, to połowa potrzebnego sprzętu 
medycznego byłaby już zakupiona.   
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, którą poddał pod głosowanie. 
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W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
za 2005 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Radziejowie (XLV/225/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – 
interpelacji i zapytań radnych. 
Głos zabrał radny Gorzycki, który swoje pytanie skierował do Dyrektora SP ZOZ.  
W dniu dzisiejszym uzyskał informację nt. umowy, jaką szpital ma zawrzeć na 
gazyfikację. Zapytał, czy Dyrektor SP ZOZ nanosił zmiany do umowy.  
Uzyskał informację, że umowa zaproponowana przez Dyrektora SP ZOZ jest nie do 
przyjęcia przez Spółkę Gazowniczą w zakresie jej czasu obowiązywania tj. na 1 rok, 
oraz terminów płatności.  
Radny Waszak złożył następujące interpelacje. 
Pierwszą, by skrzyżowanie dróg powiatowych w miejscowości Nowa Wieś oznakować 
poziomo „linią bezwzględnego zatrzymania – stop” (P-12) na drodze 
podporządkowanej Piotrków Kuj. - Morzyczyn. Interpelację uzasadnił dużą 
częstotliwością wypadków i kolizji na tym skrzyżowaniu. 
Radny zwrócił się do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, by na wyżej wskazanym 
skrzyżowaniu namalować pasy wyznaczające przejście dla pieszych. W pobliżu 
znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej, więc jest to zasadne dla zachowania 
bezpieczeństwa zarówno uczestników Warsztatów jak i mieszkańców. 
Następna interpelacja dotyczy drogi powiatowej Tomisławice – Skulsk, by od strony 
Nowej Wsi w kierunku Przewozu ustawić znak informujący „Przewóz”. Takiego 
znaku tam nie ma. 
Radny poprosił również, by przed skrzyżowaniem w Przewozie z drogą powiatową 
Piotrków Kuj. - Połajewo, ustawić dwa znaki informujące o kierunku jazdy do 
ośrodka wypoczynkowego w Połajewie. 
Radny stwierdził, że nie wie, czy należy to do kompetencji Zarządu Dróg 
Powiatowych, czy też gminy. Jeżeli należy to do obowiązku gminy, to czy nie 
powinna posiadać zgody ZDP na umieszczenie takiego znaku. 
Radny poinformował, że na sesji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kuj. w dniu  
15 września br. zgłoszony został wniosek o dokonanie usunięcia pni po wyciętych 
drzewach przy drogach powiatowych. 
Na koniec swej wypowiedzi radny Waszak zapytał, czy podejmowane są jakiekolwiek 
działania w temacie utworzenia powiatowego wysypiska. 
Odpowiedzi na powyższe interpelacje udzielił p. Zbigniew Zajączkowski Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie. 
P. Dyrektor odpowiedział, że oznakowanie poziomie w Nowej Wsi jest słuszne, skoro 
kierowcy nie zwracają uwagi na oznakowanie pionowe. Podobnie dotyczy to przejść 
dla pieszych. Nie wie, czy ZDP wykona to jeszcze jesienią, ponieważ należy zamówić 
specjalną farbę do oznakowania poziomego. Uważa, że można to uzupełnić. 
W temacie umieszczenia znaku informacyjnego w Przewozie p. Dyrektor 
odpowiedział, że istnieją braki w oznakowaniach miejscowości, co wynika z kosztów. 
Takich zgłoszeń jest wiele. Stopniowo oznakowanie to będzie uzupełniane, w tym 
Przewóz. 
Dodał, że istnieje specjalny znak informujący o terenach rekreacyjnych, który 
można podwiesić pod znak. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zakupiła go gmina. Taki 
znak umieszczony jest od strony Piotrkowa Kuj. Można również go umieścić  
w Przewozie. Koszt nie jest wysoki. Znak może wykonać we własnym zakresie ZDP. 
W temacie usunięcia pni po wyciętych drzewach p. Dyrektor wyjaśnił, że takie 
przypadki istnieją. W sytuacjach kiedy ZDP sprzedaje drzewo rolnikom, zawierane 
są umowy, w których rolnicy płacą za drzewo oraz są zobowiązani do jego usunięcia 
łącznie ze sfrezowaniem pnia. Mimo takiego zobowiązania, rolnicy nie stosują się do 
tego, a ZDP nie może od nich tego wyegzekwować. W większości przypadków ZDP 
sam to wykonuje. 
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Następnie p. Starosta udzielił wyjaśnień w temacie budowy wysypiska powiatowego. 
Temat został podjęty na początku kadencji. Chciano utworzyć związek gmin 
powiatu radziejowskiego i w jego ramach pozyskać środki europejskie na budowę 
wysypiska. Wstępnie ustalono lokalizację wysypiska. Gminy Bytoń i Topólka 
wyraziły zgodę na budowę wysypiska na ich terenie. Opracowany został projekt 
statutu związku. Jednak jeden z wójtów wszystkiemu się sprzeciwiał i ta inicjatywa 
nie została zrealizowana. 
Temat wraca, ponieważ Inspekcja Ochrony Środowiska egzekwują wszystkie 
wymogi, jakie muszą spełniać komunalne wysypiska. Żadna z gmin nie spełnia 
wszystkich wymogów i niektóre z nich będą miały problemy, by je spełnić.  
Do tematu trzeba będzie wrócić. Powiat podjął taką inicjatywę, nie mając w tym 
żadnych korzyści. P. Starosta dodał, że wobec braku zainteresowania stron temat 
upadł. 
Radny Waszak stwierdził, że zadał to pytanie w kontekście gminy Piotrków Kuj. 
Gminy Topólka i Bytoń mają problem rozwiązany. Pozostałe gminy nie prowadzą 
segregacji odpadów.  
Istnieje również problem natury organizacyjnej. Kiedy na sesji Rada Powiatu 
dyskutowała w tym temacie, miał na uwadze to, by koordynacyjnie ze strony 
powiatu zorganizować spotkanie, by gminy wstępnie opracowały studium pod 
kątem tego problemu. Gminy muszą określić miejsce wysypiska, jak też zaplanować 
w budżecie środki finansowe na to. Radny wyraził zdanie, że powiat może tylko 
partnersko prowadzić koordynację tych działań. 
Radny Gorzycki stwierdził, że powiat w porozumieniu z gminami opracowywał 
wspólnie plan gospodarki odpadami. Podobnie można by zrobić w odniesieniu  
do budowy wysypiska powiatowego. Być może należałoby przyjąć to jako zadanie dla 
następnej kadencji. Należałoby wyznaczyć miejsce najbardziej sprzyjające dla 
umieszczenia wysypiska w skali powiatu, na bazie których terenów i które gminy 
należy je wybudować.  
W większości wysypisk w latach 2010, 2011, 2012 będzie kończył się okres ich 
eksploatacji. Jeżeli nie będą one spełniać standardów, zostaną zamknięte. 
P. Przewodniczący dodał, że podobnie należałoby odnieść się do tematu budowy 
wspólnego basenu, który służyłby całej społeczności powiatu. 
Głos zabrał p. Skonieczny Dyrektor SP ZOZ w temacie zawarcia umowy  
o gazyfikację.  
Stronami umowy są Zakład Gazowniczy i SP ZOZ w Radziejowie.  
P. Dyrektor wyjaśnił, że po podjęciu uchwały przez Zarząd Powiatu, przygotowane 
zostały 2 umowy: umowa dzierżawy i umowa o podłączenie gazu. Umowy zostały 
przesłane do Bydgoszczy listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. 
W związku z postępowaniem w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę gazu 
przesłane zostało także pismo z prośbą o dostarczenie wymaganych dokumentów.  
Do dnia dzisiejszego nie została podpisana ani umowa dzierżawy ani umowa  
o podłączenie. Wymagane dokumenty do podpisania umowy na dostawę gazu 
dostarczone zostały przedwczoraj. Po ich otrzymaniu natychmiast została 
przygotowana umowa na dostawę gazu. Jej warunki są następujące.  
Czas obowiązywania określono na 12 miesięcy z tytułu rozruchu i podłączenia gazu, 
z uwagi na to, że szpital nie jest w stanie na samym początku określić mocy 
umownej. Jeżeli ustaliłby moc umowną na dzień dzisiejszy, mógłby pomylić się 
między mocą maksymalną a minimalną, a to kosztuje. Umowa powinna być jak 
najkorzystniejsza dla szpitala. 
Zakład Gazowniczy nie przedstawił takiej umowy „rozruchowej” tylko przedłożył od 
razu umowę na 10 lat, w związku z tym w oparciu o tą umowę szpital sporządził 
umowę na 12 miesięcy, z dopiskiem, że po spełnieniu tej umowy SP ZOZ 
zobowiązuje się do zawarcia umowy na kolejne 9 lat.  
Warunki płatności były ustalane wspólnie. Szpital płaci w ciągu 30 dni po 
przedłożeniu faktury.  
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P. Dyrektor stwierdził, że Zakład Gazowniczy powinien bezpośrednio kontaktować 
się z nim, a nie z Urzędem Miasta.  
Aby ta umowa była podpisana, powinny być podpisane dwie poprzednie. On zawarł 
umowę na zamontowanie ścieżek gazowniczych w grudniu, by być wtedy zupełnie 
przygotowanym do odbioru gazu. P. Dyrektor zwrócił się do radnego Gorzyckiego  
o bezpośrednie kontaktowanie się Zakładu Gazowniczego z dyrekcją szpitala. 
Wolą jego i zakładu jest jak najszybsze podpisanie umów oraz przyspieszyć odbiór 
gazu, ale treść umowy musi być korzystna dla zakładu. 
Radny Gorzycki stwierdził, że osobiście skontaktuje się z przedstawicielami Zakładu 
Gazowniczego i przekaże im, by kontaktowali się bezpośrednio z Dyrektorem  
SP ZOZ.  
Inwestor jest dobry, ale rozmowa z nim jest dość trudna. Czasem przygotowanie 
całej dokumentacji jest dłuższym procesem niż okres wykonywania samej 
inwestycji. 

Wobec braku interpelacji i zapytań radnych p. Przewodniczący przystąpił  
do wolnych głosów.  

Wobec braku wolnych głosów p. Przewodniczący zamknął obrady  
XLV sesji Rady Powiatu w Radziejowie (godz. 1140). 
Na tym protokół zakończono. 

 
 

 

 


