Protokół nr XLVI/2006
z obrad XLVI sesji Rady Powiatu w Radziejowie
w dniu 26 października 2006 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
16 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 (16 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 (16 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 3 października 2006 r.:
• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
środka trwałego (samochodu ciężarowego specjalistycznego marki FORD –
NIEMCY TRANSIT VAN 100S rok produkcji 1998), stanowiącego własność
Powiatu Radziejowskiego, będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na rzecz Rodzinnego Domu
Dziecka w Biskupicach;
• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez
utylizację środków trwałych;
P. Starosta wyjaśnił, że uchwała dotyczyła zestawów komputerowych.
• zapoznanie się z informacją nt. zmiany przeznaczenia części obiektu
internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie;
P. Starosta przekazał, że Dyrektor ZSM został zobowiązany do przygotowania
propozycji w tym temacie.
• zaopiniowanie kandydatury na stanowisko kierownika internatu Zespołu
Szkół RCKU w Przemystce p. Marii Tomalak;
• rozpatrzenie wniosku w sprawie przydzielenia godzin nauczania
indywidualnego dla ucznia Zespołu Szkół RCKU w Przemystce;
• zatwierdzenie nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
• podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok;
• podjęcie uchwały w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu
Radziejowskiego na rok 2007;
• rozpatrzenie wniosku w sprawie przeznaczenia niewykorzystanej kwoty
z Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej na organizację imprez
kulturalnych i świąt okolicznościowych w Miejskim i Powiatowym Domu
Kultury w Radziejowie.
b) drugie posiedzenie (18 października 2006 r.):
• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego
(samochodu ciężarowego – osobowego FORD FT 100 2.5 Diesel rok prod.
1992) w drodze I przetargu ustnego (licytacja);
• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez
utylizację środka trwałego;
P. Starosta poinformował, że uchwała dotyczyła zestawów komputerowych.
• zapoznanie się z informacją nt. zmiany ustawy o pracownikach
samorządowych,

• przyjęcie porządku i materiałów na sesję.
P. Starosta poinformował, że w Starostwie Powiatowym zakończona została kontrola
prowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Kontrola została przeprowadzona przez inspektorów kontroli finansowej Regionalnej
Izby Obrachunkowej z Bydgoszczy w okresie od 22 sierpnia do 20 października br.
Kontrola była kompleksowa. Objęła następujące zagadnienia: sprawy organizacyjnoprawne i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, księgowość i sprawozdawczość
budżetową, gospodarkę pieniężną oraz rozrachunki i gospodarowanie drukami
ścisłego zarachowania, inwentaryzację, kredyty, pożyczki i poręczenia, wykonanie
budżetu (dochody, przychody i wydatki majątkowe), gospodarowanie mieniem
komunalnym, w szczególności nieruchomościami oraz składnikami majątku,
oraz prace zlecone do wykonania powiatowi przez inne organy.
Podsumowanie kontroli odbyło się przy obecności p. Przewodniczącego Rady
oraz p. Skarbnik.
Kontrolą został objęty okres całej kadencji, ze szczególnym uwzględnieniem roku
2005 i pierwszego półrocza roku 2006.
Protokół kontroli nie posiada żadnych zaleceń. Posiada tylko jedną uwagę dotyczącą
szczegółowości sporządzania protokołów z kontroli. Brakowało w nich zapisu, że
kontrola w jednostkach organizacyjnych obejmowała 5%, zgodnie z wymogami
ustawy o finansach publicznych.
P. Starosta podziękował p. Skarbnik, która jako kierownik Wydziału Finansowego
odpowiadała za wyniki kontroli. W dużym zakresie kontrolą objęty został Wydział
Administracji i Mienia Powiatu, natomiast pozostałe wydziały już w mniejszym
zakresie.
Na tym p. Starosta zakończył sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.
P. Przewodniczący podziękował p. Skarbnik, Wydziałowi Finansowemu oraz
Wydziałowi Administracji i Mienia Powiatu za dobre wyniki kontroli.
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 (16 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.
Radny Waszak stwierdził, że projekt uchwały przewiduje zmniejszenie wydatków
w Zarządzie Dróg Powiatowych. Rozumie, że zostało zakończone opracowywanie
dokumentacji na przebudowę drogi Piotrków Kuj. – Przewóz.
Zmniejsza się także wydatki w Starostwie Powiatowym w związku z rozwiązaniem
przez Wojewodę umowy na prowadzenie przez powiat punktu paszportowego.
Czy oznacza to, że od 1 października br. punktu paszportowego w Starostwie już nie
ma?
P. Starosta odpowiedział, że w związku ze zmianą ustawy o wydawaniu paszportów,
we wszystkich powiatach punkty paszportowe zostały zlikwidowane z dniem
1 października br. Pozostały tylko w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu,
Inowrocławiu i Włocławku. Punkty paszportowe zostały zlikwidowane ze względu
na wysokie koszty, jakie musiałby ponieść Urząd Wojewódzki na zakup urządzeń
do wydawania paszportów.
P. Zbigniew Zajączkowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych odpowiedział, że
zakończona została dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Piotrków Kuj. –
Przewóz.
P. Dyrektor dodał, że proponuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 15.000 zł
w związku z rozwiązaniem porozumienia zawartego z Gminą Dobre na utrwalenie
powierzchniowe odcinków dróg Krzywosądz – Pocierzyn oraz Dęby – Dobre.
Na skutek interwencji ZDP, zmieniony został projekt i gmina nie przeprowadziła
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kanalizacji w pasie drogowym. Natomiast kanalizacja została przeprowadzona
na pewnym odcinku drogi w miejscowości Dęby. Po zakończeniu tych prac, droga
miała zostać utrwalona powierzchniowa. Ze względu na znaczne opóźnienie prac
przez gminę i ze względu na zbyt niską temperaturę, powierzchniowe utrwalenie
nie zostanie już wykonane. Z Wójtem Dobrego uzgodniono, że zostanie to wykonane
w przyszłym roku. Ponadto gmina wykona chodnik przy drodze powiatowej
w Bronisławiu.
P. Wicestarosta stwierdził, że popiera wszystkie proponowane zmiany w budżecie,
za wyjątkiem tej dotyczącej drogi Dęby – Dobre i będzie głosował przeciw.
Roboty zostały zakończone 3 tygodnie temu. Warunki były sprzyjające, by zadanie
zakończyć. Nie zgadza się z tym, że przyczyną niewykonania zadania były warunki
atmosferyczne. Obecnie stan nawierzchni tej drogi jest bardzo zły.
P. Zajączkowski odpowiedział, że wykonywanie zadań przez Zarząd Dróg
Powiatowych uzależnione jest od warunków pogodowych. Pewne roboty asfaltowe
można wykonywać w różnych temperaturach. Powierzchniowe utrwalenie nie może
być wykonywane w niskich temperaturach. Żaden z wykonawców nie posiada
na dzień dzisiejszy emulsji do wykonywania tego typu prac. Ta emulsja nie jest
magazynowana, ponieważ przy niskiej temperaturze w nocy robi się zbyt gęsta.
W związku z tym dokończenie zadania nie było możliwe.
P. Zygmunt Świątkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że
Komisja w dniu dzisiejszym zapoznała się z proponowanymi zmianami do budżetu
powiatu. Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały.
W imieniu Komisji p. Świątkowski zwrócił się do Rady o zatwierdzenie
proponowanych zmian do budżetu powiatu.
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały.
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, którą poddał pod głosowanie.
W drodze głosowania jawnego (15 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym)
Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006
rok (XLVI/226/2006).
P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę
Nr XXXIX/202/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006. O zabranie głosu poprosił
p. Jacka Kalocińskiego Kierownika Wydziału Polityki Społecznej i Spraw
Obywatelskich.
P. Kalociński wyjaśnił, że na rok 2006 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej powiat otrzymał 833.029 zł. W dniu 30 marca br. Rada
Powiatu dokonała podziału tych środków. Przeznaczone na rehabilitację zawodową
środki finansowe nie zostaną w całości wykorzystane do końca roku.
Natomiast mogłyby zostać wykorzystane w ramach rehabilitacji społecznej.
W związku z tym proponuje się przesunięcie kwoty 20.500 zł z rehabilitacji
zawodowej na rehabilitację społeczną.
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.
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu
podjęła uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XXXIX/202/2006 Rady Powiatu
w Radziejowie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań i wysokości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku
2006 (XLVI/227/2006).
P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie wyboru biegłego
rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2006 w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. O zabranie głosu poprosił
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p. Jacka Kalocińskiego Kierownika Wydziału Polityki Społecznej i Spraw
Obywatelskich.
P. Kalociński wyjaśnił, że w dniu 14 września br. Zarząd Powiatu zobowiązał
Dyrektora SP ZOZ do wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania
finansowego za rok 2006 SP ZOZ. SP ZOZ ogłosił postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego. Z 4 złożonych ofert, wybrana została najkorzystniejsza
oferta firmy: Kancelaria Biegłych Rewidentów z Inowrocławia. Cena oferty wyniosła
6.100 zł. P. Kalociński zwrócił się do Rady o zatwierdzenie wyboru biegłego
rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
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.
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu
podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania
finansowego za rok 2006 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Radziejowie (XLVI/228/2006).
P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad –
interpelacji i zapytań radnych.
Wobec braku interpelacji i zapytań radnych p. Przewodniczący przystąpił
do wolnych głosów.
Radny Waszak stwierdził, że na sesji Rady w dniu 28 września br. w imieniu
Komisji Rewizyjnej informował o posiedzeniu Komisji, która swoją pracę podzieliła
na dwa etapy. Pierwszy etap objął informację nt. wykonania budżetu powiatu za
pierwsze półrocze br. Drugi etap dotyczył analizy płac i regulacji płacowej
w Starostwie Powiatowym za okres pierwszego półrocza br. w rozdziale 75020.
Wcześniej Komisja opracowała zakres informacyjny, który był przedmiotem
zainteresowania. Składały się na to następujące elementy: liczba zatrudnionych
i ilość etatów w poszczególnych działach, wysokość wynagrodzeń (miesięcznie) –
stan przed podwyżką, wysokość środków na podwyżki, średnia kwota podwyżki
na jednego pracownika, kierownika wydziału, kwota najniższej i najwyższej
podwyżki na jednego pracownika, kierownika.
Na podstawie analizy dokumentów w takim układzie Komisja dodatkowo dokonała
wyliczenia wskaźników i kwot.
Ustalenia w wyniku analizy są następujące.
W Starostwie Powiatowym zatrudnionych jest 53 pracowników na 51,75 etatu.
Limit środków przeznaczony na podwyżki stanowił kwotę 2.456,35 zł – miesięcznie,
tj. 2,1% funduszu płac.
Na zakładany wskaźnik podwyżek 2,1% najwyższy wskaźnik otrzymali:
kierownictwo
Starostwa,
kierownicy
wydziałów
3,57%,
budownictwo
i komunikacja odpowiednio 2,63% i 2,44%.
Najniższy wskaźnik otrzymali pracownicy wydziałów: promocji (1,49%),
organizacyjny (1,72%), polityki społecznej (1,74%), administracji. Wskaźniki te
przekładają się na kwoty średnich podwyżek.
Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w przeliczeniu na 1 etat w wydziałach
kształtowało się następująco (bez stanowisk kierowniczych):
- 1.988,53 zł
• Wydział Finansowy
• Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury
- 1.684,58 zł
Technicznej
- 2.178,98 zł
• Wydział Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa
- 1.834,18 zł
• Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich
- 1.714,37 zł
• Biuro Promocji, Informacji i Integracji Europejskiej
- 2.222,23 zł
• Wydział Organizacji i Nadzoru
• Wydział Administracji i Mienia Powiatu, Rzecznik Konsumentów - 1.467,56 zł

4

Średnie wynagrodzenie (miesięczne – brutto) w grupie kierowników wydziałów
na 1 etat wynosiło 3.169,53 zł.
W grupie pracowników kwotę najwyższej podwyżki odnotowano w wydziałach:
• Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury - 70,80 zł
Technicznej
- 102,00 zł
• Wydział Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa
• Wydział Administracji i Mienia Powiatu, Rzecznik Konsumentów - 128,74 zł
Kwotę najniższej podwyżki na 1 pracownika odnotowano w wydziałach:
- 15,90 zł
• Biuro Promocji, Informacji i Integracji Europejskiej
- 23,33 zł
• Wydział Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich
• Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury
- 23,54 zł
Technicznej
• Wydział Administracji i Mienia Powiatu, Rzecznik Konsumentów - 24,61 zł
- 24,00 zł
• Wydział Finansowy
Najwyższą podwyżkę na stanowiskach kierowników wydziału odnotowano
w kwocie 223,60 zł, najniższą – 40,80 zł.
P. Waszak dodał, że dokumenty analityczne stanowią załącznik do protokołu
Komisji. Analizując ten temat Komisja kierowała się ustawą o ochronie danych
osobowych. W żadnym przypadku nie zaglądano do list płac czy też umów o pracę.
Radny stwierdził, że mimo upływającej kadencji Rady Powiatu, do czasu nowej
będzie działał dotychczasowy Zarząd. W związku z tym zgłosił poniższe wnioski do
rozważenia.
Poza oświatą, priorytetowym zadaniem dla budżetu powiatu były drogi.
Radny zaproponował, by planując na przyszłe lata środki, które są przeznaczone
na modernizację, odnowę i remonty dróg, podzielić je następująco: ilość dróg
powiatowych przebiegających przez poszczególne gminy w stosunku do ogółem ilości
dróg w powiecie.
Radny zwrócił się również o kontynuację modernizacji drogi powiatowej Wójcin –
Bycz, biorąc pod uwagę możliwości finansowe powiatu. Dodał, że nie zna zamierzeń
władzy
Miasta
i
Gminy
Piotrków
Kuj.
co
do
jej
współudziału
w modernizacji tej drogi.
Radny stwierdził, że w br. opracowane zostały dokumentacje na przebudowę dwóch
odcinków dróg powiatowych. Zaproponował, do rozważenia na kolejne lata, przy
współpracy
samorządów
gminnych,
budowę
ścieżek
rowerowych
przy
modernizowanych drogach powiatowych.
Od kilku dni na drodze wojewódzkiej Radziejów – Piotrków Kuj. trwa remont
przepustu. W związku z tym wyznaczony został objazd. Na poprzedniej sesji Rada
analizowała temat bezpieczeństwa na terenie powiatu. W sytuacji gdyby na
przejeździe kolejowym w Kaczewie doszło do wypadku, należałoby wyznaczyć objazd.
Zapewne nastąpiłby on przez Bytoń. Jest to kolejny temat do rozważenia. Jest to
sygnałem, że zarządcy poszczególnych rodzajów dróg powinni uwzględnić w swoich
nakładach zabezpieczenie środków na budowę dróg objazdowych.
W sytuacji objazdu organizator, użytkownik zobowiązany jest wskazać objazd drogą
asfaltową. Objazd powinien być najkrótszy, ponieważ w przypadku wypadku jak
najszybciej musi dojechać do niego karetka, straż i policja.
Radny stwierdził, że obowiązuje ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie.
Na jej podstawie Rada Powiatu podjęła uchwałę. Na jej realizację nie zabezpieczono
środków w budżecie do rozdysponowania. Radny poprosił o rozważenie przez
Zarząd, przy ustalaniu projektu budżetu na rok 2007, określenia rezerwy środków
finansowych na realizację zadań w tym zakresie.
Następnie głos zabrał radny Orłowski, który podziękował p. Staroście,
p. Przewodniczącemu Rady, kierownikom wydziałów i jednostek organizacyjnych
za współpracę i dobry kontakt. Uchwały, podejmowane przez Radę, były dobrze
przygotowane. Nie było do nich uwag i zastrzeżeń ze strony organu nadzoru.
Świadczy to o właściwym doborze kadry.

5

Radny podziękował za dobrą pracę, życząc wszystkim sukcesów w życiu zawodowym
i osobistym.
Dzięki harmonijnej i zgodnej współpracy powiat uzyskał spore osiągnięcia.
Radny wyraził nadzieję, że nowo wybrana Rada będzie kontynuowała zadania
podjęte przez tą Radę.
Następnie p. Wicestarosta ocenił współpracę ze wszystkimi radnymi bardzo dobrze.
Głosowania najczęściej były jednomyślne. Między radnymi nie było podziałów.
P. Starosta poinformował, że Zarząd obradował 132 razy. Podjął 240 uchwał oraz
ponad 30 decyzji. Żadna uchwała nie została zakwestionowana przez Wojewodę
Kujawsko-Pomorskiego.
Bardzo ważną dziedziną dla powiatu jest służba zdrowia.
Szpital w Radziejowie zajął 9 miejsce w rankingu Rzeczpospolitej w skali
województwa kujawsko-pomorskiego. 2 szpitale z województwa znalazły się spośród
100 w skali kraju. Świadczy to o tym, że wiele w szpitalu zrobiono w ciągu ostatnich
kilku lat w zakresie dostosowania do wymogów i standardów UE.
Najważniejsze zadania to: oddanie do użytku w 2004 r. kotłowni o wartości
2,600 mln zł, oddanie do użytku w tym roku węzła cieplnego o wartości 820.000 zł.
Bez tego szpital faktycznie nie mógłby istnieć. W 2003 r. rozważano, czy
remontować poprzednią kotłownię, czy też wybudować nową. Zwyciężył drugi
pogląd. Zakupiono wiele sprzętu medycznego dla szpitala. Aby pozyskać na to
dotację z Ministerstwa Zdrowia, szpital musiał spłacić zaległe „13” wobec
pracowników. W tym celu szpital zaciągnął kredyt, poręczony przez Radę Powiatu.
Spłacone zostały „13”. Spłacony został już kredyt. Szpital nie ma długu.
Dzięki temu można było wystąpić o dotację, którą szpital uzyskał na kwotę
985.000 zł. Powiat dołożył część kwoty. Za ok. 1,500 mln zł zakupiono wiele sprzętu
medycznego dla szpitala. Była to m.in. karetka pogotowia. Przy współpracy
z Dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, po wielu
latach, udało się zakontraktować drugi punkt ratownictwa medycznego.
Mimo
zmiany
ustawy
o
ratownictwie
medycznym,
karetka
zostanie
zakontraktowana również na rok 2007. Plan został podpisany przez Ministra
Zdrowia oraz Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Zmieni się sposób finansowania
oraz nazewnictwo, ale nie jest to istotne.
Aktualnie w szpitalu prowadzone są prace związane z likwidacją barier
architektonicznych o wartości ponad 200.000 zł. Tym samym spełniony zostanie
kolejny standard.
Nie wszystkie zadania zostały zrealizowane ze środków szpitala i powiatu.
Większość środków pozyskano z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska, co kosztowało wiele czasu, zabiegów i operatywności. Kolejne środki
pozyskano z PFRON w ramach opracowanych projektów, przy współudziale
finansowym powiatu, za zgodą Rady Powiatu.
Powiat zajmuje się pomocą społeczną. W tym zakresie powiat prowadzi rodziny
zastępcze dla 33 dzieci w 21 rodzinach. W ciągu minionych 4 lat powiat przeznaczył
na to zadanie prawie 800.000 zł. Ponadto powiat musi zabezpieczać wydatki
związane z umieszczaniem małych dzieci w domach dziecka. Miesięczny koszt
utrzymania w Domu Małego Dziecka we Włocławku wynosi 2.700 – 2.800 zł.
Powiat prowadzi trzy jednostki: Rodzinny Dom Dziecka w Biskupicach dla 8 dzieci,
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. dla 70 mieszkańców oraz Warsztaty
Terapii Zajęciowej dla 30 osób. Pierwsze dwie wymienione jednostki w przeciągu
minionej kadencji, a szczególnie w ciągu ostatnich 2 lat zostały wyremontowane
i przygotowane pod potrzeby obowiązujących standardów. W Domu Pomocy
Społecznej obecnie kończona jest budowa drugiej windy. Z jej zakończeniem,
zostaną spełnione wszystkie zalecenia pokontrolne i standardy.
Dla DPS został zakupiony nowy samochód za kwotę prawie 100.000 zł, głównie
ze środków PFRON, środków pozabudżetowych oraz środków własnych powiatu.
Bardzo obszerny dział budżetu i zadań powiatu stanowi oświata. Stanowi ona
ponad 50% wydatków budżetu.
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Dokonano budowy przepompowni ścieków oraz kolektora łączącego Zespół Szkół
RCKU w Przemystce z miejską oczyszczalnią. Na realizację tego zadania powiat
przeznaczył środki własne oraz pozyskał środki pozabudżetowe.
We wszystkich szkołach wymienione zostały systemy grzewcze. W każdej z nich
zostały wymienione okna. Większość budynków została ocieplona.
W każdej szkole powstały 3 – 4 pracownie komputerowe na bardzo wysokim
poziomie.
W tym roku w Zespole Szkół RCKU do użytku oddano nowoczesną pracownię
technologii żywienia, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – sale
rehabilitacyjne, w Zespole Szkół Mechanicznych – salę do egzaminów zewnętrznych.
Wykonanych zostało wiele remontów wewnątrz szkół.
W każdej szkole założony został monitoring, dzięki czemu spadła ilość kradzieży
i przypadków niszczenia mienia szkolnego.
Dla SOSW zakupiony został nowy samochód za kwotę 110.000 zł.
Baza transportowa została polepszona we wszystkich szkołach. Dotychczas
użytkowany samochód przez DPS został przekazany Zespołowi Szkół
Mechanicznych. Dotychczas użytkowany samochód przez SOSW został przekazany
Zespołowi Szkół RCKU, a samochód z Zespołu Szkół RCKU do Rodzinnego Domu
Dziecka.
Na prace remontowe i inwestycje w ciągu minionych 4 lat powiat wydatkował
ok. 4 mln zł, w tym ponad 50% stanowiły środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych
(środki unijne, PFRON, rezerwa MEN, program Phare 2001 – 2003, EFS stypendia).
Zespół Szkół i Placówek oraz Zespół Szkół RCKU korzystały ze środków Sokrates
Comenius, które były przeznaczone na wymianę młodzieży szkolnej.
Szkoły współpracowały ze szkołami w Irlandii, Niemczech i Francji.
Na pewno powiat przeznaczył mniej środków na kulturę, tj. 340.000 zł. W ramach
tej sumy dofinansowywane były obiekty wykonujące zadania o charakterze
powiatowym.
Na początku kadencji powiatowi udało się pozyskać 1,350 mln zł na realizację
inwestycji pn. „rozbudowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”.
Rozbudowana została również Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza.
W ostatnim czasie Komenda Powiatowa w Radziejowie jako jedyna w województwie
kujawsko-pomorskim otrzymała nowy samochód do ratownictwa technicznego
o wartości prawie 420.000 zł. Udział powiatu wynosi 60.000 zł.
Rada Powiatu przychyliła się do propozycji Zarządu, by z PFOŚiGW przeznaczać
środki finansowe na zakup specjalistycznego sprzętu dla Komendy Powiatowej
Straży.
W ramach wspomnianego funduszu przeznaczono 37.000 zł na usuwanie azbestu.
W tym roku jest to program pilotażowy, ale wzbudził duże zainteresowanie.
Przeznaczona suma wystarczy na pokrycie transportu oraz utylizację azbestu.
Bardzo ważnym działem w budżecie są drogi. Zapewne powiat wiele zrobił w tym
zakresie, ale potrzeby są ogromne.
Wykonano 22,6 km nowych nawierzchni, ponad 3 km chodników oraz 3 parkingi.
M.in. wybudowany został chodnik od strony dworca PKS w Radziejowie w kierunku
Zespołu Szkół RCKU w Przemystce, co znacznie zmniejszyło zagrożenie
bezpieczeństwa poruszającej się tam młodzieży szkolnej. Z chodnika korzystają
również mieszkańcy Radziejowa.
Łącznie w minionej kadencji na drogi wydano ponad 10 mln zł. Co roku
pozyskiwano środki z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury – corocznie 100.000 –
150.000 zł.
Przebudowa drogi Samszyce – Izbica Kuj. wykonana została głównie w ramach
funduszy UE.
Jeżeli chodzi o współpracę międzynarodową, to powiat ma podpisany akt
o współpracy z niemiecką gminą Wahrenholz. Współpraca rozwija się w wielu
kierunkach. Szczególnie dotyczy ona wymiany młodzieży szkolnej: polskiej,
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niemieckiej i francuskiej. Realizowała ona różne programy. Brała udział w zawodach
sportowych, strażackich. Współpraca dotyczy także wyjazdów zespołów
folklorystycznych.
Strona niemiecka przekazała 2 używane samochody dla Straży oraz karetkę
pogotowia dla szpitala.
Rozwija się współpraca młodzieży z Francją i Irlandią w ramach programu Sokrates
Comenius.
P. Starosta poinformował, że w ostatnim czasie powiat pozyskał dodatkowe środki
finansowe na oświatę, tj. 326.000 zł. Są to środki pozyskane z rezerwy, na realizację
programów opracowanych przez szkoły. Podziału tych środków dokona jeszcze
obecny Zarząd, ale rozliczenia dokona nowa Rada.
P. Starosta podziękował radnym za akceptację propozycji Zarządu. Zwrócił uwagę
na to, że żadna uchwała Rady Powiatu nie została zakwestionowana przez nadzór
prawny. Udało się to dzięki dobrej współpracy radnych. Prawidłowa realizacja zadań
następowała
dzięki
kierownikom
i
dyrektorom
powiatowych
jednostek
organizacyjnych, kierownikom wydziałów Starostwa.
Następnie głos zabrał p. Grzegorz Sobczak Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek
składając w imieniu dyrektorów szkół podziękowania radnym.
Następnie p. Przewodniczący stwierdził, że w dniu 27 października 2002 r.
społeczeństwo powiatu radziejowskiego dokonało wyboru radnych do Rady Powiatu
w Radziejowie na II kadencję 2002 – 2006.
Dziś ostatnia sesja Rady Powiatu w Radziejowie. Minęły 4 lata zaangażowanej pracy
w rozwiązywaniu codziennych problemów mieszkańców powiatu.
Rada Powiatu starała się działać sprawnie i skutecznie, podejmować dobre decyzje,
mając zawsze na uwadze dobro obywateli.
Praca Rady przebiegała bardzo dobrze. Jak zawsze początki są trudne. Należało się
wiele nauczyć. Przede wszystkim pracy w zespole, umiejętności prowadzenia
merytorycznej dyskusji, wyważania spraw i problemów oraz trudnej sztuki
negocjacji.
Rada Powiatu liczy 17 radnych, w tym 2 kobiety.
Najstarszy wiekiem to radny mający 61 lat, a najmłodszy 40 lat.
Pod względem wykształcenia 9 radnych posiada wyższe, 7 średnie,
1 zawodowe.
Radni reprezentują różne zawody: 1 jest przedstawicielem służby zdrowia,
7 urzędników, 2 rolników, 1 rencista i 6 przedsiębiorców.
Rada Powiatu spotkała się w II kadencji na 46 sesjach:
• w 2002 r. odbyły się 4 sesje,
• w 2003 r. - 10 sesji,
• w 2004 r. - 11 sesji,
• w 2005 r. - 12 sesji
• i w 2006 r. - 9 sesji.
Frekwencja radnych była wysoka.
W ciągu minionych 4 lat radni zapoznali się z wieloma problemami, podejmowali
szereg ważnych tematów. Oceniali stan dróg powiatowych, zatwierdzali plany
modernizacji i remontów, oceniali stan bezrobocia na terenie powiatu
radziejowskiego i realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Dużo miejsca
poświęcono problemom oświatowym oraz sytuacji ekonomicznej i restrukturyzacji
SP ZOZ w Radziejowie.
W związku z powyższymi tematami, Rada Powiatu w trakcie swej 4-letniej kadencji
podejmowała również wiele stanowisk i apeli, skierowanych do centralnych organów
administracji rządowych.
Ponadto analizowano realizację budżetu. Przyjmowano sprawozdania z realizacji
Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego.
Rada Powiatu przyjęła:
• Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego
Rynku Pracy,
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Plan Rozwoju Lokalnego,
Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Radziejowskiego.
Podjęto łącznie 228 uchwał i na podkreślenie zasługuje fakt, że żadna z nich nie
została uchylona przez organ nadzoru.
Radni obradowali na sesjach oraz w 4 problemowych komisjach:
• Rewizyjnej,
• Budżetu i Finansów,
• Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego,
• Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej.
W trakcie kadencji radni składali interpelacje i wnioski. Najwięcej złożono ich
w 2003 r. bo aż 28, a najmniej w 2002 r. – tylko 10.
Tak wygląda czteroletni okres pracy Rady Powiatu w Radziejowie II kadencji.
P. Przewodniczący podziękował p. Staroście, Zarządowi, przewodniczącym komisji
oraz wszystkim radnym za wniesioną pracę na rzecz społeczeństwa powiatu
radziejowskiego. Podziękował również kierownikom wydziałów i jednostek
organizacyjnych, p. Sekretarz, p. Skarbnik, a za ich pośrednictwem wszystkim
pracownikom.
Następnie p. Przewodniczący wręczył radnym podziękowania.
Wobec braku wolnych głosów p. Przewodniczący zamknął obrady
XLVI sesji Rady Powiatu w Radziejowie (godz. 1135).
Na tym protokół zakończono.
•
•
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