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

w dniu 7 grudnia 2006 r. 
 
 

II sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji otworzył p. Wiesław 
Bogdański Przewodniczący Rady Powiatu (o godz. 1005), witając radnych, 
zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na sesję.  

Zgodnie z listą obecności w sesji udział bierze 12 radnych, co daje podstawę 
do prawomocności obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu. 

P. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia porządku obrad. Zapytał, czy w tej 
sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. 
W drodze głosowania jawnego (11 głosami za, 1 głosem wstrzymującym) Rada 
Powiatu przyjęła porządek obrad.  
Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Na salę obrad wszedł radny Gorzycki – godz. 1007.Quorum wynosi 13 radnych. 

P. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Rady. 
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (13 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Rady. 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia 
uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z listy Komitetu Wyborczego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego do Rady Powiatu w Radziejowie. 
Wyjaśnił, że zgodnie z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w przypadku 
wygaśnięcia mandatu radnego powiatu, rada po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu 
radnego, podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce 
kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę 
głosów. 
P. Przewodniczący odczytał treść pisma Komisarza Wyborczego we Włocławku  
w sprawie wskazania osób, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów oraz 
oświadczenie p. Jana Wojciechowskiego wyrażające wolę wstąpienia do Rady 
Powiatu. 
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (13 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie wstąpienia kandydata z listy Komitetu Wyborczego 
Polskiego Stronnictwa Ludowego do Rady Powiatu w Radziejowie (II/11/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie wstąpienia 
kandydata z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe  
do Rady Powiatu w Radziejowie. 
Wyjaśnił, że zgodnie z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w przypadku 
wygaśnięcia mandatu radnego powiatu, rada po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu 
radnego, podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce 
kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę 
głosów. 
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P. Przewodniczący odczytał oświadczenie p. Jerzego Waszaka wyrażające wolę 
wstąpienia do Rady Powiatu. 
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (13 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie wstąpienia kandydata z listy Komitetu Wyborczego 
Wyborców Porozumienie Samorządowe do Rady Powiatu w Radziejowie 
(II/12/2006). 

Następnie p. Przewodniczący poinformował, że stosownie do postanowień  
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym radny 
przed objęciem mandatu składa ślubowanie. 
Radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Może być również dodane zdanie 
„Tak mi dopomóż Bóg”. Poprosił radnych: Jerzego Waszaka i Jana Wojciechowskiego 
o złożenie ślubowania. 
Następnie odczytał rotę ślubowania: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie 
wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów 
Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty 
samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw 
Rzeczypospolitej Polskiej”. 
Radni: Jerzy Waszak i Jan Wojciechowski złożyli ślubowanie. 
P. Przewodniczący stwierdził, że ślubowanie złożyło kolejnych 2 radnych. Ponieważ 
ustawowy skład Rady Powiatu wynosi 17 radnych, istnieje quorum dzisiejszej sesji. 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad  
- sprawozdania Starosty z prac Zarządu między sesjami.  
Poprosił p. Starostę o zabranie głosu. 
P. Starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.  
W omawianym okresie Zarząd spotkał się 2-krotnie: 
a) 24 listopada 2006 r.: 

• zapoznał się z sytuacją finansową powiatu w roku 2006, w szczególności  
w zakresie oświaty, w związku z otrzymanymi dodatkowymi środkami 
finansowymi z budżetu państwa; 

• zapoznał się z informacją nt. powierzenia obowiązków Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Radziejowie p. Katarzynie Bruździńskiej, która pełni 
obowiązki Dyrektora PUP od dnia 24 listopada br.; 

• ustalił terminu sesji oraz wstępny porządek obrad. 
b) 29 listopada 2006 r.: 

• podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Katarzyny 
Matykiewicz nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie; 

• przyjął porządek i materiały na sesję. 
Na tym p. Starosta zakończył sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami. 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – zapytań 
i uwag do sprawozdania Starosty. 
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu 
między sesjami. 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwał – uchwały w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego. 
Wyjaśnił, że w związku z wyborem na stanowisko burmistrza należy dokonać 
wygaszenia mandatu radnego Mirosława Józefa Skoniecznego, zgodnie z art. 190 
ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw. 
Odczytał treść oświadczenia złożonego przez p. Mirosława Józefa Skoniecznego. 
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Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (II/13/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia kolejnej uchwały w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego. 
Wyjaśnił, że podstawa prawna do podjęcia tej uchwały, jest identyczna, jak  
w przypadku poprzedniej uchwały. 
Odczytał treść oświadczenia złożonego przez p. Janusza Zarembę. 
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (II/14/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie wskazania 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Radziejowie uprawnionego do stwierdzenia 
zakresu i konieczności odbywania podróży służbowych przez Przewodniczącego 
Rady Powiatu w Radziejowie. 
Wyjaśnił, że zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności  
z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu czynności związane  
z podróżą służbową przewodniczącego rady dokonuje wiceprzewodniczący wskazany 
przez radę.  
Zwrócił się do Rady o zgłaszanie kandydatów spośród wiceprzewodniczących Rady.  
P. Starosta zaproponował p. Leszka Rosoła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 
Nie zgłoszono innych kandydatur. 
Wobec powyższego p. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją 
pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu  
w Radziejowie uprawnionego do stwierdzenia zakresu i konieczności 
odbywania podróży służbowych przez Przewodniczącego Rady Powiatu  
w Radziejowie (II/15/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej. 
Wyjaśnił, że zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz 
powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną,  
w skład której wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów,  
z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego rady powiatu, 
wiceprzewodniczących rady powiatu lub będących członkami zarządu. 
Rada Powiatu wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji 
rewizyjnej w liczbie 4, w tym zastępcę przewodniczącego i sekretarza komisji.  
Zgodnie ze Statutem Powiatu Komisja Rewizyjna liczy 5 osób.  
P. Przewodniczący stwierdził, że do tej pory nie posiada żadnej informacji  
o powstaniu klubu radnych. Zaproponował, by Komisja Rewizyjna reprezentowana 
była przez każdą partię polityczną, niezależnie od tego, czy klub posiada czy też nie. 
Zgodnie ze Statutem klub tworzy co najmniej 3 radnych, a więc nie każda partia 
polityczna może go utworzyć. 
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do powyższej propozycji. 
P. Przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji 
Rewizyjnej.  
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Radny Kostecki zaproponował p. Stefana Paliwodę. 
Radny Łojewski zaproponował p. Jerzego Waszaka. 
Radny Paliwoda zaproponował p. Stanisława Kwiatkowskiego. 
Radny Rosół zaproponował p. Wojciecha Kotarskiego. 
Radny Kalinowski zaproponował p. Włodzimierza Gorzyckiego. 
Nie zgłoszono więcej kandydatów.  
P. Przewodniczący zwrócił się do zgłoszonych osób z zapytaniem, czy wyrażają zgodę 
na pracę w Komisji Rewizyjnej. 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej. 
P. Przewodniczący zwrócił się do radnych o zaproponowanie wśród zgłoszonych 
kandydatów osoby na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  
Radny Kostecki zaproponował p. Stefana Paliwodę na stanowisko Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej.  
Nie zgłoszono więcej kandydatów. 
P. Przewodniczący zwrócił się do radnych o zaproponowanie wśród zgłoszonych 
kandydatów osoby na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
Radny Łojewski zgłosił p. Jerzego Waszaka na stanowisko Zastępcy 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
P. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do p. Stefana Paliwody, czy wyraża 
zgodę na pełnienie stanowiska Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz  
do p. Jerzego Waszaka, czy wyraża zgodę na pełnienie stanowiska Zastępcy 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. 
P. Przewodniczący zwrócił się do radnych o zaproponowanie wśród zgłoszonych 
kandydatów osoby na stanowisko Sekretarza Komisji Rewizyjnej. 
Radny Paliwoda zaproponował p. Stanisława Kwiatkowskiego na stanowisko 
Sekretarza Komisji Rewizyjnej. 
P. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do p. Stanisława Kwiatkowskiego,  
czy wyraża zgodę na pełnienie stanowiska Sekretarza Komisji Rewizyjnej. 
P. Kwiatkowski wyraził zgodę. 
Wobec powyższego p. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją 
pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego (13 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi) Rada 
Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej (II/16/2006). 
Radny Waszak stwierdził, że wyraził zgodę na pełnienie obowiązków Zastępcy 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jednocześnie wstrzymując się od głosu 
podczas podejmowania uchwały. Art. 21 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym 
określa, że radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy to jego interesu 
prawnego.  
Radny zapytał, czy w tym przypadku artykuł ma zastosowanie. 
P. Anna Kaniewska Radca Prawny odpowiedziała, że radni wyrażając akces 
kandydowania do składu komisji, nie muszą wstrzymywać się od głosu.  
Mogą głosować za podjęciem tej uchwały. Mimo pełnienia określonej funkcji  
w komisji, głosuje się za składem całej komisji zaproponowanym przez Radę.  
W tym przypadku głosy wstrzymujące były niezasadne. 
  P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie powołania 
składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów. 
Wyjaśnił, że Statut Powiatu nie określa liczebności komisji problemowych Rady. 
Obecnie w skład Rady wchodzi 15 osób, podczas gdy ustawowy skład Rady wynosi 
17 radnych. P. Przewodniczący zaproponował powołanie komisji w składach nie 
większych niż 5-osobowych. Rada Powiatu nie określi uchwałą składu liczebnego 
komisji. Ich powołanie jest uzasadnione ze względu na zbliżające się uchwalenie 
budżetu powiatu przez Radę i zaopiniowanie przez komisje projektu budżetu.  
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P. Kaniewska dodała, że Statut Powiatu nie określa składu liczbowego komisji. 
Zaproponowała przyjąć analogię jak w przypadku Komisji Rewizyjnej.  
Dla obradowania i podejmowania uchwał oraz sprawozdań wskazane byłoby, by 
skład osobowy wynosi 4-5 osób. Do Rady wejdą kolejni radni, którzy na pewno 
wyrażą swój akces udziału w pracach komisji. 
Nie ma przeszkód, by na dzisiejszej sesji Rada powołała komisje w składzie  
4-5-osobowym. 
P. Przewodniczący zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do powyższej propozycji. 
P. Przewodniczący przystąpił do powołania składu osobowego Komisji Budżetu  
i Finansów. Poinformował, że pracą Komisji kieruje Przewodniczący powoływany  
i odwoływany przez Radę. Komisja powołuje i odwołuje Wiceprzewodniczącego  
i Sekretarza. 
P. Przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji 
Budżetu i Finansów.  
Radny Wojciechowski zaproponował p. Stanisława Kwiatkowskiego. 
P. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do p. Kwiatkowskiego, czy wyraża zgodę 
na pracę w Komisji Budżetu i Finansów. 
P. Kwiatkowski wyraził zgodę. 
Radny Łojewski zaproponował p. Romana Grzegorzewskiego.  
P. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do p. Grzegorzewskiego, czy wyraża 
zgodę na pracę w Komisji Budżetu i Finansów. 
P. Grzegorzewski wyraził zgodę. 
Radny Grzegorzewski zaproponował p. Marka Dybowskiego. 
P. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do p. Dybowskiego, czy wyraża zgodę  
na pracę w Komisji Budżetu i Finansów. 
P. Dybowski wyraził zgodę. 
Radny Kalinowski zaproponował p. Włodzimierza Gorzyckiego. 
P. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do p. Gorzyckiego, czy wyraża zgodę  
na pracę w Komisji Budżetu i Finansów. 
P. Gorzycki wyraził zgodę. 
Nie zgłoszono więcej kandydatów.  
P. Przewodniczący stwierdził, że zgłoszonych zostało 4 kandydatów. Wyjaśnił, że 
głosowanie jest jawne, zwykłą większością głosów. 
P. Przewodniczący zwrócił się do radnych o zaproponowanie wśród zgłoszonych 
kandydatów osoby na stanowisko Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.  
Radny Wojciechowski zaproponował p. Stanisława Kwiatkowskiego na stanowisko 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.  
P. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do p. Kwiatkowskiego, czy wyraża zgodę 
na pełnienie stanowiska Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.  
P. Kwiatkowski wyraził zgodę. 
Nie zgłoszono więcej kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Komisji Budżetu 
i Finansów. 
Wobec powyższego p. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją 
pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu  
i Finansów (II/17/2006). 
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P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie powołania 
składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 
Publicznego. 
P. Przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do tej Komisji.  
Radny Kwiatkowski zaproponował p. Piotra Kosteckiego. 
Radny Kotarski zaproponował p. Leszka Rosoła. 
P. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do p. Kwiatkowskiego oraz do p. Rosoła, 
czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych  
i Bezpieczeństwa Publicznego. 
P. Kwiatkowski i p. Rosół wyrazili zgodę. 
Radny Wojciechowski zaproponował p. Lucjana Walczaka.  
P. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do p. Walczaka, czy wyraża zgodę  
na pracę w Komisji. 
P. Walczak wyraził zgodę. 
Radny Rosół zaproponował p. Grzegorza Łojewskiego. 
P. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do p. Łojewskiego, czy wyraża zgodę  
na pracę w Komisji. 
P. Łojewski wyraził zgodę. 
Nie zgłoszono więcej kandydatów.  
P. Przewodniczący stwierdził, że zgłoszonych zostało 4 kandydatów.  
P. Przewodniczący zwrócił się do radnych o zaproponowanie wśród zgłoszonych 
kandydatów osoby na stanowisko Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia, 
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.  
Radny Kotarski zaproponował p. Leszka Rosoła na stanowisko Przewodniczącego 
Komisji.  
P. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do p. Rosoła, czy wyraża zgodę  
na pełnienie stanowiska Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw 
Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.  
P. Rosół wyraził zgodę. 
Nie zgłoszono więcej kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. 
Wobec powyższego p. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją 
pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, 
Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego (II/18/2006). 
  P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie powołania 
składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska  
i Infrastruktury Technicznej. 
P. Przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do tej Komisji.  
Radny Łojewski zaproponował p. Jana Wojciechowskiego. 
P. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do p. Wojciechowskiego, czy wyraża 
zgodę na pracę w tej Komisji. 
P. Wojciechowski wyraził zgodę. 
Radny Kostecki zaproponował p. Stefana Paliwodę. 
P. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do p. Paliwody, czy wyraża zgodę  
na pracę w tej Komisji. 
P. Paliwoda wyraził zgodę. 
Radny Gorzycki zaproponował p. Piotra Kalinowskiego.  
P. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do p. Kalinowskiego, czy wyraża zgodę 
na pracę w Komisji. 
P. Kalinowski wyraził zgodę. 
Radny Grzegorzewski zaproponował p. Marka Dybowskiego. 
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P. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do p. Dybowskiego, czy wyraża zgodę  
na pracę w Komisji. 
P. Dybowski wyraził zgodę. 
Radny Wojciechowski zaproponował p. Wojciecha Kotarskiego. 
P. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do p. Kotarskiego, czy wyraża zgodę  
na pracę w Komisji. 
P. Kotarski wyraził zgodę. 
Nie zgłoszono więcej kandydatów.  
P. Przewodniczący zwrócił się do radnych o zaproponowanie wśród zgłoszonych 
kandydatów osoby na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej.  
Radny Łojewski zaproponował p. Jana Wojciechowskiego na stanowisko 
Przewodniczącego Komisji.  
P. Przewodniczący stwierdził, że zgłoszonych zostało 4 kandydatów.  
P. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do p. Wojciechowskiego, czy wyraża 
zgodę na pełnienie stanowiska Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej.  
P. Wojciechowski wyraził zgodę. 
Nie zgłoszono więcej kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej. 
Wobec powyższego p. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją 
pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, 
Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej (II/19/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie delegowania 
radnych Rady Powiatu Radziejowskiego na członków Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku. 
Wyjaśnił, że art. 38a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym zawiera wymóg delegowania dwóch radnych do składu komisji 
bezpieczeństwa i porządku przez radę powiatu. 
P. Przewodniczący zwrócił się do Rady o zgłaszanie kandydatów do tej Komisji.  
P. Starosta do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zaproponował p. Romana 
Grzegorzewskiego oraz p. Grzegorza Łojewskiego. 
P. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do p. Grzegorzewskiego  
oraz p. Łojewskiego, czy wyrażają zgodę na pracę w tej Komisji. 
Wymienione osoby wyraziły zgodę. 
Nie zgłoszono innych kandydatów. 
Wobec powyższego p. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją 
pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu 
Radziejowskiego na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
(II/20/2006). 
P. Przewodniczący ogłosił przerwę – godz. 1100. 
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1115. 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego. 
Wyjaśnił, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym, organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dokonuje czynności związanych  
z ustalaniem wysokości wynagrodzenia dla starosty. 
Proponowane stawki wynagrodzenia miesięcznego zawarte w uchwale  
są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r.  



 8 

w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych  
w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. 
Zaproponowane wynagrodzenie jest na tym samym poziomie w stosunku  
do wynagrodzenia poprzedniego Starosty. 
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego (14 głosami za, 1 głosem wstrzymującym) Rada 
Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia  
dla Starosty Radziejowskiego (II/21/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zmian  
w budżecie powiatu na 2006 rok. O zabranie głosu poprosił p. Skarbnik. 
P. Skarbnik wyjaśniła, że proponowane zmiany do budżetu powiatu wynikają 
głównie z tego, iż powiat otrzymał dodatkowe środki finansowe w ramach subwencji 
oświatowej oraz dotacji. Ponadto do budżetu należy wprowadzić wypracowane 
dochody przez jednostki organizacyjne.  
P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały.  
Poinformowała, że procedury dot. wyłonienia banku, który udzieli kredytu 
długoterminowego, zostały zakończone. Ofertę złożyły 2 banki. Wygrał Kujawsko-
Dobrzyński Bank Spółdzielczy. Podpisanie umowy nastąpi w grudniu.  
P. Przewodniczący zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok 
(II/22/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – 
interpelacji i zapytań radnych.  

Wobec braku interpelacji i zapytań p. Przewodniczący przystąpił do punktu 
wolne głosy. 
Głos zabrał radny Gorzycki, który zwrócił się do radnych o rozważenie 
przedstawionego przez siebie wniosku. Stwierdził, że Rada rozpocznie prace nad 
budżetem na rok przyszły. Sądzi, że w tej, jak i w każdej kadencji, Rada powinna 
zrobić coś dla Starostwa. Radny zaproponował powołanie komisji lub zespołu, który 
zająłby się ufundowaniem sztandaru powiatu. Swój wniosek skierował  
do rozważenia przez p. Przewodniczącego, Zarząd i p. Skarbnik. 
P. Przewodniczący odpowiedział, że wniosek radnego zostanie rozważony. 
Następnie radny Waszak złożył wniosek, by do projektu budżetu radnym została 
dołączona informacja nt. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków  
w poszczególnych rozdziałach i paragrafach budżetu. 
P. Skarbnik odpowiedziała, że Zarząd Powiatu taką informację otrzymał.  
Zgodnie z wnioskiem, radni również ją otrzymają.  
Dodała, że zmienił się załącznik dotyczący wydatków, który poprzednio ujmował 
planowane wykonanie roku ubiegłego. Teraz zgodnie z nowym wzorem, nie jest to 
już ujmowane. Wniosek jest zasady i taką informację radnym przedłoży. 
Radny Waszak stwierdził, że ta informacja nie musi być przekazana radnym w dniu 
dzisiejszym. Powinna być przekazana podczas posiedzeń komisji Rady nad 
projektem budżetu. 
P. Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, komisje 
muszą złożyć przewodniczącemu rady opinie do projektu budżetu na rok przyszły, 
na co najmniej 20 dni przed wyznaczonym terminem sesji budżetowej. Termin sesji 
został zaplanowany na 28 lub 29 grudnia. W związku z tym proponuje się, by 
komisje swoje posiedzenia nt. opinii do projektu budżetu odbyły się w dniu 
dzisiejszym lub jutrzejszym.  
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P. Starosta dodał, że tegoroczne wybory opóźniły prace nad projektem budżetu  
na rok przyszły. Zarząd proponuje, by budżet uchwalić jeszcze w tym roku.  
Na dzisiejszej sesji powołano komisje, które mogą przystąpić do prac nad projektem 
budżetu i wypracować swoje opinie. Jeżeli spotkania odbędą się jeszcze dzisiaj, 
pozwoli to na to, by w dniu 28 grudnia odbyła się sesja budżetowa. 
Projekt budżetu został tak skonstruowany, że nie ma możliwości jego zmiany.  
Takie zmiany będą możliwe w trakcie jego realizacji w roku 2007.  
Radny Gorzycki wyraził zdanie, że żaden z radnych nie powinien mieć zastrzeżeń, 
jeżeli Rada nie zachowa terminów dotyczących procedury uchwalania budżetu. 
Radny zaproponował, by komisje spotkały się w przyszłym tygodniu, by przez 
najbliższe dni mogły zapoznać się z przedłożonym projektem budżetu. 
Radny Walczak zaproponował, by w dniu dzisiejszym rozpocząć posiedzenia komisji, 
przerwać je i zakończyć w najbliższy poniedziałek. 
Radny Waszak zaproponował, by najpierw, np. we wtorek, komisje spotkały się 
razem w celu zreferowania projektu budżetu przez p. Skarbnik, a potem już osobno 
przystąpiły do pracy w celu wypracowania opinii do projektu.  
P. Przewodniczący poparł powyższą propozycję. Stwierdził, że to wspólne spotkanie 
połączonych komisji powinno odbyć się dzisiaj po sesji. Natomiast w poniedziałek 
lub we wtorek komisje wypracują wnioski do projektu budżetu. 

Wobec braku dalszych głosów oraz wyczerpania porządku obrad sesji  
p. Przewodniczący zamknął II sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji 
(godz. 1155). 
Na tym protokół zakończono. 
 
 

 


