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

w dniu 28 grudnia 2006 r. 
 
 

III 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 14 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. 
P. Starosta w imieniu Zarządu Powiatu złożył wniosek o wprowadzenie do porządku 
obrad w pkt 8g i 8h uchwał w sprawie odwołania powiatowego rzecznika 
konsumentów oraz w sprawie powołania powiatowego rzecznika konsumentów.  
Nie zgłoszono więcej wniosków. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie poszerzony porządek obrad. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (14 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła porządek obrad, uzupełniony o podjęcie uchwał w sprawie odwołania 
powiatowego rzecznika konsumentów oraz w sprawie powołania powiatowego 
rzecznika konsumentów.  
Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

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 (14 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 Samoobrona 
Rzeczpospolitej Polskiej do Rady Powiatu w Radziejowie. 
Poinformował, że od Komisarza Wyborczego we Włocławku wpłynęło pismo, z treści 
którego wynika, że prawo wstąpienia do Rady Powiatu posiadają p. Halina 
Urbańska oraz p. Arkadiusz Szczurowski. Osoby te złożyły oświadczenia wyrażając 
wolę pełnienia mandatu radnego. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały. 
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (14 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie wstąpienia kandydata z listy Komitetu Wyborczego 
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej do Rady Powiatu w Radziejowie 
(III/23/2006). 

Następnie p. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w sprawie 
wstąpienia kandydata z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość do Rady 
Powiatu w Radziejowie. 
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (14 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie wstąpienia kandydata z listy Komitetu Wyborczego 



 2 

kandydata z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość do Rady 
Powiatu w Radziejowie (III/24/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – 
złożenia ślubowania przez radnych. 
Wyjaśnił, że stosownie do postanowień art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca  
1998 r. o samorządzie powiatowym radny przed objęciem mandatu składa 
ślubowanie. 
Poprosił radnych o powstanie, wypowiedzenia słowa „ślubuję”. Może być również 
dodane zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”. 
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”. 
P. Halina Urbańska i p. Arkadiusz Szczurowski 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. 
Zwrócił się do p. Starosty o zabranie głosu. 
P. Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu spotykał się 3-krotnie: 
a) pierwsze posiedzenie (14 grudnia 2006 r.): 

• zapoznał się i zajął stanowisko w sprawie wniosków komisji Rady do projektu 
budżetu powiatu radziejowskiego na 2007 r., szczególnie w zakresie 
drogownictwa; 

• podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną sprzętu 
komputerowego poprzez utylizację środków trwałych; 

• podjął uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu  
do składu komisji przejmującej mienie Skarbu Państwa na rzecz samorządu 
powiatowego; 

• podjął uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu  
do składu komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa 
przekazywanego na rzecz samorządu powiatowego; 

• podjął uchwałę w sprawie wskazania dwóch członków zarządu do dokonania 
czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu 
długoterminowego; 

• zapoznał się z proponowanymi zmianami do budżetu powiatu na 2006 r.; 
• rozpatrzył wniosek Miejskiego i Powiatowego Domu Kultury w Radziejowie  

w sprawie przesunięcia środków finansowych; 
• rozpatrzył wniosek w sprawie zakupu zmywarki dla Powiatowej Rady Kół 

Gospodyń Wiejskich; 
• przyjął porządek i materiały na sesję. 

b) drugie posiedzenie (19 grudnia 2006 r.): 
• przyjął wniosek o wprowadzeniu do porządku obrad sesji projektów uchwał  

w sprawie odwołania i powołania powiatowego rzecznika konsumentów. 
c) trzecie posiedzenie (22 grudnia 2006 r.): 

• zaakceptował porozumienie w sprawie rozłożenia na raty zaległego 
zobowiązania; 

• podjął decyzję w sprawie wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy 
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych oraz w sprawie racjonalizacji 
wynagrodzeń w tej jednostce; 

• zapoznał się z odpowiedzią Burmistrza Miasta Radziejów nt. dofinansowania 
przebudowy drogi powiatowej Radziejów – Bytoń; 
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• zajął stanowisko w sprawie wniosku, złożonego przez Dyrektora Zarządu 
Dróg Powiatowych, dot. zorganizowania spotkania zespołu, który oceniłby 
zgodność realizacji zadania na drodze Samszyce – Izbica Kuj. z przyjętym do 
realizacji projektem technicznym i wydanym pozwoleniem na budowę. 

Na tym p. Starosta zakończył sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami. 
P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punku porządku obrad – zapytań  

i uwag do sprawozdania Starosty. 
Nie zgłoszono zapytań i uwag do sprawozdania Starosty. 
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu 
między sesjami. 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – 
uchwalenia budżetu powiatu radziejowskiego.  

Zwrócił się do p. Starosty o przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz  
z uzasadnieniem. 
P. Starosta przedstawił treść projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.  

P. Przewodniczący zwrócił się do przewodniczących komisji o przedstawienie 
opinii komisji Rady. 
P. Paliwoda Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że Komisja obradowała 
wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów. Wnioski przedstawi jej przewodniczący. 
P. Kwiatkowski poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu, 
składając następujące wnioski.  
Zarząd Powiatu w pierwszym kwartale 2007 r. powinien określić strategię działania 
w zakresie budżetu powiatu, wskazując zadania priorytetowe do realizacji w latach 
2007 – 2008. 
Komisje wnioskowały, by Zarząd Powiatu przedstawił na sesji informację, jakie drogi 
będą realizowane w ramach przeznaczonych środków finansowych w wysokości 
594.300 zł na remonty i odnowy dróg. 
Komisje wnioskowały także o to, by dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej 
Radziejów – Bytoń została opracowana od skrzyżowania ul. Brzeskiej w Radziejowie. 
Ostatnim wnioskiem było to, by rozpocząć zmiany systemowe w oświacie poprzez 
ograniczanie wydatków stałych w związku ze spadkiem liczby uczniów. 
P. Wojciechowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Infrastruktury Technicznej poinformował, że Komisja obradowała  
w dniach 7 i 12 grudnia nt. projektu budżetu.  
W projekcie budżetu nie zostały ujęte zadania inwestycyjne. Ma charakter 
konsumpcyjny. Zawsze tak jest na początku kadencji. Potem z biegiem lat, 
samorząd wypracowuje oszczędności, które przeznaczy się na inwestycje.  
Komisja zaproponowała, by oszczędnie gospodarować środkami finansowymi, 
ponadto by dążyć do pozyskiwania środków unijnych, które zostałyby przeznaczone 
na powiatowe inwestycje.  
Bardzo dużo pieniędzy potrzeba na poprawę stanu dróg. Budżet na 2007 r. jest 
ograniczony, ze względu na dużą inwestycję drogową w 2006 r., tj. przebudowę 
drogi Samszyce – Izbica Kuj. Dlatego też budżet ubiegłoroczny był wyższy.  
Komisja wnioskowała, by w ramach wypracowanych dodatkowych rezerw w roku 
2007, środki przeznaczyć na opracowanie dokumentacji na przebudowę powiatowej 
drogi Osięciny – Włocławek (przez Wieniec). Droga ta jest drogą bardzo uczęszczaną, 
ale obecnie stan nawierzchni jest bardzo zły. 
Komisja zaproponowała, by wszystkie oszczędności wypracowane w budżecie 
powiatu były przeznaczone na remont i modernizację dróg powiatowych. 
P. Rosół Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych  
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt budżetu, wnioskując, by w miarę możliwości jak najwięcej środków 
przeznaczać na edukację, zdrowie i bezpieczeństwo publiczne. Komisja nie wniosła 
uwag do projektu budżetu. 
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P. Przewodniczący zwrócił się p. Starosty o przedstawienie stanowiska 
Zarządu w sprawie opinii komisji. 
P. Starosta przekazał, że Zarząd Powiatu szczegółowo przeanalizował wnioski  
i sugestie komisji do uchwały budżetowej na rok 2007. 
Większość wniosków dotyczyła spraw związanych z remontami i modernizacją dróg 
powiatowych.  
Zarząd pragnie zwrócić uwagę, że przyjmowany budżet w § 6050 – wydatki 
inwestycyjne, jest umieszczona kwota 50.000 zł na pokrycie kosztów związanych z 
 przygotowaniem dokumentacji na przebudowę drogi Piotrków Kuj. – Przewóz oraz 
drogi Radziejów – Bytoń z tym, że dokumentacja ta rzeczywiście miała uwzględniać 
część drogi nie znajdującej się na terenie miasta Radziejów.  
W związku z wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów o uwzględnienie  
w dokumentacji odcinka od ulicy Brzeskiej do „lasu” Zarząd Powiatu zwrócił się  
w dniu 18 grudnia br. do Burmistrza Miasta Radziejów o przekazanie informacji 
dotyczącej planowanych inwestycji komunalnych w ciągu tej drogi. Z otrzymanej 
odpowiedzi wynika, że miasto w najbliższym czasie planuje przeprowadzić budowę 
sieci kanalizacyjnej w ul. Wyzwolenia. Aktualnie miasto posiada wszystkie 
pozwolenia na wykonanie zaplanowanych robót. Analizując zaistniałą sytuację 
Zarząd Powiatu postanowił przyjąć wniosek do realizacji. Środki finansowe na 
dokumentację zostaną zabezpieczone w ramach wypracowanych rezerw w 2007 r. 
Kolejny wniosek Komisji Budżetu i Finansów dotyczył wykorzystania kwoty  
594.000 zł zaplanowanej w budżecie 2007 r. na remonty i odnowy dróg. Zarząd 
Powiatu zwrócił się do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przedstawienie 
szczegółowego harmonogramu wykorzystania tych środków finansowych.  
Z otrzymanej informacji wynika, że: 
• 300.000 zł zostanie przeznaczone na bieżące remonty po okresie zimy, 
• 105.000 zł zostanie przeznaczone na remont drogi Brześć – Piotrków Kuj. 

(Piotrków Kuj. – Kruszwica), 
• 50.000 zł na remont drogi Wójcin – Bycz, 
• 30.000 zł na remont drogi Czamanin – Mąkoszyn w m. Sierakowy, 
• 50.000 zł na dokończenie remontu drogi Bilno – Pocierzyn w m. Bilno, 
• 30.000 zł na remont drogi Dęby – Dobre i Krzywosądz – Nagórki. 
Pozostała kwota stanowi rezerwę. 
Harmonogram ten jest w wersji roboczej i może być zmieniany w zależności  
od bieżących potrzeb. 
Wniosek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury 
Technicznej o przygotowanie dokumentacji na przebudowę powiatowej drogi 
Osięciny – Włocławek (przez Wieniec) będzie uwzględniony w ramach posiadanych 
środków uwalnianych w ciągu roku budżetowego (racjonalizacja zatrudnienia  
i wynagrodzeń w jednostkach powiatu). 
Wniosek Komisji Budżetu i Finansów o rozpoczęcie zmian systemowych w oświacie 
dotyczący ograniczenia wydatków stałych związanych z funkcjonowaniem oświaty  
– Zarząd postanowił, że jego realizacja rozpocznie się poprzez przeprowadzenie na 
przełomie pierwszego i drugiego kwartału spotkań z dyrektorami szkół w celu 
urealnienia kosztów funkcjonowania podległych im placówek. 

Następnie p. Skarbnik przedstawiła treść uchwały Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii  
o przedłożonym projekcie budżetu powiatu na 2007 r. (uchwała stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu). 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Radny Wojciechowski poprosił o wyjaśnienie § 8 projektu uchwały. 
P. Skarbnik wyjaśniła, że limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 
zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – to limit uchwalony 
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do kwoty 900.000 zł. Wpływy z podatków dochodowych w I półroczu są niewielkie. 
Powiat realizuje programy stypendialne i zgodnie z zapisem w umowie, jeżeli nie 
otrzyma na czas środków finansowych na jego realizację, musi sam wyłożyć na to 
pieniądze. Jest to kwota, która pozwoli sfinansować przejściowe niedobory środków 
w budżecie poprzez zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego. Zgodnie z umową, 
zawartą z bankiem na obsługę bankową budżetu powiatu, powiat może zaciągnąć 
kredyt do 1 mln zł, ale w kwocie nie wyższej, która została zapisana w uchwale 
budżetowej na dany rok. Na przejściowe braki środków w budżecie powiat może 
zaciągać kredyty krótkoterminowe. Stąd taki zapis w uchwale. 
Jeżeli chodzi o drugą część zapisu § 8, to zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z 2006 r. 
o zaciągnięciu kredytu długoterminowego, w 2007 r. spłacić należy 300.000 zł. 
Budżet na 2007 r. jest budżetem zrównoważonym, nie ujmuje nadwyżki.  
W związku z tym w załączniku dot. przychodów i rozchodów wskazuje się źródło 
pokrycia tej spłaty. Spłata kredytu nie jest wydatkiem budżetu, dlatego należy 
wskazać źródło jego pokrycia. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że będą środki wolne  
w budżecie, które zabezpieczą spłatę tego kredytu. Aby projekt budżetu uzyskał 
pozytywną opinię RIO, należało wskazać źródło spłaty kredytu. Jednym z nich może 
być kredyt zaciągany na spłatę kredytu wcześniej zaciągniętego, co musi mieć swoje 
odzwierciedlenie zapisem w uchwale budżetowej.  
Radny Wojciechowski stwierdził, że prosił o te wyjaśnienia, by zdementować opinię 
o fakcie zadłużenia powiatu. 
Następnie radny Walczak stwierdził, że komisje mówiły o potrzebach w wielu 
sprawach. Bardzo ważne jest także bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców 
powiatu. W projekcie budżetu nie ujęto żadnej dotacji dla szpitala.  
Szpital posiada wiele potrzeb, szczególnie pod kątem doposażenia w sprzęt 
medyczny. Dla jego prawidłowego funkcjonowania prawidłowy sprzęt medyczny jest 
niezbędny.  
Radny zaproponował, by zapisem do protokołu przyjąć, że środki finansowe  
w ramach działu 757 z tytułu poręczeń i gwarancji przeznaczyć jako dotację dla 
szpitala. Są to zabezpieczone środki w budżecie z tytułu udzielonych poręczeń 
szpitalowi. Jeżeli spłata przez szpital będzie terminowa, to zostaną one uwolnione  
w budżecie powiatu i będą mogły być przeznaczone na potrzeby powiatu,  
np. na służbę zdrowia. Jest to kwota 137.789 zł.  
P. Starosta odpowiedział, że Komisja Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych  
i Bezpieczeństwa Publicznego nie wniosła uwag do projektu budżetu. Wniosek 
będzie rozpatrzony przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu, ale nie zostanie 
przyjęty do realizacji. Uwolnione środki w ramach tego działu być może będą 
potrzebne na inne cele. Dzisiaj jest trudno przewidzieć tą sytuację. Rada podejmie 
decyzję o zmianie budżetu na 2007 r., z  chwilą uwolnienia tych środków. 
Radny Waszak zwrócił się do p. Starosty o przedstawienie w formie pisemnej 
informacji nt. zakresu rzeczowego dróg powiatowych w roku 2007. 
P. Starosta odpowiedział, że taka informacja zostanie przekazana radnemu 
pisemnie. 
P. Przewodniczący zapytał radnego Walczaka, czy życzy sobie, by jego wniosek 
został przekazany do przeanalizowania właściwej merytorycznie komisji oraz 
Zarządowi, czy też teraz poddać go pod głosowanie. 
Radny Walczak odpowiedział, że była to tylko sygnalizacja tematu. 
Radny Waszak dodał, że w jego rozumieniu był to wniosek dotyczący przyszłego 
zagospodarowania wolnych środków w budżecie. Dzisiaj nie ma potrzeby 
rozstrzygania o sposobie ich przeznaczenia. Czas przyszły pokaże potrzebę ich 
zagospodarowania. Jeżeli będzie taka możliwość, to w pierwszym rzędzie zostaną 
one przeznaczone na służbę zdrowia. 
P. Przewodniczący zapytał, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w temacie projektu 
budżetu. 
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Nie zgłoszono więcej uwag i pytań. 
W związku z tym, że nie wniesiono poprawek do projektu budżetu,  

p. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok 
(III/25/2006). 
P. Przewodniczący dodał, że Rada Powiatu przyjęła plan finansowy na rok 2007. 
Budżet jest zrównoważony. Zawiera wiele niepewnych i słabych pozycji.  
Rada przeznaczyła pewne środki finansowe na funkcjonowanie powiatowych 
jednostek organizacyjnych. Dochody nie są pewne, istnieje zagrożenie w ich 
wykonaniu. Dotyczy to szczególnie subwencji oświatowej. W oświacie spadła 
znacznie liczba uczniów, co powoduje zmniejszenie subwencji oświatowej.  
Może to spowodować, że pod koniec pierwszego kwartału 2007 r. budżet trzeba 
będzie znowelizować. Zwrócił się do kierowników powiatowych jednostek 
organizacyjnych o rozważenie możliwości ich reorganizacji, aby w kolejnym roku 
posiadać środki na rozwój tych jednostek.  
W roku 2007 wiele osób nabędzie prawo do odejścia na emeryturę. Będą to znaczne 
koszty finansowe w budżetach jednostek, na co należy zabezpieczyć środki. 
P. Przewodniczący ogłosił przerwę – godz. 1058. 
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1115. 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – 
podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok. 
Zwrócił się do p. Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. 
P. Skarbnik zwróciła się do Rady o akceptację poprawek do przedłożonego projektu 
uchwały w związku z otrzymaną dotacją celową z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 
46.576 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych  
za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne. Środki te należy wydatkować 
do dnia jutrzejszego. 
W dniu dzisiejszym wpłynęły również wnioski z jednostek, tj. Zespołu Szkół RCKU  
w Przemystce oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie 
o przeniesienie wydatków w ramach działów. Jeżeli Rada Powiatu wyrazi zgodę na 
ich dokonanie, to zostaną wprowadzone odpowiednie poprawki do uchwały. 
Następnie p. Skarbnik omówiła przedłożony projekt uchwały. Dodała, że deficyt 
budżetowy nie oznacza, że powiat jest zadłużony. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo 
jeszcze, jak będzie wyglądać wykonanie dochodów z tytułu udziału powiatu  
w podatku dochodowym od osób fizycznych. Po uwzględnieniu nadwyżki budżetowej 
z lat ubiegłych oraz wolnych środków okaże się, że budżet za 2006 r. będzie zawierał 
deficyt, który w pełni zostanie pokryty w/w środkami finansowymi, wcześniej 
wypracowanymi. Nie można mówić, że powiat nie posiada płynności finansowej  
i jest zadłużony.  
P. Przewodniczący zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok 
(III/26/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad - 
podjęcia uchwały w sprawie odwołania skarbnika powiatu. 
Wyjaśnił, że zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym rada 
powiatu odwołuje skarbnika powiatu na wniosek starosty. 
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Radny Wojciechowski stwierdził, że współpracował z p. Ostrowską 4 lata.  
Biorąc pod uwagę wyniki ostatniej kontroli przeprowadzonej przez RIO, nie widzi 
argumentów do odwołania p. Ostrowskiej ze stanowiska skarbnika powiatu. 
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Kontrola wykazała, że budżet prowadzony był właściwie. W związku z tym będzie 
głosował przeciw podjęciu tej uchwały. 
Radny Walczak wyraził zdanie, że p. Ostrowska to bardzo kompetentna 
merytorycznie osoba. Kontrolujący z RIO wypowiedzieli się o niej, że jest to jedna  
z najlepszych skarbników na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  
Jego współpraca z p. Ostrowską była bardzo dobra.  
Skierował pytanie do Zarządu, jakie powody merytoryczne zadecydowały  
o odwołaniu p. Ostrowskiej, po upływie miesiąca trwania tej kadencji.  
Budżet powiatu składa się z 18 działów, 50 rozdziałów, kilkaset paragrafów. Zawiera 
budżety jednostek organizacyjnych, programów unijnych i stypendialnych, 
funduszy i środków unijnych. Jest to okres, w którym należy zebrać sprawozdania 
jednostek organizacyjnych, przygotować bilans powiatu oraz jednostek, a następnie 
przedłożyć to Radzie to zatwierdzenia. Mając na względzie dobro powiatu i realizację 
budżetu kieruje pytanie, czy jest to właściwy czas na taką zmianę? 
Następnie p. Starosta, stosownie do przepisu art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592,  
z późn. zm.), wniósł o odwołanie p. Małgorzaty Ostrowskiej z funkcji skarbnika 
powiatu.  
Dodał, że jako Starosta Radziejowski zobowiązany jest do organizowania pracy  
m.in. starostwa powiatowego oraz kierowania bieżącymi sprawami powiatu. 
Osiągnięcie tego celu możliwe jest poprzez prowadzenie prawidłowej polityki 
kadrowej, a zatem właściwy dobór pracowników na poszczególne stanowiska pracy.  
W związku z tym uważa za zasadne odwołanie p. Małgorzaty Ostrowskiej z funkcji 
skarbnika powiatu. 
Radny Waszak stwierdził, że nie przekonuje go wniosek p. Starosty. Takie prawo mu 
przysługuje. Dodał, że współpracując z p. Ostrowską 4 lata jako Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej, nie miał zastrzeżeń do jej pracy. Wobec tego nie będzie głosował 
za jej odwołaniem. 
P. Ostrowska stwierdziła, że 4 lata temu, kiedy Rada powołała ją na stanowisko 
skarbnika, szukano na to stanowisko osoby z odpowiednim wykształceniem  
i doświadczeniem. Spełniała te warunki, posiadając dyplomy 2 uczelni wyższych  
w kierunku finansów i rachunkowości oraz doświadczenie w kierowaniu firmami  
i zarządzaniu finansami. Po długich namowach zdecydowała się objąć  
to stanowisko. Sądzi, że jej praca przez minione 4 lata została wykorzystana  
z korzyścią dla wszystkich, dla dobra powiatu. Dbała o finanse powiatu.  
Często inne samorządy wzorowały się na rozwiązaniach stosowanych tutaj.  
Sądzi, że finanse prowadzone były bardzo dobrze. Jej praca była rzetelna.  
Nie należała nigdy do żadnej partii. Starała się traktować wszystkich jednakowo. 
Podziękowała wszystkim za 4-letnią współpracę. Powiat pozostawiony zostaje  
w dobrej kondycji finansowej. Decyzja należy do Rady Powiatu. P. Starosta nie 
wyraił woli współpracy z nią.  
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego (9 głosami za, 4 głosami przeciw, 3 głosami 
wstrzymującymi) Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie odwołania 
skarbnika powiatu (III/27/2006). 
W imieniu Rady Powiatu p. Przewodniczący podziękował p. Ostrowskiej  
za dotychczasową współpracę. 

Następnie p. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku 
obrad - podjęcia uchwały w sprawie powołania skarbnika powiatu. 
Wyjaśnił, że zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym rada 
powiatu powołuje skarbnika powiatu na wniosek starosty. 
Zwrócił się do p. Starosty o zabranie głosu. 
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P. Starosta, stosownie do przepisu art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), wniósł 
o powołanie p. Anny Bruździńskiej na funkcję skarbnika powiatu. 
Realizując zadania związane z organizacją m.in. pracy starostwa oraz realizując 
racjonalną politykę finansową powiatu, uważa, że przedstawiony wniosek jest  
w pełni uzasadniony.  
P. Anna Bruździńska spełnia wszystkie wymogi osobowe i kwalifikacyjne  
do pełnienia funkcji skarbnika powiatu opisane w art. 45 ustawy publicznych dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). 
P. Anna Bruździńska pracuje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie  
na stanowisku Głównego Księgowego. Funkcję tę pełni od 1 stycznia 1993 r., nadto 
od 2 lat zajmuje się rozliczaniem EFS, który w istotny sposób wpływa na lokalny 
rynek pracy, ale także daje znakomitą lekcję do rozliczania środków finansowych  
z UE pochodzących z innych funduszy. 
P. Przewodniczący zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego (11 głosami za, 5 głosami wstrzymującymi) Rada 
Powiatu podjęła uchwałę w sprawie powołania skarbnika powiatu 
(III/28/2006). 
W imieniu Rady Powiatu p. Przewodniczący złożył gratulacje p. Bruździńskiej.  

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – 
podjęcia uchwały w sprawie odwołania sekretarza powiatu. 
Wyjaśnił, że zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym rada 
powiatu odwołuje sekretarza powiatu na wniosek starosty. 
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
P. Starosta, stosownie do przepisu art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), wniósł 
o odwołanie p. Zdzisławy Zajączkowskiej z funkcji sekretarza powiatu. 
Obejmując urząd Starosty Radziejowskiego przyjął jako jeden z celów swojej 
działalności rozwój powiatu poprzez pozyskiwanie m.in. środków unijnych. 
Realizacja postawionych celów będzie możliwa poprzez działania zmierzające  
do kształtowania właściwej polityki kadrowej. 
W związku z tym jako Starosta Radziejowskim, który zgodnie z art. 34 ustawy  
o samorządzie powiatowym organizuje pracę nie tylko zarządu powiatu, starostwa 
powiatowego, a przede wszystkim kieruje bieżącymi sprawami powiatu, uważa, że 
zasadnym jest odwołanie p. Zdzisławy Zajączkowskiej z funkcji sekretarza powiatu, 
tym bardziej, że p. Zdzisława Zajączkowska nabywa prawo do świadczeń 
emerytalnych. 
P. Przewodniczący zapytał, czy w tej sprawie ktoś jeszcze chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego (14 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi) Rada 
Powiatu podjęła uchwałę w sprawie odwołania sekretarza powiatu 
(III/29/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – 
podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 
Poinformował, że z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu należy dokonać 
wygaszenia mandatu radnego p. Wojciecha Stanisława Kotarskiego, zgodnie  
z art. 190 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw. 
Stosowne oświadczenie wpłynęło do Rady Powiatu. 
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań.  
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P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (III/30/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – 
podjęcia uchwały w sprawie powołania sekretarza powiatu. 
Wyjaśnił, że zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym rada 
powiatu powołuje sekretarza powiatu na wniosek starosty. 
Zwrócił się do p. Starosty o zabranie głosu. 
P. Starosta, stosownie do przepisu art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), wniósł 
o powołanie p. Wojciecha Kotarskiego na funkcję sekretarza powiatu. 
Kształtując właściwą politykę kadrową, a także mając na uwadze kreowanie polityki 
pro unijnej poprzez działania mające na celu pozyskiwanie środków finansowych  
z UE, które w znacznym stopniu przyczynią się do rozwoju powiatu, uważa, że 
przedstawiona propozycja powołania p. Wojciecha Kotarskiego na funkcję 
sekretarza powiatu jest w pełni uzasadniona. 
P. Przewodniczący zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce jeszcze zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań.  
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego (12 głosami za, 4 głosami wstrzymującymi) Rada 
Powiatu podjęła uchwałę w sprawie powołania sekretarza powiatu 
(III/31/2006). 
W imieniu Rady Powiatu p. Przewodniczący złożył gratulacje p. Kotarskiemu. 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – 
podjęcia uchwały w sprawie odwołania powiatowego rzecznika konsumentów. 
Wyjaśnił, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
rada powiatu odwołuje powiatowego rzecznika konsumentów. 
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
P. Starosta, stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r., Nr 244, poz. 2080,  
z późn. zm.), wniósł o odwołanie p. Jacka Kanafy z funkcji Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów. 
Przyjmując funkcję Starosty Radziejowskiego, zobowiązał się wykonywać wszystkie 
zadania leżące w gestii powiatu, przy jednoczesnym kreowaniu właściwej polityki 
kadrowej i społecznej. W związku z tym, uważa, że przedłożony Radzie wniosek jest 
zasadny. 
P. Przewodniczący zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce jeszcze zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań.  
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego (12 głosami za, 1 głosem przeciw, 1 głosem 
wstrzymującym) Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie odwołania 
powiatowego rzecznika konsumentów (III/32/2006). 
W imieniu Rady Powiatu p. Przewodniczący podziękował p. Kanafie  
za dotychczasową pracę. 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad - podjęcia 
uchwały w sprawie powołania powiatowego rzecznika konsumentów. 
Wyjaśnił, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
rada powiatu powołuje powiatowego rzecznika konsumentów. 
Zwrócił się do p. Starosty o zabranie głosu. 
P. Starosta, stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r., Nr 244, poz. 2080,  
z późn. zm.), wniósł o powołanie p. Wojciecha Kotarskiego na funkcję Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów.  



 10 

P. Wojciech Kotarski cieszy się wysokim zaufaniem społecznym i nieposzlakowaną 
reputacją. Wobec powyższego uważa za zasadne powołanie p. Wojciecha Kotarskiego 
na funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 
P. Przewodniczący zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce jeszcze zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań.  
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego (14 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi) Rada 
Powiatu podjęła uchwałę w sprawie powołania powiatowego rzecznika 
konsumentów (III/33/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad - podjęcia 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej. 
Wyjaśnił, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Wojciecha Stanisława 
Kotarskiego, który wchodził w skład tej komisji, niezbędne jest uzupełnienie jej 
składu osobowego, który zgodnie ze Statutem Powiatu powinien liczyć  
5 osób. 
P. Przewodniczący zwrócił się do Rady o zgłoszenie kandydata do pracy w Komisji 
Rewizyjnej. 
Radny Dybowski zgłosił kandydaturę p. Arkadiusza Szczurowskiego do składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej, ze wskazaniem jako członka tej Komisji. 
P. Przewodniczący zapytał, czy p. Szczurowski wyraża zgodę na kandydowanie  
do Komisji Rewizyjnej. 
P. Szczurowski wyraził zgodę. 
Nie zgłoszono innych kandydatur. 
Wobec powyższego p. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją 
pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego 
Komisji Rewizyjnej (III/34/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów. 
Wyjaśnił, że w związku z rezygnacją w pracy Komisji Budżetu i Finansów p. Marka 
Dybowskiego oraz wstąpieniem do Rady Powiatu kolejnych radnych należy dokonać 
uzupełniania składu osobowego tej Komisji.  
P. Przewodniczący zwrócił się do Rady o zgłoszenie kandydata do pracy w Komisji 
Budżetu i Finansów. 
Radny Dybowski zgłosił kandydaturę p. Arkadiusza Szczurowskiego do składu 
osobowego Komisji Budżetu i Finansów. 
P. Przewodniczący zapytał, czy p. Szczurowski wyraża zgodę na kandydowanie  
do Komisji Budżetu i Finansów. 
P. Szczurowski wyraził zgodę. 
Nie zgłoszono innych kandydatur. 
Wobec powyższego p. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając  
ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Budżetu i Finansów (III/35/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Infrastruktury Technicznej. 
Wyjaśnił, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Wojciecha Stanisława 
Kotarskiego, który wchodził w skład tej komisji, należy uzupełnić jej skład.  
P. Przewodniczący zwrócił się do Rady o zgłoszenie kandydata do pracy w tej 
Komisji. 
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Radny Wojciechowski stwierdził, że obecnie w skład Komisji nie wchodzi osoba 
reprezentująca gminę Piotrków Kuj. Dobrze by było, gdyby w jej miejsce weszła 
osoba z tego samego terenu. Na dzień dzisiejszy akces do prac w tej Komisji wyraziła 
p. Halina Urbańska i dlatego zgłasza jej kandydaturę. Być może w przyszłości, kiedy 
do Rady wejdzie kolejna osoba, skład Komisji zostanie uzupełniony, być może  
o osobę z terenu gminy Piotrkowa Kuj. 
P. Przewodniczący zapytał, czy p. Urbańska wyraża zgodę na kandydowanie  
do Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej. 
P. Urbańska wyraziła zgodę. 
Nie zgłoszono innych kandydatur. 
Wobec powyższego p. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając  
ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury 
Technicznej (III/36/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad - podjęcia 
uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2007 r. 
Wyjaśnił, że załącznik do uchwały stanowi plan pracy Rady. 
Zwrócił się do Rady o korektę przedłożonego planu pracy w pkt 7 – miesiąc listopad 
„Aktualizacja Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami 
dla Powiatu Radziejowskiego”. Zaproponował wykreślenie tego tematu. 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach program 
powinien być uchwalany na 4 lata. Plan gospodarki odpadami, stanowiący część 
tego programu, podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. W związku z tym, że 
program dla powiatu radziejowskiego został uchwalony we wrześniu 2004 r., jego 
aktualizacja powinna nastąpić przed upływem 4 lat, czyli w 2008 r.  
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Radny Waszak stwierdził, że wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być 
uchwalony do końca czerwca 2007 r. Powinna być zachowana spójność planu 
powiatowego z planem wojewódzkim i strategią województwa. W związku z tym 
należałoby sprawdzić, czy nie byłobym błędem dokonanie aktualizacji tego planu  
w roku 2007.  
Plan gospodarki odpadami jest niezbędny przy ubieganiu się o różnego rodzaju 
środki finansowe.  
Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego ukazał się plan gospodarczy, 
który przedstawia koncepcję, gdzie gminy powiatu radziejowskiego będą gromadziły 
odpady. Rada Powiatu zawsze stała na stanowisku, by wysypisko w Wandynowie 
stało się wysypiskiem powiatowym. Prawdopodobnie ta koncepcja jest już 
nieaktualna, zgodnie z nowymi założeniami polityki krajowej.  
P. Marek Wojtysiak Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Infrastruktury Technicznej odpowiedział, że plany i programy ustalane są  
od „góry”. Najpierw musi być ustalony program wojewódzki, następnie powiatowy  
i gminne.  
Program dla powiatu radziejowskiego ustalony został wspólnie z gminami.  
Rada Powiatu podjęła uchwałę przyjmującą program w 2004 r. i dlatego jego 
kadencyjność upływa w 2008 r. Również wtedy wojewódzki plan został uchwalony 
rok wcześniej i dlatego teraz jego uchwalenie przypada na rok 2007.  
Na ten rok przypada przedłożenie Radzie sprawozdania z realizacji powiatowego 
programu – do końca czerwca 2007 r.  
Zmiana polegająca na wykreśleniu tematu dot. aktualizacji programu spowodowana 
była zachowaniem 4 lat. 
P. Przewodniczący zaproponował wprowadzenie tego tematu, jeżeli zajdzie taka 
potrzeba. 
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Radny Gorzycki zaproponował pozostawienie tego tematu w planie pracy Rady. 
Zwoływanie sesji należy do Przewodniczącego Rady. Jeżeli nie będzie potrzeby 
uaktualnienia planu w 2007 r., to Rada zajmie się tym w roku 2008.  
Plan, który obowiązuje obecnie, odzwierciedla stan faktyczny, nie odnosząc się do 
przyszłych kierunków powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 
odpadami. Głównie chodzi o budowę powiatowego wysypiska odpadów 
komunalnych. Radny wyraził stanowisko, że w tym roku należałoby rozpocząć 
dyskusję z gminami w tym temacie. Obecnie żadne wysypisko na terenie powiatu 
nie spełnia standardów. 
Radny Waszak stwierdził, że majowa sesja poświęcona została tematyce oceny 
sytuacji w rolnictwie – wykorzystaniu środków UE.  
Poddał pod rozwagę Rady, czy nie byłoby celowym zaproszenie na tą sesję 
przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Biuro 
Powiatowe ARiMR nie zajmuje się wszystkimi działaniami w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. Dlatego sądzi, że celowym by było 
poproszenie Oddziału Regionalnego o przedłożenie informacji nt. wykorzystania 
środków w ramach tego programu, czy też na ile powiat radziejowski wykorzystuje 
te środki. Jest to jego propozycja. 
Radny stwierdził, że na czerwiec zaplanowany został temat: „Realizacja zadań 
inwestycyjnych w oświacie. Zmiany systemowe w oświacie”. Budżet powiatu na rok 
2007 nie przewiduje żadnych inwestycji w oświacie. Radny poddał pod rozwagę, czy 
celowym jest utrzymanie tego zapisu w planie pracy Rady.  
Na miesiąc wrzesień zaplanowany został temat: „Informacja o naborze  
w placówkach oświatowych i realizacja inwestycji na rok szkolny 2007/2008” – 
jeżeli na rok 2007/2008 to raczej pod kątem planowania inwestycji, a nie ich 
realizowania. Należałoby to skonkretyzować. 
P. Przewodniczący odpowiedział, że można ująć w planie zaproszenie przedstawiciela 
Oddziału Regionalnego ARiMR, ale nie jest to konieczne. Będzie miał to na uwadze. 
Dodał, że jest skłonny, by pozostawić temat sesji wrześniowej. Na pewno jakieś 
inwestycje w trakcie roku w oświacie zostaną poczynione. Zapis ten można inaczej 
sprecyzować.  
Radny Wojciechowski wyraził stanowisko, że w ramach wygospodarowanych 
oszczędności jednostki organizacyjne będą prowadzić inwestycje. Uważa, że zapis 
powinien pozostać.  
Radny Gorzycki stwierdził, że na czerwiec i wrzesień zostały zaplanowane bardzo 
podobne tematy dot. oświaty. Jeden z nich jest niepotrzebny. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie Rady, by w planie pracy pozostawić 
temat: „Realizacja zadań inwestycyjnych w oświacie. Zmiany systemowe w oświacie” 
– na miesiąc czerwiec. 
W drodze głosowania jawnego (14 głosami za, 2 głosami przeciw) Rada Powiatu 
przyjęła, by w planie pracy w miesiącu czerwcu ujęty był temat: „Realizacja zadań 
inwestycyjnych w oświacie. Zmiany systemowe w oświacie”. 
Następnie p. Przewodniczący poddał pod głosowanie Rady, by w planie pracy 
pozostawić temat: „Informacja o naborze w placówkach oświatowych i realizacja 
inwestycji na rok szkolny 2007/2008” – na miesiąc wrzesień. 
W drodze głosowania jawnego (15 głosami za, 1 głosem wstrzymującym) Rada 
Powiatu przyjęła, by w planie pracy w miesiącu wrześniu ujęty był temat: 
„Informacja o naborze w placówkach oświatowych i realizacja inwestycji na rok 
szkolny 2007/2008”. 
P. Wojtysiak w temacie aktualizacji powiatowego programu ochrony środowiska  
i planu gospodarki odpadami wyjaśnił, że wykreślenie tego zapisu uzasadnione było 
terminem podjęcia uchwały przez Radę. Prace nad aktualizacją trwają minimum pół 
roku. Kiedy w czerwcu Rada zapozna się ze sprawozdaniem z realizacji programu  
i planu, zgłoszone uwagi na pewno będą przyjęte do realizacji.  
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Prace nad aktualizacją zapewne będą wymagały konsultacji zewnętrznej. W planie 
finansowym powiatu na rok 2007 nie zostało to uwzględnione.  
Propozycja miała na celu przełożenie zatwierdzenia programu przez Radę na rok 
2008. Przygotowania do aktualizacji będą trwały już w roku 2007. 
P. Przewodniczący stwierdził, że zgłoszone zostały 2 propozycje: pozostawienie 
tematu, ale jego przeredagowanie na: „Sprawozdanie z przygotowań do aktualizacji 
Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Powiatu 
Radziejowskiego”, lub też jego wykreślenie. Obie propozycje poddał pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu przyjęła, 
by w planie pracy w miesiącu listopadzie ujęty był temat: „Sprawozdanie  
z przygotowań do aktualizacji Programu ochrony środowiska wraz z planem 
gospodarki odpadami dla Powiatu Radziejowskiego”. 
Wobec powyższego głosowanie nad wykreśleniem tego tematu nie było zasadne. 
P. Przewodniczący, zapytał, czy są jeszcze uwagi lub pytania do planu pracy Rady. 
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań. 
Wobec powyższego p. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając  
ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie 
na 2007 r. (III/37/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad - podjęcia 
uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu  
w Radziejowie na 2007 r. 
Plany pracy komisji stanowią załączniki do niniejszego uchwały. 
W dniu dzisiejszym radni otrzymali zmianę redakcyjną planu pracy Komisji 
Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Zmiana 
dotyczy zamiany miesięcy na kwartały.  
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Radny Waszak stwierdził, że w planie kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2007  
na II kwartał ujęty został temat: „Kontrola wykorzystania majątku w szkołach 
ponadgimnazjalnych – wspólnie z Komisją Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych  
i Bezpieczeństwa Publicznego”. W planie pracy Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw 
Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego nie znajduje odzwierciedlenia tego 
tematu, co byłoby potwierdzeniem, że Komisja chce współpracować.  
Radny poddał pod rozwagę, czy nie należałoby wprowadzić tego tematu do planu 
pracy Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. 
P. Przewodniczący skierował pytanie, czy członkowie Komisji Edukacji, Zdrowia, 
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wyrażają zgodę na taką zmianę  
w planie pracy Komisji. 
P. Rosół Przewodniczy Komisji w imieniu członków Komisji wyraził zgodę na zmianę 
planu pracy. 
P. Przewodniczący stwierdził, że temat ten zostanie ujęty w planie pracy Komisji 
Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. 
Następnie zapytał, czy są jeszcze uwagi lub pytania do planów pracy komisji. 
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań. 
Wobec powyższego p. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją 
pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady 
Powiatu w Radziejowie na 2007 r. (III/38/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad - podjęcia 
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007 r. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
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W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  
na 2007 r. (III/39/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego na 2007 rok z organizacjami 
pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi 
na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego  
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 
Zwrócił się do p. Marka Szuszmana Kierownika Biura Promocji, Informacji  
i Integracji Europejskiej o przedstawienie projektu uchwały. 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną oraz 
Komisję Budżetu i Finansów. 
P. Szuszman stwierdził, że Program Współpracy Powiatu Radziejowskiego  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2007 roku został opracowany na podstawie art. 5 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. Ustawa ta nakłada obowiązek uchwalenia Programu przez Radę 
Powiatu. Celem Programu jest zwiększenie udziału mieszkańców powiatu  
w kreowaniu i realizacji lokalnej polityki społecznej.  
Z sali obrad wyszedł p. Starosta – godz. 1228. Quorum wynosi 15 radnych. 
P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Radny Gorzycki stwierdził, że obecnie prace nad opracowaniem programu trwają  
w Urzędzie Miasta Radziejów. Rada Miejska corocznie zobowiązuje realizującego 
program do przedłożenia sprawozdania Radzie. 
Rada Powiatu od kilku lat podejmuje uchwałę, ale nie jest ona zupełnie stosowana. 
W budżecie powiatu nie zabezpiecza się żadnych środków na jej realizację.  
Radny zaproponował, by np. w przepisach końcowych zawrzeć zapis o zobowiązaniu 
Biura Promocji, Informacji i Integracji Europejskiej do złożenia Radzie Powiatu 
sprawozdania z realizacji programu przyjętego na dany rok z określeniem terminu, 
w jakim miałoby to być wykonane. 
Program mówi, że z organizacjami pozarządowymi konsultowane są m.in. projekty 
uchwał. Zapytał, o jakie uchwały chodzi. Czy program był również z nimi 
konsultowany? 
P. Szuszman odpowiedział, że ustawa nakłada na Radę corocznego uchwalania 
programu. Organizacje powinny się zgłaszać do Starostwa, jeżeli chcą prowadzić 
działania w zakresie pożytku publicznego. Mimo zachęcania do takiej współpracy, 
żadna organizacja się nie zgłosiła. Rada Powiatu do tej pory nie zgłosiła potrzeby  
czy też możliwości powierzenia do realizacji jakiegoś zadania z zakresu pożytku 
publicznego, jak też żadna organizacja nie zgłosiła się z inicjatywą realizacji takiego 
zadania z zakresu zadań samorządu powiatowego. 
Do zadań Rady należy uchwalenie takiego programu. Ze strony praktycznej uchwała 
nie jest realizowana, ponieważ nie ma takich potrzeb.  
Powiat może współpracować z organizacjami pozarządowymi, ale te nie wyraziły 
takiej woli do tej pory. Był przypadek, że zgłosiła się organizacja z Dobrego, która 
zapytała o taką możliwość, ale po zapoznaniu się z przepisami, zrezygnowała.  
Proponowany zapis można wprowadzić, ponieważ dotyczy on realizacji przyjętego 
programu. 
Radny Szczurowski stwierdził, że rozdział III dotyczy realizacji programu. W związku 
z tym zaproponował zawarcie tego zapisu w tym rozdziale – w ust. 1 jako pkt 10. 
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Radny Gorzycki zaproponował zapis o następującej treści: „Biuro Promocji, 
Informacji i Integracji Europejskiej przedstawi Radzie Powiatu sprawozdanie  
z realizacji Programu do dnia 30 listopada”. 
Na salę obrad wszedł p. Starosta – godz. 1235. Quorum wynosi 16 radnych. 
P. Przewodniczący pod rozwagę p. Starosty i p. Skarbnik poddał myśl, by  
w projekcie budżecie na rok przyszły zagwarantować środki na realizację programu, 
mimo, że potrzeby nie zostaną zgłoszone. 
Radny Gorzycki stwierdził, że działania mogą być 2-stronne, albo z inicjatywy 
Zarządu, albo z inicjatywy organizacji. 
W Radziejowie corocznie organizowana jest olimpiada specjalna. Część zadań 
realizowało Stowarzyszenie Integracja Razem, działające przy Zespole Szkół  
i Placówek, a finansował Urząd Miasta w ramach takiego programu.  
Program polega na tym, że jakieś zadanie należy wydzielić i przekazać organizacji  
do realizacji, zabezpieczając w budżecie środki finansowe na jego wykonanie. 
Nakłada to na stowarzyszenia rygory finansowe, księgowe, ale może się tego podjąć. 
P. Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze uwagi lub pytania do przedłożonego 
projektu uchwały. 
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań. 
Wobec powyższego p. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją 
pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu 
Radziejowskiego na 2007 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami 
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  
o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz  
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami 
jednostek samorządu terytorialnego (III/40/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – 
interpelacji i zapytań radnych.  
Radny Wojciechowski skierował pytanie do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
dotyczące prowadzonych prac na drodze krajowej Włocławek – Kruszwica. Jeżeli nie 
będzie w stanie udzielić odpowiedzi, prosi o wystosowanie pisma do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy Zarządu Dróg Krajowych  
we Włocławku. 
Jak planowane jest rozwiązanie ruchu kierowców na skrzyżowaniu drogi krajowej 
Radziejów – Brześć z drogą wojewódzką Ujma Duża – Piotrków Kuj. w miejscowości 
Osięciny skrzyżowanie. Wie, że takie prace projektowe trwają.  
Dyrektor GDKiA, biorąc udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu II kadencji, 
deklarował, że w latach 2007-2013 ta droga będzie modernizowana. 
P. Zajączkowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych odpowiedział, że z informacji, 
jakie posiada, jest to remont bieżący tej drogi i nie jest przewidywana przebudowa 
tego skrzyżowania. Remont wykonywany jest w ramach inwestycji. Jeżeli zakres 
zadania zostanie zwiększony, to być może w późniejszym czasie będzie  
to realizowane. 
Radny Wojciechowski stwierdził, że informacje o pracach w tym zakresie otrzymał  
z Gminy Osięciny. W związku z tym prosi o pisemne wystąpienie z zapytaniem  
do instytucji. 
P. Zajączkowski stwierdził, że być może Zarząd Dróg Krajowych złożył deklarację 
przebudowy skrzyżowania. Jednakże wie, że obecnie nic w tym temacie się nie 
dzieje.  
Radny Waszak złożył interpelację, by w ciągu drogi powiatowej Piotrków Kuj. – 
Brześć na odcinku tej drogi od skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Wyzwolenia  
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do skrzyżowania tej ulicy z byłym przejazdem kolei wąskotorowej ustawić 
obustronny pionowy znak zakazu „B-36” – zakaz zatrzymywania się,  
z ograniczeniem, że dotyczyć to będzie zakazu zatrzymywania się w poniedziałki  
i piątki od godz. 600 do godz. 1400. Interpelacja podyktowana jest bezpieczeństwem 
pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu. 
Druga interpelacja dotyczy tej samej drogi: by w ciągu tej drogi na skrzyżowaniu  
ul. Poznańskiej z ul. Wyzwolenia ustawić pionowe znaki ostrzegawcze „A-16”  
(wg wyliczeń radnego 4 znaki) oraz namalować znaki poziome „P-10” – przejścia dla 
pieszych (2 znaki: ul. Poznańska i ul. Wyzwolenia). Interpelacja podyktowana jest 
bezpieczeństwem pieszych poruszających się po ul. Poznańskiej, szczególnie dzieci. 
Radny Kostecki złożył interpelację, by na łuku drogi powiatowej Radziejów – Bytoń, 
przed miejscowością Bytoń, ustawić 2 barierki zabezpieczające, które powinny tam 
być, a których nie ma. 

Następnie p. Przewodniczący przystąpił do punktu wolne głosy. 
Radny Waszak stwierdził, że jego wniosek dotyczy drogi wojewódzkiej Ujma Duża – 
Piotrków Kuj. i wsparcia Miasta i Gminy Piotrków Kuj. 
Dotyczy to zjazdu z drogi wojewódzkiej w miejscowości Świesz w kierunku Lubsina. 
Chodzi o poszerzenie tego zjazdu. Czołowo stykający się z drogą rów otwarty, 
stanowi zagrożenie dla wjeżdżających jak i zjeżdżających z drogi kierowców.  
Zadanie dołożenia rur przepustowych, by można było poszerzyć zjazd i wjazd na 
drogę wojewódzką. Z takim wnioskiem do Zarządu Dróg Wojewódzkich będzie 
zwracał się Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj. Prosi o wsparcie Rady Powiatu 
w tym temacie. Poszerzenie zjazdu i wjazdu ma na celu poprawienie stanu 
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.  

Wobec braku dalszych głosów oraz wyczerpania porządku obrad sesji  
p. Przewodniczący zamknął III sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji 
(godz. 1310). 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 


