
Protokół nr V/2007 
z obrad V sesji Rady Powiatu w Radziejowie 

w dniu 22 marca 2007 r. 
 
 

V sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji otworzył p. Wiesław 
Bogdański Przewodniczący Rady Powiatu (o godz. 1010), witając radnych, 
zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na sesję.  

Zgodnie z listą obecności w sesji udział bierze 17 radnych, co daje podstawę 
do prawomocności obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu. 

P. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia porządku obrad.  
Poinformował o złożonym przez Zarząd Powiatu wniosku dotyczącym wycofania  
z porządku obrad projektów uchwał w sprawie: wyboru przedstawicieli Rady 
Powiatu do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Radziejowie oraz powołania Rady Społecznej działającej przy 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.  
Złożony wniosek w sprawie wycofania wskazanych projektów uchwał z porządku 
obrad sesji uzasadniony został brakiem informacji nt. przedstawiciela Wojewody 
Kujawsko-Pomorskiego wchodzącego w skład Rady Społecznej. Wobec braku 
pełnego składu nie jest możliwe powołanie Rady Społecznej. 
P. Przewodniczący skierował pytanie do Rady, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać 
głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań. 
P. Przewodniczący złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad sesji w pkt 15 ppkt 
h – i o podjęcie następujących uchwał: w sprawie powiadomienia Sekretarza 
Powiatu Pana Wojciecha Kotarskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia 
lustracyjnego oraz w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu Pani Anny 
Bruździńskiej o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.  
Wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów,  
w przypadku sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, z powiadomieniem  
o obowiązku złożenia przez nich oświadczenia lustracyjnego występuje organ 
powołujący. 
P. Przewodniczący skierował pytanie do Rady, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać 
głos. 
Radny Kostecki zgłosił uwagę do projektu uchwały w sprawie współdziałania  
z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu radziejowskiego w zakresie 
powołania Lokalnej Grupy Działania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju  
w ramach Osi LEADER wskazując, że nazwa tego programu powinna brzmieć  
„Oś LEADER Plus”. 
W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi radny Waszak wyjaśnił, że poprzednio 
program ten nosił nazwę „Oś LEADER Plus”. Obecnie nosi nazwę „Oś LEADER”. 
Radny Kostecki wycofał wniosek. 
Nie zgłoszono więcej uwag i wniosków do porządku obrad. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad uwzględniający powyższe 
wnioski. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła porządek obrad. 
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. 
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P. Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Rady. 

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 przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami. 
Poinformował, że Zarząd w okresie międzysesyjnym spotkał się 4-krotnie. 
Sprawozdanie przedstawia się następująco: 
a) pierwsze posiedzenie (6 lutego 2007 r.): 

• podjął uchwałę w sprawie zasad zbywania drewna z zadrzewień 
przydrożnych; 
P. Starosta poinformował, że przyjęto następujące zmiany do zasad: 
- aby pierwszeństwo w nabyciu drzewa przeznaczonego do wycinki  

i sprzedaży miał właściciel/użytkownik gruntu przyległego do pasa drogi,  
w którym rośnie drzewo, 

- przyjęto możliwość nieodpłatnego przekazania drewna jednostkom 
samorządowym, instytucjom użyteczności publicznej, związkom 
wyznaniowym lub osobom fizycznym w przypadku braku nabywcy. 

• analizował stan zatrudnienia i koszty funkcjonowania Zarządu Dróg 
Powiatowych w Radziejowie; 

• przyjął propozycję Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie 
oszczędności w ramach wydatków okołopłacowych i rzeczowych na kwotę 
126.110 zł rocznie; 

• podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną 
(złomowanie) środków trwałych; 
Uchwała dotyczyła środków trwałych należących do Warsztatów Szkolnych 
przy Zespole Szkół Mechanicznych, których likwidacja fizyczna była zasadna  
ze względu na ekonomicznie niezasadną ich naprawę.  
W skład likwidowanych środków trwałych wchodziły: samochód polonez, 
tokarka, piła ramowa, przecinarka ramowa, przecinarka ramowa 
hydrauliczna. 

• zajął stanowisko w sprawie sprzedaży działki położonej przy Domu Pomocy 
Społecznej w Piotrkowie Kuj.; 
P. Starosta poinformował, że Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie procedury 
przetargowej na sprzedaż działki położonej przy Domu Pomocy Społecznej  
w Piotrkowie Kuj. Jej powierzchnia wynosi 0,1842 ha. Poprzednio jej wartość 
została wyceniona na kwotę ok. 15.000 zł. 

• zajął stanowisko w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego  
w budynku przy byłej Kolumnie Transportu Sanitarnego; 
P. Starosta przekazał, że Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie procedury 
przetargowej na sprzedaż tego lokalu o powierzchni 22,3m2. 

• zajął stanowisko w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie; 

• podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim; 
P. Starosta wyjaśnił, że zmiana w Regulaminie Organizacyjnym Domu 
Pomocy Społecznej dotyczyła zmiany zapisu określającego liczbę 
mieszkańców placówki: z 77 na 70.  

• podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok; 
P. Starosta przekazał, że zmiany do budżetu dotyczyły wprowadzenia  
do planu dochodów dotacji w wysokości 5.516 zł na zakup sprzętu 
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medycznego, tj. pomp infuzyjnych dla SP ZOZ w Radziejowie na podstawie 
porozumień zawartych z Wójtem Gminy Dobre oraz Wójtem Gminy Bytoń. 

• zatwierdził plan kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Radziejowskiego  
w 2007 r.; 

• zapoznał się z informacją nt. oświadczeń składanych przez radnych; 
• zapoznał się z informacją nt. wyjazdu delegacji powiatu do Wahrenholz; 

P. Starosta poinformował, że w skład delegacji weszły 3 osoby.  
Delegacja wzięła udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia. 

• zapoznał się ze wstępną informacją w zakresie zmiany funkcjonowania  
lub sprzedaży jednego z internatów szkolnych; 

• zapoznał się z informacją nt. utworzenia strony internetowej powiatu; 
P. Starosta poinformował, że umowa na utworzenie strony internetowej 
powiatu została zawarta z firmą Extranet z Torunia. Koszt jej utworzenia 
wyniesie w granicach 2.900 zł brutto, a miesięczny koszt utrzymania  
– ok. 50 zł brutto. Gminy z terenu powiatu, nie posiadające własnej strony 
internetowej, mogą prezentować się na tej stronie. Gmina Dobre już taki 
akces złożyła. 

b) drugie posiedzenie (21 lutego 2007 r.): 
• zapoznał się z informacją nt. złożonej skargi przez Panią Mariannę Pilak 

Brachman na działalność Wydziału Geodezji, Kartografii, Architektury  
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w sprawie budowy ogrodzenia 
nieruchomości położonej w Radziejowie; 

• podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 
środka trwałego kserokopiarki Panasonic SP-7713, będącej w użytkowaniu 
Starostwa Powiatowego w Radziejowie, a stanowiącej własność Powiatu 
Radziejowskiego, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Radziejowie; 
P. Starosta poinformował, że zbędna kserokopiarka użytkowana przez 
Starostwo Powiatowe została przekazana szpitalowi na wniosek Dyrektora.  

• podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 
środka trwałego jednego zestawu komputerowego (stacja robocza, monitor, 
klawiatura i mysz wraz z oprogramowaniem Windows 98 PL), będącego  
w użytkowaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,  
a stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie; 
P. Starosta poinformował, że zbędny sprzęt komputerowy użytkowany przez 
Zespół został przekazany szpitalowi. 

• zajął stanowisko w sprawie przekazania dwóch zestawów komputerowych  
oraz drukarki z Zespołu Szkół RCKU w Przemystce dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie; 
P. Starosta poinformował, że dwa zestawy komputerowe oraz drukarka 
użytkowane przez Zespół Szkół RCKU przekazane zostały szpitalowi. 

• podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu 
Dróg Powiatowych w Radziejowie; 
P. Starosta poinformował, że Zarząd przyjął nowy schemat organizacyjny 
jednostki. Zmiana polegała na likwidacji stanowisk kierowników działów  
i ich zastępców, a utworzeniu samodzielnych stanowisk pracy, 
podporządkowanych bezpośrednio Dyrektorowi.  

• zapoznał się z sytuacją finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej za 2006 r. i styczeń 2007 r.; 
P. Starosta przekazał, że Zarząd dobrze ocenił działalność Dyrektora  
i szpitala, o czym świadczy wstępny wynik finansowy za 2006 r. 
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• zapoznał się z sytuacją finansową szkół za 2006 r. i na 2007 r. oraz treścią 
protokołu Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 
Publicznego dot. wykorzystania środków finansowych na inwestycje  
w oświacie w roku 2006 oraz funkcjonowania internatów szkolnych; 
P. Starosta przekazał, że Zarząd podjął decyzję o zmianie zagospodarowania 
części internatu szkolnego przy Zespole Szkół Mechanicznych w br. roku  
i odłożył decyzję o całkowitej likwidacji internatu na przyszły rok. 
Zobowiązał dyrektorów szkół do utrzymywania internatów w ramach 
otrzymanej subwencji oświatowej, weryfikacji nadgodzin oraz zatrudniania 
nauczycieli refundowanych w części z Funduszu Pracy. Zobowiązał również 
do przygotowania rozliczenia w zakresie możliwości utrzymania internatów 
szkolnych w ramach posiadanej subwencji oświatowej.  
Przedłożony na dzisiejszą sesję projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
powiatu obrazuje oszczędności wygospodarowane przez dyrektorów szkół. 

• rozpatrzył wniosek Zarządu Rejonowego PCK w Radziejowie w sprawie 
dofinansowania zatrudnienia pracownika; 
P. Starosta poinformował, że Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek z uwagi 
na brak możliwości prawnych i finansowych. 

c) trzecie posiedzenie (6 marca 2007 r.): 
• podjął uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 

położonej w Piotrkowie Kuj. oznaczonej numerem geodezyjnym 393/6,  
w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego; 
P. Starosta dodał, że uchwała została podjęta w związku z wcześniej 
przyjętymi ustaleniami. 

• podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie pierwszego 
przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego znajdującego się na 
działce zabudowanej wielosegmentowym budynkiem garażowym, położonego  
w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, wraz z udziałem wynoszącym 223/4044 
części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 
666/7; 
P. Starosta dodał, że uchwała została podjęta w związku z wcześniej 
przyjętymi ustaleniami. 

• przyjął porządek i materiały na sesję; 
• zapoznał się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 

2007/2008; 
P. Starosta poinformował, że w szkołach ponadgimnazjalnych na nowy rok 
szkolny przygotowano 686 miejsc. Planowane są nowe kierunki kształcenia: 
technikum budowlane, technikum dróg i mostów, technikum hotelarskie, 
liceum ogólnokształcące o kierunku sportowym. 

d) czwarte posiedzenie (19 marca 2007 r.): 
• podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie; 
P. Starosta poinformował, że zmiana dotyczyła umożliwienia dokonywania 
wewnętrznych przesunięć pracowników. 

• podjął uchwałę w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Radziejowie za 2006 rok; 

• podjął uchwałę w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 
powiatu za 2006 rok; 
P. Starosta dodał, że sprawozdanie będzie przedmiotem obrad Rady Powiatu 
w kwietniu br. 

• wstępnie zaakceptował dofinansowanie zakupu samochodu służbowego  
dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie w granicach 10 – 15.000 zł.  
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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 uwag i pytań do przedłożonego sprawozdania Starosty. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami. 
 P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad  
– sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 r.  
Zwrócił się do p. Wojciecha Kotarskiego Powiatowego Rzecznika Konsumentów  
o przedstawienie sprawozdania. 
P. Kotarski stwierdził, że funkcję Rzecznika w ub. roku sprawował tylko przez kilka 
dni, dlatego też trudno jest mu odnieść się do spraw będących przedmiotem 
działalności Rzecznika w minionym roku.  
W tym czasie zapoznał się z dotychczas prowadzoną dokumentacją.  
Uważa, że stanowisko Rzecznika jest bardzo potrzebne, ponieważ zgłaszanych jest 
wiele skarg przez konsumentów.  
Zauważalny jest również wzrost świadomości konsumentów w zakresie posiadanych 
przez nich praw. Wiele spraw związanych z jakością usług i towarów załatwiają 
sami. Do Rzecznika kierują sprawy trudniejsze, po bezskutecznych interwencjach  
u świadczących usługi i sprzedających towary. 
Coraz więcej sprzedawców, zwłaszcza trudniących się handlem obwoźnym, 
wykorzystuje nieświadomość konsumentów, sporządzając umowy kredytowe  
i umowy sprzedaży ratalnej w sposób niekorzystny dla klientów.  
W przypadku handlu obwoźnego lub handlu na targowiskach często trudno jest 
ustalić siedzibę firmy i w związku z tym wynik sprawy w większości przypadków jest 
niekorzystny dla konsumentów. 
W ub. roku do Rzecznika wpłynęło ok. 100 spraw. Część z nich wymagała formy 
pisemnej. Najtrudniejszymi są te, które kierowane są do sądu. Ich procedura trwa 
dłużej. Obecnie w sądzie rozpatrywane są 2 sprawy.  
 P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego sprawozdania. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 r. 
 P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad  
– sprawozdania nt. oceny stanu dróg po okresie zimy oraz planu modernizacji  
i remontów na 2007 r.  
Zwrócił się do p. Zbigniewa Zajączkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
o przedstawienie sprawozdania. 
P. Zajączkowski w temacie przedłożonego planu remontów i odnów dróg 
powiatowych w roku 2007 stwierdził, że plan ten został opracowany na podstawie 
budżetu, jakim dysponuje Zarząd Dróg Powiatowych.  
Środki na remonty bieżące zostały zabezpieczone na poziomie ubiegłego roku.  
W planie ujęta została kontynuacja remontu drogi Piotrków Kuj. – Kaspral. 
Prawdopodobnie na ten cel powiat uzyska środki z rezerwy Ministerstwa 
Transportu. Kwota ewentualnego dofinansowania nie jest jeszcze znana.  
W ubiegłych latach były to sumy po 100.000 zł rocznie. Podjęte zostały działania, by 
kwota dofinansowania w tym roku była wyższa, dlatego też na to zadanie 
przeznaczono 200.000 zł. 
W dalszym ciągu kontynuowana jest zasada, że w pierwszej kolejności odnawiane 
będą drogi przy udziale finansowym samorządów gminnych. Dlatego też ujęte 
zostały następujące odcinki dróg: Bilno – Pocierzyn, Czamanin – Mąkoszyn, Dęby – 
Dobre, Krzywosądz – Nagórki. 
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Zabezpieczono także kwotę 50.000 zł na wykonanie nakładek na najbardziej 
zniszczonych odcinkach drogi Wójcin – Bycz.  
Pozostawiona została rezerwa w wysokości 70.000 zł. Nie jest to wiele. Być może 
zostanie ona przeznaczona na odnowę innych odcinków dróg, którą zadeklarują 
dofinansować gminy po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu.  
Być może rezerwa zostanie przeznaczona na odnowę nawierzchni dróg, na których 
remont cząstkowy nie przyniesie już efektów.  
P. Dyrektor stwierdził, że wiele odcinków dróg wymaga odnowy, a nie ujęto ich  
w tym planie.  
Prawdziwym miernikiem efektywności pracy jednostki jest ilość nowych 
nawierzchni. Stan nawierzchni jest coraz gorszy. Są one co najmniej 30-letnie, 
podczas gdy ich trwałość wynosi do 15 lat. Istnieje wiele dróg wymagających 
natychmiastowej odnowy, np. droga w kierunku Połajewa, w Szewcach, 
Samszycach, w kierunku Wieńca.  
P. Dyrektor wyraził nadzieję, że budżet jednostki zostanie zwiększony, choćby  
w formie dofinansowania samorządów gminnych oraz środków uzyskanych  
z rezerwy Ministerstwa. 
Dodał, że przedłożone sprawozdanie było przedmiotem obrad Komisji Budżetu  
i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury 
Technicznej. 
Następnie p. Dyrektor poruszył temat środków przeznaczonych na zimowe 
odśnieżanie w tym roku i w roku ub. W tym roku na ten cel przeznaczono 55.000 zł, 
ale należy mieć na uwadze, że miniony okres zimowy był łagodny.  
W ub. roku wydano 152.000 zł, ale okres zimowy był długi.  
Przekazał, że podczas posiedzenia komisji radny Dybowski wyraził zdanie, że  
na zimowe odśnieżanie w tym roku wydano zbyt dużo pieniędzy.  
Poprzednia Rada i Zarząd przyjęły zasadę, że zimowe odśnieżanie będzie 
wykonywane oszczędnie i racjonalnie. Dotyczy to zarówno odśnieżania, likwidacji 
śliskości jak i remontów.  
ZDP nie odśnieżał dróg na każdą interwencję i nie wyjeżdżał na każdą zgłoszoną 
interwencję do remontowania dróg.  
Oszczędność w tym zakresie daje możliwość wykonania nowych nawierzchni. 
Zdaniem p. Dyrektora jest to istotna wytyczna do jego pracy i pracy ZDP. 
P. Dyrektor zwrócił się do radnych o zajęcie stanowiska, czy ZDP powinien reagować 
na każdą interwencję wyjeżdżając każdorazowo w teren czy też racjonalnie  
i oszczędnie gospodarować środkami jak to było do tej pory.  
Dodał, że w ubiegłym roku drogi były przejezdne mimo oszczędnego gospodarowania 
środkami. 
 P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Stwierdził, że Zarząd Powiatu zajmie się tym tematem, podobnie zrobi to właściwa 
merytorycznie komisja Rady. 
Zwrócił się do p. Jana Wojciechowskiego Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 
Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej o przedstawienie 
stanowiska Komisji w temacie przedłożonego sprawozdania. 
P. Wojciechowski przekazał, że Komisja długo analizowała sprawozdanie.  
Temat jest trudny, głównie z powodu braku środków finansowych.  
Wiele dróg wymaga remontów, a środki nie są adekwatne do potrzeb.  
Komisja zwróciła uwagę, by pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych nadzorowali 
remonty wykonywane przez firmy wyłonione w drodze przetargu oraz to, by remonty 
były prowadzone przy właściwych warunkach atmosferycznych, co pozwoli na 
większą trwałość remontów.  
P. Wojciechowski ponowił wniosek, który Komisja wypracowała w trakcie prac nad 
tegorocznym budżetem, aby wszystkie wygospodarowane oszczędności zostały 
przeznaczone na remonty dróg. 
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Dodał, że Komisja wydała pozytywną opinię w temacie przedłożonego sprawozdania.  
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonego sprawozdania. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła sprawozdanie nt. oceny stanu dróg po okresie zimy oraz plan 
modernizacji i remontów na 2007 r. 
 P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad  
– sprawozdania nt. oceny stanu bezrobocia na terenie powiatu.  
Zwrócił się do p. Katarzyny Bruździńskiej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
o przedstawienie sprawozdania. 
P. Bruździńska przedstawiła analizę stanu bezrobocia na koniec 2006 r.  
oraz najważniejsze tendencje występujące na terenie powiatu. 
Pierwsza to tendencja spadkowa stopy bezrobocia. Nastąpił wyraźny spadek stopy 
bezrobocia w powiecie. Jest to tendencja w skali krajowej.  
Na dzień 31 grudnia 2005 r. stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 24,1%.  
Na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosła 23,2%. 
Bezrobocie jest zjawiskiem sezonowym. W związku ze zbliżającym się okresem 
wiosennym w rolnictwie i budownictwie stopa bezrobocia nadal będzie spadać. 
Odnotowano spadek liczby bezrobotnych z 4.193 osób wg stanu na koniec 2005 r. 
do 4.037 osób wg stanu na koniec 2006 r., tak więc spadek nastąpił o 156 osób.  
W ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększyła się liczba zarejestrowanych kobiet,  
tj. o 23 osoby. Wg stanu na koniec 2006 r. zarejestrowanych było 2.022 kobiet.  
W badanym okresie tylko 658 osób posiadało prawo do zasiłku dla bezrobotnych,  
co stanowiło 16,3% ogółu bezrobotnych. 
W porównaniu do roku ubiegłego zmniejszeniu uległa liczba osób bezrobotnych, 
zarejestrowanych w urzędzie, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału osób 
bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku dla bezrobotnych. 
Pomimo spadku poziomu bezrobocia w dalszym ciągu nie zmienia się w istotny 
sposób struktura bezrobotnych pod względem cech społeczno-demograficznych. 
Nadal najliczniejszą grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne,  
tj. zarejestrowane powyżej 12 miesięcy, oraz osoby młode do 25 roku życia, osoby 
nie posiadające kwalifikacji zawodowych, kobiety oraz osoby zamieszkałe na wsi. 
Ważnym elementem rynku pracy ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia jest 
struktura zbiorowości bezrobotnych pod względem wykształcenia. 
Na koniec 2006 r. zarejestrowanych było 131 osób legitymujących się wyższym 
wykształceniem. Na koniec 2005 r. było to 121 osób.  
Nadal wzrasta udział osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym.  
Na koniec 2005 r. było to 185 osób, a na koniec 2006 r. 205 osób. 
Zmniejszył się udział osób bezrobotnych z wykształceniem zawodowym, 
gimnazjalnym i niższym.  
W ub. roku urząd dysponował kwotą ogółem 4.903.400 zł, w tym 1.454.863 zł 
przeznaczono na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych  
na działanie 1.2. i 1.3. Należy zaznaczyć, że kwota początkowa przyznana na 
działania urzędu wg algorytmu na 2006 r. wyniosła 2.440.300 zł.  
Pozostałe środki zostały pozyskane przez urząd z rezerwy Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w drodze konkursowej.  
W ramach działań podjętych przez urząd zostało zaktywizowanych 1.663 osób, 
które podjęły pracę niesubsydiowaną, tj. bez udziału środków Funduszu Pracy.  
228 osób podjęło pracę subsydiowaną (prace interwencyjne, roboty publiczne, 
dotacje dla osób bezrobotnych, tworzenie nowych miejsc pracy), 435 osób podjęło 
staż. 183 osoby podjęły przygotowanie zawodowe.  
Realizowano działania towarzyszące w postaci zwrotu kosztów dojazdu do pracy,  
na staż i na przygotowanie zawodowe. Z tej formy pomocy skorzystało 65 osób. 
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Z poradnictwa zawodowego skorzystało w minionym roku 488 osób, w tym 141 osób 
w ramach spotkań grupowych. 
P. Dyrektor poinformowała, że w dniu 26 lutego br. urząd uzyskał pierwszą decyzję 
z Ministerstwa na działania prowadzone przez PUP. Na jej mocy urząd uzyskał 
środki przyznane algorytmem w wysokości 2.644.500 zł. Jest to o 204.200 zł więcej  
w porównaniu do poprzedniego roku. Kwota ta pozwoli na zaktywizowanie ok. 430 
osób bezrobotnych. Na pewno będzie to kwota niewystarczająca i w związku z tym 
urząd będzie występował o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej. 
W br. urząd uzyskał decyzję na realizację programu wojewódzkiego pn. „Praca  
i środowisko”. Na jego realizację przyznano kwotę w wysokości 370.500 zł  
celem organizacji robót publicznych. Udział w realizacji programu zgłosiły wszystkie 
gminy. Zaktywizowanych zostanie 56 osób bezrobotnych. Program będzie głównie 
polegał na organizowaniu robót remontowo-konserwacyjnych na wałach, rzekach  
i kanałach powiatu radziejowskiego. 
 P. Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Zwrócił się do p. Edwarda Kubisiaka Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia, 
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego o przedstawienie stanowiska 
Komisji w temacie przedłożonego sprawozdania. 
P. Kubisiak stwierdził, że nastąpił spadek bezrobocia na skutek działań 
prowadzonych przez rząd. Po przeanalizowaniu sprawozdania Komisja pozytywnie  
je zaopiniowała. 
Radny Wojciechowski zwrócił się do p. Dyrektor o przedstawienie informacji, na ile 
nastąpił spadek bezrobocia na terenie powiatu wskutek znalezienia zatrudnienia  
za granicą. 
P. Dyrektor odpowiedziała, że nie posiada szczegółowych informacji w tym temacie 
na skutek zmiany przepisów prawnych. Osoby wyjeżdżające do pracy za granicę nie 
muszą zgłaszać się do urzędu przedstawiając umowę o pracę.  
Osoba zainteresowana wyjeżdża za granicę i otrzymuje tam umowę o pracę.  
W urzędzie taka osoba wyrejestrowuje się na wniosek, nie podając przyczyny  
i dlatego trudno stwierdzić ile osób wyjeżdża za granicę i tam znajduje zatrudnienie.  
Wyjazdy głównie dotyczą Niemiec, a także grupy ok. 60 osób, które wyjechały do 
pracy w Hiszpanii, Francji lub Wielkiej Brytanii za pośrednictwem Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy. 
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonego sprawozdania. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła sprawozdanie nt. oceny stanu bezrobocia na terenie powiatu. 
 P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad  
– informacji o sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
w Radziejowie. Zwrócił się do p. Zbigniewa Skoniecznego Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o przedstawienie informacji. 
P. Skonieczny stwierdził, że plan i zadania na rok 2006 zostały w pełni wykonane.  
Po raz pierwszy w swej działalności zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych 
oraz ujemnego wyniku finansowego. Zakład osiągnął zysk w wysokości 734.355 zł. 
Jest to zysk inny, niż ten wykazany w materiale przekazanym radnym, ponieważ 
odzwierciedlał on informacje na dzień 27 lutego br.  
Teraz przedstawił zysk na dzień dzisiejszy, który w porównaniu do 27 lutego br. 
wzrósł o ok. 140.000 zł. Zwiększenie zysku nastąpiło na skutek wynegocjowania 
z NFZ dodatkowych środków finansowych. 
W związku z powyższym zmniejszyły się nadwykonania za usługi zdrowotne, 
wykonane w 2006 r., które obecnie stanowią kwotę 361.000 zł. 
Przychód zakładu wyniósł ogółem 16,674 mln zł. 
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Istotną sprawą dla zakładu w ub. roku była realizacja zadań inwestycyjnych  
i remontowych.  
W ub. roku zakończone zostało zadanie dot. wymiany sieci cieplnej. Całość zadania 
wyniosła ponad 846.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy dotacji z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 410.000 zł, 
dotacji z powiatu w wysokości 210.000 zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000 zł oraz udziale 
własnym szpitala w wysokości ok. 6.000 zł. 
Ważną inwestycją dla szpitala, dążącą do spełnienia standardów unijnych przez 
szpital, było wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych. Koszt zadania 
wyniósł ponad 196.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale finansowym 
Urzędu Marszałkowskiego w ramach PFRON – ponad 111.000 zł, powiatu  
– ok. 50.000 zł oraz udziale własnym szpitala – ponad 35.000 zł. 
W ub. roku dokonano zakupu sprzętu medycznego. 
Aby szpital znalazł się w sieci szpitali, należy w niego inwestować i ponosić coraz 
wyższe nakłady. 
Na ten rok i kolejny istnieją trzy podstawowe cele inwestycyjne. Jednym z nich jest 
zakup aparatu USG o wartości ok. 450.000 zł, na który przetarg został już 
ogłoszony.  
Niezbędny jest zakup aparatu RTG na kwotę ok. 2 mln zł oraz musi zostać 
zmodernizowana centralna sterylizatornia, czego koszt wyniesie ok. 3 mln zł.  
Są to zadania, których realizacja wymaga bardzo wysokich nakładów finansowych. 
Szpital nie posiada na to wolnych środków.  
P. Dyrektor wyraził zdanie, że wspólnymi działaniami przy wykorzystaniu środków  
z zewnątrz, zadania te zostaną zrealizowane. 
Prowadzić to będzie do spełniania przez szpital standardów unijnych i jego 
znalezienia się  w sieci szpitali. 
P. Dyrektor dodał, że istnieje także zamysł rozszerzenia działalności szpitala, ale by 
mogło to nastąpić, muszą być w pierwszej kolejności spełnione pewne warunki. 
 P. Przewodniczący otworzył dyskusję.  
Zwrócił się do p. Edwarda Kubisiaka Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia, 
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego o przedstawienie stanowiska 
Komisji w temacie przedłożonego sprawozdania. 
P. Kubisiak stwierdził, że po dokonaniu wnikliwej analizy sytuacji finansowej  
i realizacji zadań inwestycyjnych przez SP ZOZ Komisja stwierdziła, że działania 
prowadzone przez SP ZOZ są prawidłowe. Podejmowane działania prowadzą do tego, 
by szpital znalazł się w sieci szpitali. Dodał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała 
przedłożone sprawozdanie. 
Radny Wojciechowski zapytał, czy wybór Zastępcy Dyrektora ds. medycznych ma 
pozytywny wpływ na działalność zakładu. Zapytał również o sytuację oddziału 
chirurgicznego. 
Następnie radny Walczak stwierdził, że radziejowski szpital jest nielicznym w kraju, 
który posiada dobrą sytuację finansową.  
Wskaźnikiem porównawczym jest udział wynagrodzeń w stosunku do ogólnych 
kosztów. Z przedstawionej informacji wynika, że udział wynagrodzeń wynosi 56% 
ogółu kosztów. Jest to bardzo niski wskaźnik w porównaniu do innych szpitali,  
w których wynosi on 70-80%. 
Wynika z tego, że 44% przychodów szpital przeznacza na pozostałą działalność.  
Jest to skutkiem przeprowadzonej restrukturyzacji zatrudnienia.  
Wynagrodzenia były niskie, ale w ub. roku zostały one wyregulowane.  
Aby szpital znalazł się w sieci, należy wykonać zadania, które wskazał p. Dyrektor. 
Szpital dąży do spełnienia standardów. Bez udziału środków z zewnątrz, nie będzie 
w stanie sobie poradzić przy wyłącznej pomocy powiatu.  
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Radny Waszak stwierdził, że bardzo oszczędnie prowadzona była gospodarka  
w zakresie realizacji kosztów, szczególnie dot. zużycia materiałów i energii.  
Na plan w wysokości 3,617 mln zł, wykonanie wyniosło 3,160 mln zł. Zwrócił się do 
p. Dyrektora o wyjaśnienie, w jakich pozycjach ta oszczędność wystąpiła. 
Radny Kalinowski skierował pytanie do p. Dyrektora, by wymienił pozycje, które 
składają się na opłaty za zanieczyszczanie środowiska. 
Głos zabrał p. Dyrektor udzielając odpowiedzi na powyższe pytania. 
Stwierdził, że współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. medycznych układa się bardzo 
dobrze. Współpraca trwa od 1 lipca ub. roku.  
Jeżeli chodzi o sytuację na oddziale chirurgicznym, to za ub. rok oddział ten poniósł 
stratę finansową w wysokości ok. 800.000 zł. Jest to bardzo zły wynik finansowy. 
Na stanowisku ordynatora oddziału nastąpiła zmiana. Od 1 lutego br. ordynatorem 
oddziału chirurgicznego jest inny lekarz, dr Kopeć, który wygrał konkurs na to 
stanowisko. Jest on specjalistą II stopnia. W swej pracy przeprowadził wiele 
zabiegów operacyjnych.  
P. Dyrektor wyraził zdanie, że miniony miesiąc to za krótki czas, by ocenić jego 
pracę. Widoczna jest dobra współpraca między nim a lekarzami na oddziale. Przez 
ten czas zwiększyła się liczba zabiegów operacyjnych wykonywanych na oddziale, 
jak również ich zakres.  
Wynik finansowy oddziału w tym roku zapewne niewiele się poprawi. Należy na to 
spojrzeć ze strony sposobu finansowania przez NFZ. Aby negocjować zwiększenie 
wartości kontraktu tego oddziału z NFZ, należy mieć ku temu podstawy. 
Do tej pory oddział zabiegowy był praktycznie oddziałem zachowawczym, na którym 
było przeprowadzanych bardzo niewiele operacji. W związku z tym nie posiadał on 
argumentów za zwiększeniem wartości kontraktu.  
P. Dyrektor wyraził nadzieję, że w tym roku się to zmieni i będzie dążył  
do zwiększenia wartości kontraktu oddziału chirurgicznego.  
Przez wszystkich zauważalna jest zmiana atmosfery na tym oddziale. Dzięki temu 
być może pacjenci będą skłonni poddawać się zabiegom operacyjnym w tym 
szpitalu, a nie w sąsiednich.  
Coraz więcej zabiegów wykonywanych jest laparoskopem.  
W ub. roku wykonano ok. 35 zabiegów chirurgicznych oraz 7 ginekologicznych  
na laparoskopie. Teraz większość zabiegów wykonywanych jest na laparoskopie. 
Jeżeli operacja jest dobrze wykonana, pacjent szybko wraca do domu i w związku  
z tym koszty leczenia są niższe.  
Kierunek działania tego oddziału znajduje się na właściwej drodze, ale za wcześnie 
jeszcze jest na podejmowanie podsumowań. 
Jeżeli chodzi o koszty z tytułu zużycia materiałów i energii p. Dyrektor wyjaśnił, że 
największą pozycję stanowią leki i odczynniki. Ich wartość wynosi ok. 1,400 mln zł.  
Gospodarka lekami prowadzona jest oszczędnie. Opracowany został receptariusz 
szpitalny, który co jakiś czas jest modyfikowany ze względu na wprowadzanie 
nowych leków i zastępczych leków, z których szpital chce w jak największym 
zakresie korzystać, ponieważ są nieco tańsze. 
Mimo oszczędnej gospodarki ceny leków rosną. 
Ceny i koszty leczenia wzrastają, nieraz z powodów niezależnych od szpitali.  
Można leczyć lekami tańszymi, jak też droższymi. Leki stanowią duży wydatek 
kosztowy w budżecie zakładu. 
W wyniku wymiany sieci cieplnej wg sporządzonego audytu energetycznego  
i wg założeń osiągnięto zmniejszenie kosztów strat ciepła o ok. 15%. 
Koszty ciepła i ogrzewania co roku są nieporównywalne. Inne koszty poniesiono  
w ub. roku, kiedy sezon zimowy był długi i inne koszty poniesione zostaną w tym 
roku, kiedy zimy prawie nie było. 
Wzrosła także pozycja dotycząca materiałów remontowych. Wzrost spowodowany 
został tym, że w ub. roku wyremontowano oddział dziecięcy, który obecnie spełnia 
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wszystkie standardy. Wyremontowane zostały: oddział ginekologiczno-położniczy 
oraz zakład opiekuńczy-leczniczy, ale na skutek zmiany przepisów, trzeba będzie 
dokonać na nich wymiany drzwi, aby spełnić standardy.  
Nastąpił wzrost materiałów konserwacyjnych. 
Jeżeli chodzi o opłaty za zanieczyszczenie środowiska, to są to należności z tytułu 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Opłaty są coraz niższe, ponieważ coraz mniej 
emitowanych jest zanieczyszczeń do atmosfery. Zgodnie z przepisami, szpital nalicza 
wielkość wyemitowanych gazów, zaś zobowiązania z tego tytułu odprowadza do 
budżetu państwa. 
Radny Szczurowski stwierdził, że w ramach kosztów utrzymania zakładu zmieniły 
się proporcje płac. Zapytał, czy ma to wpływ na ilość obsługi pielęgniarskiej, biorąc 
również pod uwagę to, że na terenie powiatu nie jest już prowadzone kształcenie  
w tym zawodzie. 
Radny dodał, że z jego osobistych doświadczeń wynika, że lek. med. Wiącek 
Zastępca Dyrektora bardzo pozytywnie wpływa na wizerunek szpitala. 
P. Dyrektor przedstawił ruch kadrowy w zakresie pielęgniarek: w 1997 r. w szpitalu 
zatrudnionych było 177 pielęgniarek i 42 położne, na koniec 2006 r.  
– 128 pielęgniarek i 26 położnych. 
Nie są to okresy porównywalne z uwagi na to, że od 1999 r. następowało oddzielenie 
podstawowej opieki zdrowotnej od struktur szpitala i w związku z tym część 
pielęgniarek i położnych na podstawie porozumienia stron przeszła do 
niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.  
Na przestrzeni ostatnich kilku lat struktura zatrudnienia pielęgniarek kształtowała 
się następująco: w 2003 r. zatrudnionych było 128 pielęgniarek, w 2004 i 2005 r.  
– 126 pielęgniarek, w 2006 r. – 128 pielęgniarek. Z tych danych wynika, że nie było 
żadnych zmian w zatrudnieniu pielęgniarek. W ostatnim roku zatrudnienie 
zwiększono o 2 etaty.  
Jeżeli chodzi o położne to w roku 2003 zatrudnionych było 29 położnych, a w roku 
2006 zatrudnionych było 26 położnych.  
Poziom zatrudnienia pielęgniarek i położnych zostanie utrzymany i zmian nie 
będzie. Prawdopodobnie w br. nastąpi zwiększenie w zatrudnieniu pielęgniarek  
o 1-2 etaty. 
P. Dyrektor wyraził zdanie, że obsługa pielęgniarska znajduje się na prawidłowym 
poziomie. Obecny stan zatrudnienia nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia 
pacjentów. 
W tym roku prawdopodobnie kilka osób odejdzie z zakładu i w związku z tym w ich 
miejsce zostaną zatrudnione pielęgniarki. 
Radny Gorzycki zwrócił się do p. Dyrektora o podanie aktualnej liczby 
zatrudnionych lekarzy na etat i odpowiedź, czy zawarte są wyłącznie umowy  
o pracę, czy również kontrakty. 
P. Dyrektor odpowiedział, że na dzień dzisiejszy jest 22,6 etatów lekarskich  
w ramach umowy o pracę. Ponadto lekarze są zatrudnieni na umowy 
cywilnoprawne. Jest również tak, że ci sami lekarze są zatrudnieni na umowę  
o pracę jak i umowy cywilnoprawne, pełniąc dyżury w oddziałach szpitalnych. 
Zgodnie z przepisami, zatrudniony lekarz na umowę o pracę może pełnić 
maksymalnie 6 dyżurów zwykłych i 2 dyżury świąteczne.  
W związku z tym w większości oddziałów szpitalnych do zabezpieczenia całodobowej 
obsługi należałoby zapewnić minimalnie 4,5 etatu lekarza. Pod uwagę należy wziąć 
również prawo do urlopów wypoczynkowych oraz ewentualną absencję chorobową 
lekarzy.  
Największa liczba lekarzy jest na oddziale wewnętrznym.  
Zatrudnianie lekarzy z zewnątrz na dyżury jest bardzo kosztowne. Dlatego też 
umożliwiono szpitalnym lekarzom przydział większej ilości dyżurów. Pracują oni nie 
tylko w ramach umowy o pracę, ale również umów cywilnoprawnych.  
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Nie ma ograniczeń co do liczby dyżurów. Niektórzy lekarze mają 10-15 dyżurów  
w miesiącu.  
Zatrudnieni są również lekarze w oparciu o umowy cywilnoprawne na wykonywanie 
konkretnych świadczeń zdrowotnych. Zatrudnionych jest ok. 10 takich lekarzy. Są 
to lekarze specjaliści: kardiolog, ortopeda, onkolog, lekarze wykonujący echo serca, 
pulmonolog, dermatolog, endokrynolog. Lekarze ci są zatrudnieni pod potrzeby 
zakładu i otrzymują wynagrodzenie od wykonanej pracy. 
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonej informacji. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie informację. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła informację o sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Radziejowie. 
P. Przewodniczący ogłosił przerwę – godz. 1130. 
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1148.  

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad  
– rozpatrzenia skargi Pani Marianny Pilak Brachman z dnia 23 stycznia 2007 r. 
oraz podjęcia uchwały w tym zakresie. 
P. Przewodniczący poinformował, że do Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Włocławku złożone zostało zażalenie przez p. Mariannę Pilak 
Brachman na Wydział Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Radziejowie. Wojewoda przekazał skargę do rozpatrzenia Radzie 
Powiatu w Radziejowie. 
P. Przewodniczący zwrócił się do p. Jana Wojciechowskiego Przewodniczącego 
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej  
o przedstawienie stanowiska Komisji, która tą sprawą się zajmowała. 
P. Wojciechowski przekazał, że Komisja zapoznała się ze złożoną skargą w dniu  
26 lutego br. Posiedzenie odbyło się przy udziale Kierownika Wydziału Geodezji, 
Kartografii, Architektury i Budownictwa, Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego oraz p. Marianny Pilak Brachman.  
Komisja zapoznała się ze stanowiskiem stron. 
P. Pilak Brachman złożyła zgłoszenie na budowę ogrodzenia nie wypełniając 
wszystkich formalności. Odrębnym pismem została poinformowana przez Wydział  
o uzupełnienie dokumentów. Wobec niedopełnienia wymogów została wydana 
negatywna decyzja. 
Na Komisji poinformowano p. Pilak Brachman o możliwości ponownego złożenia 
zgłoszenia. Zapoznano ją z cennikiem opłat oraz wyjaśniono, jakie dokumenty musi 
załączyć.  
P. Pilak Brachman oświadczyła, że zadowala ją takie wyjaśnienie sprawy  
i zgłoszenie złoży. Do dnia wczorajszego jednak tego nie zrobiła.  
P. Pilak Brachman oświadczyła również, że żąda się od niej złożenia odpowiednich 
dokumentów, podczas gdy sąsiedzi budują ogrodzenia bez wymaganych zezwoleń. 
Komisja to sprawdziła. Ten konkretny przypadek dotyczył budowy ogrodzenia,  
na zgodę którego wydał Urząd Miasta w Radziejowie. Zgoda została wydana  
na 4-letni okres i dotyczyła budowy ogrodzenia nietrwałego, które w każdej chwili 
można rozebrać. Komisja dokonała wizji lokalnej. Ogrodzenie jest trwałe i nie można 
go rozebrać. Właściciel ogrodzenia dokonał ogrodzenia działki należącej do Miasta  
i miał czas na dokonanie formalności związanych z przejęciem działki, czego nie 
zrobił.  
Obecnie Urząd Miasta wszczął postępowanie w sprawie rozbiórki ogrodzenia  
i oddania nieruchomości samorządowi miejskiemu. 
P. Pilak Brachman podczas spotkania oświadczyła, że jest zadowolona  
z przedstawionych wyjaśnień. 
Wobec powyższych faktów Komisja stwierdziła, że złożona skarga jest bezzasadna. 
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P. Przewodniczący stwierdził, że przedmiotem analizy Komisji była działalność 
prowadzona przez Wydział Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa 
Starostwa Powiatowego w przedstawionej sprawie. Komisja nie stwierdziła uchybień 
w prowadzonym postępowaniu przez Wydział. Wobec powyższego przedłożony został 
do przyjęcia stosowny projekt uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marianny Pilak Brachman 
z dnia 23 stycznia 2007 r. (V/49/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.  
Stwierdził, że od czasu przekazania projektu uchwały radnym zaszły w niej pewne 
zmiany, o których przedstawienie poprosił p. Annę Bruździńską Skarbnika. 
P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały.  
Następnie radny Gorzycki wyraził stanowisko, że w przypadku Zarządu Dróg 
Powiatowych nie powinno być w treści uzasadnienia pkt 5 po stronie wydatków. 
Zmniejszenie powinno zostać ujęte w ramach zapisu, że na podstawie złożonych 
wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w ramach działów  
i pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej. Kwota ta zostaje w budżecie jednostki. 
Nie jest ona wydawana na inwestycje prowadzone przez powiat, ale na inwestycje 
realizowane przez ZDP. Kwota 141.000 zł zostaje przesunięta z wydatków bieżących 
na wydatki inwestycyjne w ramach budżetu Zarządu Dróg Powiatowych.  
P. Skarbnik odpowiedziała, że zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące o kwotę 
101.100 zł. Zgodnie z decyzją Zarządu zostaje utworzony paragraf inwestycyjny,  
na który zostają te środki przesunięte.  
Radny Wojciechowski stwierdził, że tak przedstawiony projekt uchwały jest 
niezgodny z przyjętym wcześniej planem remontów i modernizacji dróg na 2007 r. 
Zakładał on pewne zadania, na realizację których zabezpieczone zostały środki 
finansowe, które teraz zostają przesunięte na inny cel tj. inwestycje. 
P. Zajączkowski dodał, że zgodnie ze złożonym wnioskiem wygospodarowane 
oszczędności miały być przeznaczone na remonty dróg.  
W planie remontów ujęte zostały drogi przewidziane do remontów właśnie za te 
pieniądze. Jeżeli pieniądze te zostają przeznaczone na inwestycje, należy podjąć 
decyzję o wykreśleniu którejś drogi z planu remontów. 
Radny Gorzycki stwierdził, że Dyrektor ZDP wygospodarował środki z tytułu 
obniżenia wynagrodzeń, przeznaczając je na remonty dróg. Na podstawie złożonego 
wniosku należy dokonać przeniesienia w klasyfikacji budżetowej. 
Jeżeli pieniądze te przeznacza się na inwestycje, to powinien je prowadzić powiat. 
Radny zaproponował, by środki te pozostawić na wydatkach bieżących. 
P. Przewodniczący stwierdził, że do kompetencji Zarządu należy przenoszenie 
środków między paragrafami. Paragraf inwestycyjny utworzony został w Zarządzie 
Dróg Powiatowych, a nie w budżecie powiatu, ponieważ taka była decyzja Zarządu 
Powiatu o przeznaczeniu wygospodarowanych oszczędności.  
Wolą Rady jest dokonywanie przesunięć budżetowych.  
Radny Wojciechowski stwierdził, że przyjęty plan remontów na rok 2007 jest 
niespójny z projektem uchwały.  
P. Przewodniczący odpowiedział, że plan remontów dróg powiatowych został przyjęty 
wcześniej. Budżet Zarządu Dróg Powiatowych nie ulega zmniejszeniu.  
Projekt uchwały dotyczy oszczędności wygospodarowanych w budżecie jednostki 
oraz wprowadzenia dodatkowych dochodów własnych z tytułu opłat za zajęcie pasa 
drogowego. 
P. Zajączkowski dodał, że zaoszczędzone środki w ramach przeprowadzonej 
restrukturyzacji w jednostce w uzgodnieniu z Zarządem Powiatu miały być 
przeznaczone na remonty dróg. W oparciu o możliwości finansowe jednostki  
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i dodatkowo wygospodarowane środki przedstawił radnym zakres robót 
remontowych. Jeżeli środki zostaną przeznaczone na inwestycje, to nie wykona 
zakresu remontowego, który przedstawił wcześniej. 
Radny Waszak stwierdził, że plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w dziale 
„drogi publiczne powiatowe” wynosił 2,108 mln zł. Teraz proponuje się zwiększyć 
budżet jednostki o kwotę 144.600 zł i jednocześnie zmniejszyć o kwotę 104.600 zł. 
W efekcie plan po zmianach wynosi 2,148 mln zł, a więc zwiększenie następuje 
tylko o 40.000 zł z tytułu dodatkowych dochodów z wycinki drzew i opłat za zajęcie 
pasa drogowego.  
Oszczędności wykazane przez p. Dyrektora zostały przeznaczone na zakup usług 
remontowych, a więc środki zostały prawidłowo rozdysponowane. 
P. Starosta wyjaśnił, że Dyrektor ZDP wygospodarował oszczędności w ramach 
budżetu jednostki proponując przeznaczyć je na remonty bieżące dróg. Prowadzone 
były rozmowy w temacie rozdysponowania tej kwoty, ale nie została podjęta 
ostateczna decyzja. Organem władnym do utworzenia paragrafu w klasyfikacji 
budżetowej jest Rada Powiatu. 
P. Przewodniczący ogłosił przerwę – godz. 1214. 
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1230. 
P. Przewodniczący oświadczył, że radnym przekazana została autopoprawka  
do projektu uchwały. 
Poinformował, że w związku ze złożoną na jednej z poprzednich sesji interpelacją 
przez radnego Waszaka w sprawie planu remontów dróg powiatowych w roku 2007, 
w dniu 8 stycznia 2007 r. został mu przedstawiony zakres remontów na ten rok.  
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w związku z restrukturyzacją jednostki złożył 
do Zarządu Powiatu wniosek. Zarząd kilkakrotnie dyskutował nt. sytuacji jednostki. 
Zdecydował, że na sesji przedłoży radnym propozycję ulokowania 
wygospodarowanych oszczędności w Zarządzie Dróg Powiatowych w paragrafie 
inwestycyjnym. 
Do momentu podjęcia uchwały przez Radę Powiatu Dyrektor nie mógł ich inaczej 
rozdysponować. 
P. Przewodniczący zaproponował przyjęcie następującego toku działania:  
aby p. Starosta złożył wniosek o przyjęcie zmiany do planu remontów i odnów dróg 
na 2007 r. i ponowne przegłosowanie tego planu. 
P. Starosta stwierdził, że brakuje 101.100 zł.  
Wobec powyższego zaproponował, by kwotę 70.000 zł z rezerwy przenieść na ten cel 
oraz pomniejszyć kwotę 200.000 zł, zaplanowaną na kontynuację remontu drogi 
Piotrków – Kaspral o 31.100 zł i przenieść na paragraf inwestycyjny. 
P. Wicestarosta dodał, że chodzi o przeniesienie kwoty 141.100 zł.  
Paragraf „zakup usług remontowych” wynosił 614.300 zł. Zwiększony został  
o 141.100 zł do kwoty 755.400 zł. Chodzi o przeniesienie kwoty 141.400 zł  
na paragraf inwestycyjny.  
Radni musza podjąć decyzję, czy wyrażają na to zgodę. 
Zaproponował zlikwidowanie rezerwy i zmniejszenie o 71.100 zł środków 
przeznaczonych na remont drogi Piotrków – Kaspral. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie plan remontów i odnów dróg w 2007 r. 
zmieniony o: kontynuacja remontu drogi Piotrków – Kaspral – 128.900 zł, rezerwa  
– 0 zł. Razem: 588.900 zł. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu przyjęła 
zmiany do planu remontów i odnów dróg w 2007 r. 
Radny Wojciechowski stwierdził, że na podstawie wniosków złożonych przez szkoły, 
zmniejszone zostały ich budżety. Radny zwrócił się z pytaniem do p. Skarbnik, czy 
za kilka miesięcy nie będzie takiej sytuacji, że szkoły te zwrócą się do powiatu  
o dołożenie środków dla nich. 
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P. Skarbnik odpowiedziała, że pomimo tych zmniejszeń szkoły mają zabezpieczone 
budżety i wydatki. 
Radny Waszak zapytał ilu pracownikom wypłacona zostanie odprawa emerytalna? 
P. Skarbnik odpowiedziała, że jedna odprawa emerytalna już została wypłacona 
poprzedniemu Staroście. Odprawa wypłacona zostanie poprzedniemu Sekretarzowi. 
W tej kwocie tylko 3.000 zł przeznacza się na wypłatę odprawy poprzedniemu 
Sekretarzowi i w związku z tym być może trzeba będzie jeszcze zwiększyć budżet  
w związku z tą odprawą. 
P. Przewodniczący zwrócił się do p. Stanisława Kwiatkowskiego Przewodniczącego 
Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii Komisji. 
P. Kwiatkowski przekazał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. 
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok 
(V/50/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia 
uchwały w sprawie wysokości oraz zasad ustalania diet przysługujących radnym. 
Zwrócił się do p. Starosty o przedstawienie projektu uchwały. 
P. Starosta odczytał treść projektu uchwały w sprawie wysokości oraz zasad 
ustalania diet przysługujących radnym przedstawiając propozycję wysokości diet: 
• Przewodniczący Rady – 193%, 
• Zastępca Przewodniczącego Rady – 125%, 
• Przewodniczący komisji – 105%, 
• Członkowie pracujący w komisjach – 90%, 
• Członek Zarządu – 150%, 
• Radny nie pełniący żadnej funkcji w Radzie – 55%. 
Proponuje się zmianę zapisu § 3 na następujący: „Za każdą nieobecność na sesji, 
posiedzeniu komisji Rady lub posiedzeniu Zarządu potrąca się 5% z najbliższej 
należnej diety.” 
Następnie p. Przewodniczący zwrócił się do p. Stanisława Kwiatkowskiego 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie stanowiska 
Komisji. 
P. Kwiatkowski przekazał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu 
w sprawie zwiększenia wysokości diet. Złożyła wniosek o zmianę zapisu § 3 w wersji 
przedstawionej przez p. Starostę. 
Radny Wojciechowski wyraził stanowisko, że biorąc pod uwagę obecną sytuację 
budżetu powiatu, na dzień dzisiejszy nie ma podstaw do zwiększenia diet radnym. 
Są braki w oświacie. Mimo zmniejszenia wydatków w szkołach na podwyżkę płac 
brakuje ok. 300.000 zł. 
Diety wzrosły od 1 stycznia br. o 4,1%. Pracownicy administracji otrzymają 
podwyżkę wynagrodzeń na poziomie 2-2,5%.  
Radny wyraził zdanie, że dotychczasowe zwiększenie, które nastąpiło od 1 stycznia 
br. jest wystarczające. Temat będzie można podjąć, jeżeli na koniec roku 
budżetowego zostanie wypracowana rezerwa. 
Dodał, że Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury 
Technicznej rozpatrywała ten temat. W efekcie 2 radnych było za zmianą wielkości 
diet, 1 radny przeciw i 1 się wstrzymał. 
Radny Waszak zapytał, jakie skutki finansowe spowoduje w ciągu roku zwiększenie 
wysokości diet. 
P. Skarbnik odpowiedziała, że skutki ogółem wyniosą w skali roku 38.172 zł.  
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W tej kwocie mieści się także zabezpieczenie diety dla 1 radnego, gdyż budżet  
na 2007 r. został naliczony na 15 a nie na 16 radnych. Bez tego koszt wyniesie  
ok. 28.000 zł. 
Radny Waszak zaproponował, by pozostawić diety na dotychczasowym poziomie.  
W stosunku do poprzedniego roku diety wzrosły o 4,13%. Wzrost nastąpił 
automatycznie z początkiem nowego roku, ponieważ ustalone zostały ryczałtowo. 
Jest to podwyżka większa od tej, którą otrzymają pracownicy Starostwa 
Powiatowego. Radny wyraził zdanie, że skoro w budżecie powiatu szukane są 
oszczędności, radni powinni zacząć szukać ich od siebie. 
Radny Kalinowski poprosił o podanie nazwiska radnego, który był inicjatorem 
zwiększenie diet dla radnych. 
P. Starosta odpowiedział, że Zarząd Powiatu jest organem kolegialnym, który działa 
w 5-osobowym składzie i nie uważa, by zasadne było podawanie nazwiska osoby, 
która była pomysłodawcą zwiększenia diet. 
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego (11 głosami za, 3 głosami przeciw i 3 głosami 
wstrzymującymi) Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wysokości oraz 
zasad ustalania diet przysługujących radnym (V/51/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty 
Radziejowskiego.  
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały.  
Proponuje się zmianę zapisu § 4 na następujący: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2007 r.” 
P. Przewodniczący dodał, że wynagrodzenie Starosty Radziejowskiego w porównaniu 
do wynagrodzeń starostów z sąsiednich powiatów jest jednym z najniższych. 
Porównując je do wynagrodzeń otrzymywanych przez wójtów i burmistrzów z terenu 
powiatu, również jest to niższe wynagrodzenie od niektórych z nich.  
Radny Wojciechowski przekazał, że zwiększenie wynagrodzenia dla Starosty było 
przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska  
i Infrastruktury Technicznej. Komisja nie była jednomyślna, tj. 2 radnych było za,  
2 radnych było przeciwnych temu.  
Radny wyraził zdanie, że podobnie jak w przypadku zwiększenia diet, również 
kwestię zwiększenia wynagrodzenia dla Starosty należałoby odłożyć na czas 
późniejszy, ze względu na brak środków w budżecie.  
Zwykle z początkiem nowej kadencji ustalano wynagrodzenie Starosty na poziomie 
trochę niższym. Tym razem tego nie zrobiono.  
Radny podtrzymał stanowisko, by pozostawić wynagrodzenie Starosty  
na dotychczasowym poziomie. 
Radny Walczak stwierdził, że skoro radni dokonali zwiększenia diet, powinni to 
również uczynić z wynagrodzeniem Starosty.  
Skoro radni zwiększyli diety, powinni podobnie uczynić względem p. Starosty, 
dokonując zwiększenia jego wynagrodzenia. W przeciwnym razie byłoby to nie  
w porządku wobec jego osoby. Mogłoby to również wywołać komentarze wskazujące 
na brak jedności w Radzie.  
Dodał, że również 3 wójtów z terenu powiatu otrzymuje wyższe wynagrodzenie  
od Starosty Radziejowskiego i starostowie z sąsiednich powiatów.  
Podwyżka nastąpi od 1 kwietnia 2007 r. Radny Walczak zajął zdanie, że wszyscy 
radni powinni zagłosować pozytywnie. 
Następnie p. Przewodniczący zwrócił się do p. Stanisława Kwiatkowskiego 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie stanowiska 
Komisji. 
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P. Kwiatkowski przekazał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję 
zwiększenia wynagrodzenia dla p. Starosty. Komisja złożyła wniosek, by podwyżka 
weszła w życie od 1 kwietnia br.  
Radny Wojciechowski dodał, że podczas posiedzenia Komisji dążył do konsensusu  
w tej sprawie proponując zwiększenie wynagrodzenia dla p. Starosty o 6%, tj. 3% 
jako że p. Starosta nie otrzymuje nagrody w ciągu roku i 3%, jakie otrzymają 
pracownicy. Konsensus nie został jednak przyjęty.  
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego (11 głosami za, 2 głosami przeciw i 4 głosami 
wstrzymującymi) Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego (V/52/2007). 
P. Przewodniczący ogłosił przerwę – godz. 1305. 
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1317. 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia 
uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.  
Zwrócił się do p. Jacka Kalocińskiego Kierownika Wydziału Polityki Społecznej  
i Spraw Obywatelskich o przedstawienie projektu uchwały. 
P. Kalociński wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Zarząd Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 przydzielił środki dla powiatu 
radziejowskiego w wysokości 797.534 zł. W ramach tej kwoty 402.420 zł 
przeznaczone jest na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.  
Pozostała kwota w wysokości 395.114 zł została podzielona na zadania z zakresu 
rehabilitacji społecznej oraz zawodowej. Proponuje się przeznaczenie kwoty  
370.114 zł na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, a kwotę 25.000 zł  
na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej.  
Dzieląc środki w ten sposób pod uwagę wzięto realizację środków w ub. roku.  
W dniu 6 marca br. Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych pozytywnie 
zaopiniowała podział środków PFRON. 
P. Przewodniczący zwrócił się do p. Edwarda Kubisiaka Przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego  
o przedstawienie stanowiska Komisji. 
P. Kubisiak przekazał, że Komisja analizowała projekt uchwały, pozytywnie  
ją opiniując. 
Nie zgłoszono uwag i pytań. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007 (V/53/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli. Zwrócił się do p. Jacka Kalocińskiego Kierownika 
Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich o przedstawienie projektu 
uchwały. 
P. Kalociński wyjaśnił, że na podstawie przepisów Karty Nauczyciela Rada Powiatu 
została zobowiązana do corocznego określania w drodze regulaminu wysokości  
i warunków przyznawania niektórych dodatków wchodzących w skład 
wynagrodzenia nauczycieli, tj. za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,  
za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe oraz nagród dla nauczycieli. 
W porównaniu do regulaminu obowiązującego w 2006 r. ustawowo zmieniła się 
kwota bazowa z 1.795,80 zł na 1.885,59 zł. 
W poprzednim regulaminie wysokość środków na dodatek motywacyjny była 
obliczana w wysokości 2% od kwoty bazowej. Na rok 2007 w trakcie 
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przeprowadzonych negocjacji ze związkami zawodowymi przyjęto zwiększenie  
o 0,5% kwoty bazowej czyli na 2,5%, oraz 3% od 1 września 2007 r.  
Kolejna zmiana dotyczy dodatku za wychowawstwo. Dotychczas nauczyciel  
za pełnienie funkcji wychowawcy klasy otrzymywał 35 zł. Teraz proponuje się 55 zł. 
Następna zmiana dotyczy dodatku za trudne warunki pracy. Dodatek zwiększa się  
o 2%, ale dotyczy to tylko zajęć w szkole specjalnej, internacie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego, zajęć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz zajęć 
w klasach łączonych. 
Poprzedni regulamin nie zawierał zapisów dotyczących nagród dla nauczycieli. 
Zgodnie z wytycznymi Wojewody powinno to być ujęte w regulaminie wynagradzania 
nauczycieli i tak też uczyniono. 
P. Wicestarosta zwrócił się do radnych o dokonanie korekty w § 13, zamiast 0,8%  
i 0,2% powinno być odpowiednio 80% i 20%. 
P. Kalociński dodał, że zmianie uległa tabela dodatków funkcyjnych za pełnienie 
stanowisk kierowniczych. Zmieniono rozpiętość wysokości dodatków „od – do”. 
Zmiana miała na celu docenienie pracy dyrektorów poprzez zwiększenie dodatku 
funkcyjnego, a jednocześnie ograniczenie godzin ponadwymiarowych, ponieważ rolą 
dyrektorów jest kierowanie pracą szkoły.  
Nie zgłoszono uwag i pytań. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
(V/54/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie wysokości 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego 
przyznawania. Zwrócił się do p. Jacka Kalocińskiego Kierownika Wydziału Polityki 
Społecznej i Spraw Obywatelskich o przedstawienie projektu uchwały. 
P. Kalociński wyjaśnił, że na podstawie przepisów Karty Nauczyciela dla nauczycieli 
pracujących w szkołach położonych na terenie wiejskim przyznawany jest dodatek 
mieszkaniowy. Dodatek ten dotyczy nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół 
RCKU w Przemystce.  
W tym regulaminie w porównaniu do dotychczasowego nie zmienia się nic.  
Podjęcie takiej uchwały wynika z przepisów Karty Nauczyciela, które zobowiązują 
organ prowadzący do corocznego określania wysokości dodatku mieszkaniowego. 
P. Przewodniczący zwrócił się do p. Edwarda Kubisiaka Przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego  
o przedstawienie stanowiska Komisji. 
P. Kubisiak przekazał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ten jak i poprzedni 
projekt uchwały. Dodał, że treść zapisów obydwóch uchwał jest efektem konsultacji 
prowadzonych ze związkami zawodowymi. 
Nie zgłoszono uwag i pytań. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania (V/55/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie współdziałania  
z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu radziejowskiego w zakresie 
powołania Lokalnej Grupy Działania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju  
w ramach Osi LEADER.  
P. Przewodniczący wyjaśnił, że projekt uchwały został przedstawiony komisjom 
Rady. Podjęcie uchwały ma na celu utworzenie Lokalnej Grupy Działania, w celu 
pozyskiwania funduszy na realizację inicjatyw lokalnych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
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P. Przewodniczący zwrócił się do p. Edwarda Kubisiaka Przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego  
o przedstawienie stanowiska Komisji. 
P. Kubisiak przekazał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Nie zgłoszono uwag i pytań. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu 
terytorialnego powiatu radziejowskiego w zakresie powołania Lokalnej Grupy 
Działania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi LEADER  
(V/56/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie powiadomienia 
Sekretarza Powiatu Pana Wojciecha Kotarskiego o obowiązku przedłożenia 
oświadczenia lustracyjnego. 
P. Przewodniczący wyjaśnił, że przepisy ustawy lustracyjnej nakładają na Radę 
Powiatu obowiązek powiadomienia o potrzebie złożenia oświadczenia lustracyjnego 
przez Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie.  
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu Pana Wojciecha 
Kotarskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego 
(V/57/2007). 
Radny Kalinowski poprosił o wyjaśnienie zapisu § 2 mówiącego o tym, że 
oświadczenie należy złożyć w terminie jednego miesiąca. 
P. Kazimierz Drgas Radca Prawny wyjaśnił, że tryb doręczenia powiadomienia wraz 
z uchwałą przez Przewodniczącego Rady został już przygotowany.  
Wskazanym osobom doręczone zostanie pismo przewodnie wraz z uchwałą.  
Odbiór tego pisma musi zostać potwierdzony. Od tego momentu będzie biegł termin 
jednego miesiąca. Przewodniczący Rady w uchwale zostaje zobowiązany  
do powiadomienia właściwych osób o obowiązku złożenia oświadczenia do dnia  
23 marca br. Tak więc termin na ich złożenie upłynie 22 kwietnia.  
Następnie p. Przewodniczący w imieniu Rady Powiatu przekaże oświadczenia  
do Instytutu Pamięci Narodowej.  
P. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika 
Powiatu Pani Anny Bruździńskiej o obowiązku przedłożenia oświadczenia 
lustracyjnego, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu Pani Anny 
Bruździńskiej o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego 
(V/58/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad  
– interpelacji i zapytań radnych.  
Radny Wojciechowski złożył wniosek o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w sprawie naprawy skrzyżowania drogi krajowej z drogą wojewódzką 
w miejscowości Osięciny Skrzyżowanie. Powstałe wyrwy i ubytki w nawierzchni 
stanowią wielkie niebezpieczeństwo dla kierowców. 
Radny Waszak złożył wniosek o naprawę niedrożnego przepustu w miejscowości 
Połajewo na drodze powiatowej Piotrków Kuj. – Przewóz. Dodał, że szczegółowo ten 
temat wyjaśni z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. 
W nawiązaniu do wniosku złożonego przez radnego Wojciechowskiego  
p. Zajączkowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych odpowiedział, że inicjatorem 
tego pisma powinien być p. Starosta. Jest to skrzyżowanie drogi krajowej z drogą 
wojewódzką. Zgodnie z przepisami koszty naprawy ponosi zarządca drogi wyższej 
kategorii. Tak też jest w  tym przypadku. Dlatego też pismo powinno być skierowane 
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do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a do wiadomości Zarządowi 
Dróg Wojewódzkich. 

Wobec braku dalszych interpelacji i zapytań radnych p. Przewodniczący 
przystąpił do następnego punktu porządku obrad – wolnych wniosków. 
Radny Walczak poprosił, by przy okazji sesji radnym przekazywano najnowsze 
wydanie gazety „Powiatowe ABC...”. 
Radny Waszak stwierdził, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zaproponował 
radnym do rozpatrzenia temat dróg. Może ponownie należałoby zająć się tym 
tematem na tej lub kolejnej sesji.  
Radny zauważył, że zasypywanie ubytków w drogach powiatowych kamieniem 
białym nie przynosi zamierzonych efektów, ponieważ nie jest to trwałe,  
a jednocześnie ponoszone są z tego tytułu koszty. W związku z tym należałoby 
ustalić formę remontów bieżących – czy mają być prowadzone masą na zimno, czy 
też masą na gorąco.  
300.000 zł przeznaczone w budżecie na bieżące remonty nie jest dużą kwotą.  
Radny poddał do rozważenia propozycję, by przy udziale przedstawicieli gmin 
zapoznać się ze stanem dróg powiatowych położonych na terenach poszczególnych 
gmin i ustalić kolejność ich remontowania.  
Następnie radny stwierdził, że w każdym przypadku zwiększenia wydatków należy 
wskazać źródło pokrycia środków, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 
Dotyczy to m.in. podjętej uchwały w sprawie zwiększenia diet. Uchwała została 
podjęta, choć radni wiedzieli, że na jej realizację brakuje 28.000 zł. Radny wyraził 
zdanie, że podejmowanie w taki sposób uchwał nie jest rozsądne. 
P. Przewodniczący przekazał, że Zarząd Powiatu zapozna się ze stanem dróg.  
Do Rady Powiatu złożone zostało już sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r. 
i po sesji absolutoryjnej szczegółowo będzie już znana sytuacja finansowa budżetu 
powiatu na 2007 r. Zarząd na pewno zajmie się tematem dróg. Zapewne podobnie 
uczyni to Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury 
Technicznej. 
Radny Paliwoda poinformował, że Komisja Rewizyjna spotka się w dniu 29 marca  
o godz. 1100 w temacie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r. 
Radny dodał, że powiat radziejowskim jest powiatem typowo rolniczym.  
Stan rolnictwa znajduje się na wysokim poziomie.  
Radny zwrócił się do Rady o dofinansowanie zakupu polowej stacji meteorologicznej. 
Jest to urządzenie, które działa o średnicy 20 km. Drogą internetową informuje 
rolników o istnieniu w danym momencie zagrożenia chorobowego.  
Wskazuje również, jaki oprysk i w jakich dawkach zastosować w razie zagrożenia. 
Koszt zakupu tego urządzenia wynosi 10.000 zł. Stacja obsługiwana jest na baterie 
słoneczne. Rocznie koszt obsługi wynosi 300 zł. 
P. Przewodniczący stwierdził, że tematem tym powinna zająć się Komisja Rolnictwa, 
Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej. Urządzenie na pewno 
będzie przydatne i dla rolników i dla właścicieli sadów, którzy być może dofinansują 
jego zakup. 
Radny Gorzycki zwrócił się do p. Przewodniczącego o zwoływanie posiedzeń komisji 
Rady wcześniej, niż na dzień lub dwa dni przed terminem sesji. Komisja Budżetu  
i Finansów mogłaby spotykać się w piątki. Wówczas w razie ewentualnej korekty  
p. Skarbnik i Zarząd mieliby czas na przygotowanie materiałów. 
P. Przewodniczący przychylił się do powyższego.  
Radny Kubisiak dodał, że posiedzenia komisji powinny odbywać się we 
wcześniejszych terminach, aby na wypadek ewentualnych zmian materiały były 
odpowiednio przygotowane i dopracowane. 
P. Starosta przypomniał o terminowym obowiązku złożenia oświadczeń 
majątkowych przez radnych, tj. do dnia 30 kwietnia br. Przewodniczącemu Rady 
Powiatu. Przypomniał również o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych. 
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P. Drgas Radca Prawny dodał, że radni i członkowie Zarządu składają oświadczenia 
lustracyjne Wojewodzie. Każdy radny otrzyma od Wojewody imienne wezwanie  
do złożenia tego oświadczenia. Taki obowiązek posiadają także skarbnicy  
i sekretarze powiatu. Właściwe organy muszą doręczyć powiadomienia w terminie 
do dnia 14 kwietnia br. Od momentu otrzymania powiadomienia biegnie 30-dniowy 
termin na złożenie oświadczenia.  
Oświadczenie składane jest tylko 1 raz. Jeżeli dana osoba złożyła już oświadczenie, 
to w sytuacji kolejnego powiadomienia wypełnia się i przesyła załącznik nr 2  
do ustawy lustracyjnej informujący o złożeniu oświadczenia lustracyjnego  
do określonego organu. 
Dodał, że oświadczenia lustracyjne muszą złożyć wszyscy wskazani w ustawie, bez 
względu na to, czy już wcześniej je składali oraz bez względu na to czy posiadają czy 
też nie statusu pokrzywdzonego. Ustawa nie przewiduje statusu pokrzywdzonego  
i w związku z tym wszyscy wskazani muszą złożyć oświadczenie lustracyjne. 

Wobec braku dalszych głosów oraz wyczerpania porządku obrad sesji  
p. Przewodniczący zamknął V sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji 
(godz. 1403). 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


