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

w dniu 28 czerwca 2007 r. 
 
 

VIII sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji otworzył p. Wiesław 
Bogdański Przewodniczący Rady Powiatu (o godz. 1013), witając radnych, 
zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na sesję.  

Zgodnie z listą obecności w sesji udział bierze 15 radnych, co daje podstawę 
do prawomocności obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu. 

P. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia porządku obrad.  
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag do porządku obrad. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 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. Stwierdził, że jeżeli do czasu zakończenia obrad sesji nie zostaną 
zgłoszone do niego uwagi, uważa protokół za przyjęty. 

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 3-krotnie.  
Zarząd zajmował się następującymi tematami:  
1) w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na sprzedaż działki 

przy Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. podjął decyzję w sprawie 
wygaśnięcia trwałego zarządu; 
Działka została sprzedana za kwotę 12.640 zł. 

2) zajął stanowisko w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajem pomieszczeń 
w internacie Zespołu Szkół RCKU w Przemystce dla Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego i Izby Rolniczej; 
Zarząd ustalił, aby wysokość stawek za wynajem pomieszczeń pozostawić  
na dotychczasowym poziomie. Negocjowanie stawek nastąpi z początkiem 
nowego roku. 

3) w związku z przeprowadzonym konkursem na stanowisko Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie podjął uchwałę w sprawie 
powierzenia tego stanowiska p. Marioli Pińskiej; 

4) podjął uchwałę w sprawie zgody na likwidację fizyczną (złomowanie) środka 
trwałego (Rozrzutnik Piast RCW-3); 
Rzeczoznawca w ekspertyzie wskazał, że sprzęt jest bezwartościowy. 

5) podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie drugiego przetargu 
ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego znajdującego się na działce 
zabudowanej wielosegmentowym budynkiem garażowym, położonego  
w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3; 
Pierwszy przetarg na sprzedaż tego lokalu zakończył się wynikiem negatywnym. 
W drugim przetargu pozostawiono bez zmian cenę wywoławczą. 

6) zapoznał się z założeniami nowej ustawy o zarządzaniu kryzysowym; 
7) zapoznał się ze sprawozdaniem ze spotkania Regionalnej Sieci Informacyjno-

Doradczej w Toruniu; 
Spotkanie, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim, poświęcone było 
możliwościom pozyskiwania i wdrażania inwestycji finansowanych ze środków 
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unijnych. Marszałek wskazał, że osobą upoważnioną do przedstawiania 
projektów kluczowych w przypadku powiatu będzie starosta. 
Kilka dni później z wójtami i burmistrzami odbyło się spotkanie w sprawie 
powołania komitetu monitorującego. 
W ocenie Urzędu Marszałkowskiego powiat posiada duże szanse na realizację 
kilku projektów, w tym również dotyczącego budowy pływalni.  

8) zapoznał się z informacją nt. potrzeb remontowych w szkołach i placówkach 
oświatowych oraz prowadzonym naborem na nowy rok szkolny 2007/2008; 

9) podjął uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie na kolejnych 5 lat p. Lili Filutowskiej; 

10) podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru 
biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2007  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie 
upoważniając Dyrektora szpitala do przeprowadzenia postępowania na wybór 
biegłego rewidenta; 

11) podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok; 
12) przyjął porządek i materiały dzisiejszej sesji; 
13) pozytywnie rozpatrzył wniosek Warsztatów Terapii Zajęciowej w sprawie 

udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 7.500 zł w formie użyczenia 
środków finansowych do czasu otrzymania środków z PFRON; 

14) wstępnie zapoznał się z projektem nowego Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego; 
Projekt Regulaminu przedłożony zostanie do zatwierdzenia Radzie Powiatu  
na nadzwyczajnej sesji w miesiącu lipcu. 

15) wytypował przedstawicieli do składu Komisji Konkursowej w celu 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Radziejowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół RCKU  
w Przemystce; 
Zarząd ustalił, że skład komisji będzie taki sam jak w przypadku prowadzonego 
postępowania na Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, tj. p. Jacek 
Kalociński jako przewodniczący, p. Wiesław Bogdański oraz p. Wojciech 
Kotarski. 

16) zajął stanowisko w sprawie nie potrącenia wynagrodzenia z tytułu strajku 
nauczycieli; 
Z takim wnioskiem do Zarządu Powiatu zwrócił się Zarząd Oddziału ZNP  
w Radziejowie. Zarząd przekazał pismo dyrektorom szkół nie wyrażając 
sprzeciwu w przypadku istnienia możliwości prawnych rozwiązania problemu. 

17) podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok; 
18) wstępnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Dobre w sprawie dofinansowania 

budowy drogi powiatowej na odcinku Bronisław – Sędzin oraz wniosek Wójta 
Gminy Osięciny w sprawie wspólnego remontu drogi powiatowej  
w m. Jarantowice zamiast drogi w m. Pilichowo. 

Następnie p. Starosta poinformował o spotkaniu, które odbyło się w szpitalu  
w sprawie żądań lekarzy dot. zwiększenia wynagrodzeń za nadgodziny kontraktowe. 
Na najbliższy wtorek otrzymał zaproszenie na spotkanie protestacyjne pielęgniarek  
i położnych.  
Dodał, że temat wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń w służbie zdrowia był 
dyskutowany przez Komisję Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych  
i Bezpieczeństwa Publicznego.  
Jego stanowisko i podobnie p. Dyrektora SP ZOZ jest takie, że ewentualne 
wprowadzenie podwyżek jest możliwe po rozstrzygnięciu sporu na szczeblu 
ogólnokrajowym. Do stawki zaproponowanej przez rząd, szpital może ewentualnie 
zwiększyć płace o 1-2% biorąc pod uwagę możliwości finansowe. Ostateczną decyzję 
o tym podejmie Rada Powiatu.  
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P. Starosta dodał, że podczas spotkania padł zarzut, że Rada Powiatu zbyt mało 
środków przeznacza na zakup nowego sprzętu medycznego. Minione lata pokazują, 
ile faktycznie środków powiat przeznaczył dla szpitala. 
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 przedłożonego sprawozdania. 
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami. 
Z sali obrad wyszedł p. Starosta – quorum wynosi 14 radnych. 
 P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– sprawozdania kierownika PCPR z działalności Centrum, przedstawienia wykazu 
potrzeb z zakresu pomocy społecznej.  
Stwierdził, że pierwsza jego część obejmuje informację z działalności Domu Pomocy 
Społecznej w Piotrkowie Kuj. Zwrócił się do p. Bożeny Sawickiej Dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. o przedstawienie informacji. 
P. Sawicka poinformowała, że w styczniu 2007 r. placówka otrzymała zezwolenie 
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na prowadzenie Domu na czas nieokreślony.  
Aby osiągnąć standardy, w 2006 r. wykonano szereg zmian w placówce: 
1) wykonano remont niektórych pomieszczeń w celu uzyskania dodatkowych 

miejsc dla 4 mieszkańców; 
2) dostosowano wszystkie łazienki dla osób niepełnosprawnych, w niektórych 

przeprowadzono remonty (poszerzono drzwi, zamontowano odpowiednie 
uchwyty, lustra itp.); 

3) zaadaptowano pomieszczenie do prania i suszenia; 
4) zmodernizowano podjazd dla osób niepełnosprawnych; 
5) jedno z pomieszczeń zaadaptowano na palarnię; 
6) zainstalowano drugi dźwig osobowy w celu całkowitego wyeliminowania barier 

architektonicznych na terenie Domu; 
7) doposażono niektóre pokoje mieszkalne w nowe meble typu szafki, stoły, krzesła, 

łóżka rehabilitacyjne, żyrandole, lampki nocne itp. Wymieniono w części pokoi 
podłogi. Niektóre pomieszczenia zostały pomalowane. 

W 2006 r. koszt utrzymania mieszkańca wynosił 1.690,24 zł. W 2007 r. koszt wzrósł 
do 1.825,12 zł. 
Wskaźnik zatrudnienia Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego na koniec 2006 r. 
wynosił 0,61. Obecnie wynosi 0,64. Standard ten jest spełniony. 
W 2006 r. w placówce przebywało, przyjętych na starych zasadach przed dniem  
1 stycznia 2004 r., 50 osób, a na nowych zasadach przyjętych po dniu 1 stycznia 
2004 r. – 20 osób. 
W roku 2007 w placówce przebywa na starych zasadach 45 osób, a na nowych 
zasadach – 25 osób. 
Dom posiada 70 miejsc. Cały czas placówka posiadała pełną liczbę mieszkańców,  
za wyjątkiem lutego. Wówczas było w nim 69 mieszkańców ze względu  
na niemożność przewiezienia osoby leżącej do placówki. 
W przypadku wygospodarowania dodatkowych środków finansowych z budżetu 
potrzeby placówki są następujące: 
1) zakupienie 2 komputerów; 
2) pomalowanie niektórych pokoi mieszkańców – we własnym zakresie; 
3) pomalowanie biur wewnątrz - we własnym zakresie; 
4) założenie podłóg w niektórych pokojach - we własnym zakresie; 
5) dokupienie drobnego doposażenia typu sztućce, naczynia, pościel; 
6) zakupienie zamrażarki do kwoty ok. 2.800 zł. 
P. Dyrektor dodała, że obecnie wszystkie miejsca w placówce są zajęte. Jedna osoba 
oczekuje w kolejce na jej umieszczenie w placówce. 
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P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Zwrócił się do p. Dyrektor z prośbą o zapoznanie Rady z nowymi zasadami 
finansowania placówki.  
P. Dyrektor wyjaśniła, że nowe zasady finansowania pobytu mieszkańców w Domu 
obowiązują od 1 stycznia 2004 r.  
70% kosztu rzeczywistego utrzymania pokrywa mieszkaniec ze swojego dochodu. 
Pozostałą kwotę pokrywa miasto lub gmina kierująca mieszkańca do placówki.  
W przypadku rodziny, część kosztu pokrywa rodzina mieszkańca, ale nie jest to 
duża kwota.  
Od momentu obowiązywania nowych zasad finansowania w placówce zamieszkał 
tylko jeden mieszkaniec z terenu powiatu. Nowo przyjmowane osoby pochodzą 
spoza powiatu: z okolic Bydgoszczy, Grudziądza, Ciechocinka, Torunia. 
Gminy z terenu powiatu nie kierują osób do placówki, choć p. Dyrektor wie, że są 
osoby zainteresowane zamieszkaniem w placówce. Zwraca się do niej wiele osób  
w tej sprawie. O umieszczeniu w Domu decyduje nie ona, ale gmina. 
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonej informacji. 

Następnie p. Przewodniczący zwrócił się do p. Sławomira Augustyniaka 
wychowawcy w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach o przedstawienie 
informacji z działalności placówki. 
P. Augustyniak poinformował, że Rodzinny Dom Dziecka w Biskupicach jest jedyną 
placówką opiekuńczo-wychowawczą funkcjonującą w powiecie radziejowskim.  
Jest jednostką samodzielną, którą finansowo i kadrowo obsługuje Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie.  
Aktualnie w placówce przebywa 4 wychowanków pochodzących z powiatu 
radziejowskiego i 4 wychowanków pochodzących z powiatu grudziądzkiego.  
Na działalność bieżącą w 2006 r. placówka otrzymała środki finansowe w wysokości 
152.076,40 zł. 
Średni koszt utrzymania wychowanka w 2006 r. wynosił 1.542,40 zł.  
W 2007 r. średni koszt utrzymania wychowanka ustalono na kwotę 1.614,23 zł. 
Środki finansowe przeznaczone na działalność bieżącą placówki pochodzą z powiatu 
radziejowskiego, grudziądzkiego i włocławskiego.  
Z dniem 9 maja 2007 r. placówkę opuścił jeden wychowanek pochodzący z powiatu 
włocławskiego. Jego miejsce, w dniu 23 maja 2007 r., zajął wychowanek z powiatu 
radziejowskiego. 
W 2006 r. do placówki zakupiono: meble, krzesła obrotowe, lampki biurowe, 
drabinki i materac do ćwiczeń, szafki łazienkowe i inne przedmioty łazienkowe, 
radiomagnetofony, odtwarzacz dvd, wykładziny, dywany, chodniki.  
Ponadto pomalowano 4 pomieszczenia. 
W październiku 2006 r. Rodzinny Dom Dziecka otrzymał nieodpłatnie od Zespołu 
Szkół RCKU w Przemystce samochód Ford Transit. Dotychczasowy został 
sprzedany. 
Do 31 maja br. wykorzystano plan budżetu w 38,73%. W tym czasie dokonano 
naprawy komputerów. Zakupiono materiały biurowe, opał, telefon oraz łóżeczko  
dla nowego wychowanka przyjętego do placówki. 
W 2007 r. planuje się zorganizować ogródek jordanowski. 
  P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonej informacji. 

Następnie p. Przewodniczący zwrócił się do p. Anny Bartczak  
o przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych obejmującego wykorzystanie środków PFRON w 2006 r.  
oraz plan na 2007 r. 
P. Bartczak wyjaśniła, że powiat otrzymuje środki z PFRON na realizację zadań  
z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zawodowej.  
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji 
społecznej. W ramach tej rehabilitacji mieści się dofinansowanie działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 402.420 zł. Taka kwota została 
przyznana na ten rok i podobnie było w 2006 r. 
Na rok 2007 środki przekazane przez PFRON stanowią 95% kosztów działalności 
Warsztatów. 5% dołożył Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj.  
Na dzień 31 maja br. na rehabilitację społeczną wydano prawie 81.000 zł.  
Umowy zawarto na kwotę prawie 85.000 zł. Do dyspozycji pozostała kwota  
w wysokości 204.000 zł, a potrzeba ponad 500.000 zł. W związku z tym  
na realizację wniosków złożonych na zadania z rehabilitacji społecznej brakuje  
ok. 332.000 zł. 
Powiat każdego roku otrzymuje środki dwoma transzami: pierwszą w kwietniu, 
drugą we wrześniu lub w październiku. Prawdopodobnie w tym roku środki również 
zostaną zwiększone, ponieważ centrala PFRON już robiła zapytanie w sprawie 
potrzeb na ten rok. 
Następnie p. Kalociński przedstawił informację nt. realizacji zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej.  
Poinformował, że plan PFRON na rok 2006 wyniósł 937.667 zł, w tym 402.420 zł 
zostało przeznaczone na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej, 525.747 zł na 
zadania z rehabilitacji społecznej, a 9.500 zł na zadania z rehabilitacji zawodowej. 
W porównaniu do ub. roku powiat otrzymał na ten rok mniej środków o 140.133 zł. 
Budżet na ten rok wynosi 797.534 zł. W ramach tej kwoty 402.420 zł przeznaczono 
na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej, 370.114 zł na rehabilitację społeczną 
a 25.000 zł na rehabilitację zawodową. 
Na dzień dzisiejszy nie wykorzystano jeszcze środków przeznaczonych  
na rehabilitację zawodową. Prawdopodobnie wykorzystane zostaną tylko środki 
przeznaczone na finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowe 
osób niepełnosprawnych. 
Środki niewykorzystane, zostaną w późniejszym czasie przesunięte na rehabilitację 
społeczną. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych 
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że Komisja przyjęła przedłożone 
sprawozdanie i wnioskuje do Rady o jego przyjęcie. 
P. Stanisław Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone materiały. 
Nie zgłoszono więcej pytań do przedłożonego sprawozdania. 
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie kierownika PCPR z działalności Centrum 
obejmujące: przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej, 
informację z działalności Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj., informację  
z działalności Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach oraz sprawozdanie  
z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych obejmujące 
wykorzystanie środków PFRON w 2006 r. oraz plan na 2007 r. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– sprawozdania z realizacji Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki 
odpadami dla Powiatu Radziejowskiego. Zwrócił się do p. Marka Wojtysiaka  
o przedstawienie sprawozdania. 
P. Wojtysiak poinformował, że Powiatowy program ochrony środowiska z planem 
gospodarki odpadami na lata 2004-2013 został zatwierdzony przez Radę Powiatu  
w Radziejowie w dniu 23 września 2004 r. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Powiatu powinien przedstawić Radzie 
Powiatu raport z realizacji Powiatowego program ochrony środowiska wraz z planem 
gospodarki odpadami za lata 2004-2006 do dnia 30 czerwca 2007 r. 
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Ustawa Prawo ochrony środowiska nie określa wymagań dotyczących formy  
i struktury sprawozdania. W samym programie ochrony środowiska wraz z planem 
gospodarki odpadami założono, że analiza realizacji będzie polegać na ocenie 
rezultatów osiągniętych w wyniku wdrożenia programu. W niniejszym opracowaniu 
zostały przedstawione osiągnięte rezultaty w trzyletnim okresie sprawozdawczym. 
Raport sporządzono na podstawie informacji własnych oraz informacji otrzymanych 
z poszczególnych urzędów gmin, ponieważ duża część zadań, zwłaszcza zadań 
inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, jest 
realizowana przez samorządy gminne. 
W okresie sprawozdawczym (w latach 2004-2006) spośród zrealizowanych zadań  
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami za ważniejsze uznać należy: 
1) wybudowanie 3 ujęć wody pitnej oraz 41,5 km sieci wodociągowej; 
2) wybudowanie 30 studni głębinowych dla potrzeb nawadniania upraw rolniczych; 
3) zinwentaryzowanie ilości gospodarstw domowych posiadających uregulowaną 

gospodarkę odpadową i ściekową: 55% gospodarstw domowych objętych jest 
zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych, a 87% gospodarstw 
posiada szambo, oczyszczalnię przyzagrodową lub jest podłączona do zbiorczej 
kanalizacji sanitarnej; 

4) wybudowanie 1 oczyszczalni ścieków - 5 gmin posiada oczyszczalnie, a 1 gmina 
jest na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę; 

5) wybudowanie 38 km kanalizacji sanitarnej; 
6) wybudowanie 237 przydomowych oczyszczalni ścieków; 
7) uregulowanie w ok. 50% gospodarstw rolnych problemu przechowywania 

obornika oraz gnojówki i gnojowicy; 
8) zmodernizowanie kotłowni oraz wykonanie termomodernizacji w obiektach 

użyteczności publicznej, zarówno w jednostkach powiatowych jak i gminnych; 
9) rozpoczęcie gazyfikacji powiatu od terenu Miasta Radziejów; 
10) wybudowanie 53 elektrowni wiatrowych, dalszych 12 jest w trakcie realizacji; 
11) wybudowanie 22,6 km nowych dróg powiatowych oraz zmodernizowanie 70 km 

dróg gminnych; 
12) zweryfikowanie stanu składowisk odpadów komunalnych (tylko 2 z 5 będą mogły 

funkcjonować po 2009 r.); 
13)  wdrożenie programu dofinansowania usuwania materiałów budowlanych 

zawierających azbest; 
14) posadzenie 53 ha lasów na gruntach porolnych oraz drzew i krzewów wzdłuż 

dróg powiatowych i gminnych oraz urządzenie terenów zielonych,  
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ochronę środowiska i gospodarkę 
odpadami na terenie powiatu ogółem kwotę 31.140.326 zł. Połowa tych środków 
pochodziła z funduszy unijnych i funduszy celowych. Pozostałą część stanowiły 
środki własne. 
Analizując przedstawiony raport można dostrzec znaczną poprawę w stosunku  
do lat ubiegłych w zakresie infrastruktury związanej z ochroną środowiska: ujęcia 
wody, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, kanalizacje, przechowywanie nawozów 
organicznych czy też system zbiórki odpadów komunalnych.  
Jednak wiele problemów pozostało jeszcze do końca nierozwiązanych lub wyniknęło 
w trakcie realizacji programu.  
Takim głównym problemem jest niejasna sprawa gospodarki odpadami na terenie 
powiatu po roku 2009. Istnieje koncepcja, przedłożona przez Urząd Marszałkowski  
i ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, kompleksowego rozwiązania 
problemu w oparciu o Zakład w Machnaczu, umiejscowionego w Gminie Brześć 
Kuj., powiat włocławski. Jednak na dzień dzisiejszy brak jest jakichkolwiek 
uregulowań w tym zakresie. Brak jest źródeł finansowania powstania punktów 
zbiorczych i przeładunkowych odpadów komunalnych oraz co najważniejsze brak  
jest środków finansowych na rekultywacje składowisk po zaprzestaniu ich 
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użytkowania. Koszt rekultywacji może być zbliżony do kosztu wybudowania nowego 
składowiska. W wojewódzkim planie gospodarki odpadami zapisano sposób 
rozwiązania oparty o kompleksowe zakłady utylizacji. Będzie ich od 10 do 12  
w województwie. Żadna gmina czy związek gmin nie otrzyma środków unijnych na 
wybudowanie powiatowego składowiska, ponieważ nie będzie to miało 
odzwierciedlenia w tych planach.  
Drugim ważnym problemem jest sprawa selektywnej zbiórki odpadów, ponieważ  
na dzień dzisiejszy zbyt duża masa odpadów zmieszanych trafia na składowiska, 
zapełniając je w szybkim tempie i zwiększając tym samym opłaty za składowanie. 
Jednak w najbliższej przyszłości rozwiązanie tego problemu będzie nieuniknione  
ze względów prawnych i ekonomicznych.  
Kolejną ważną sprawą jest uregulowanie spraw gospodarki wodno-ściekowej  
i odpadowej na terenach rekreacyjnych. Pierwsze kroki już zostały poczynione: 
buduje się sieć wodociągową, przeprowadzane były kontrole posiadania zbiorników 
na nieczystości, coraz więcej właścicieli działek takowe posiada. Jednak jeszcze 
bardzo dużo jest w tej kwestii do zrobienia.  
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach należy  
co 4 lata zaktualizować Powiatowy program ochrony środowiska oraz plan 
gospodarki odpadami. W roku 2007 jest planowane rozpoczęcie prac 
aktualizacyjnych, a w roku 2008 planowane jest uchwalenie zaktualizowanego 
dokumentu. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Radny Paliwoda zapytał, jaka instytucja wydaje zgodę na wybudowanie elektrowni 
wiatrowych. 
P. Wojtysiak przedstawił procedurę budowy siłowni wiatrowych.  
Wyjaśnił, że przyszły inwestor występuje z wnioskiem do Zakładu Energetycznego, 
który podejmuje decyzję, czy na danym terenie istnieje możliwość wybudowania 
odpowiedniego przyłącza z transformatorem. Zakład Energetyczny decyduje o tym, 
czy podpisze umowę z inwestorem. Następnie załatwiane są sprawy lokalizacji. 
Gmina musi wydać decyzję o warunkach zabudowy. Miejscowe starostwo wydaje 
opinię nt. położenia generatorów. Sprawdzana jest odległość od zabudowań i inne 
warunki wynikające z ochrony środowiska. Następnie inwestor składa wniosek  
o wydanie pozwolenia na budowę.  
P. Wojtysiak zaznaczył, że główna decyzja o wybudowaniu siłowni wiatrowej należy 
do Zakładu Energetycznego.  
Radny Gorzycki zwrócił uwagę na część III przedłożonego sprawozdania, 
przedstawiającą koszty realizacji zadań określonych w Powiatowym programie 
ochrony środowiska i gospodarki odpadami. W przypadku gazyfikacji koszt 
całkowity został określony na kwotę 95.000 zł. Stwierdził, że faktycznie ten koszt 
jest o wiele wyższy, a 95.000 to koszt, jaki mogło ponieść tylko Miasto Radziejów. 
Radny Kalinowski zapytał, jakie są podejmowane szczególne działania na rzecz 
ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. 
P. Wojtysiak odpowiedział, że tereny gmin: Bytoń, Dobre, Osięciny i Radziejów  
są obszarem szczególnie narażonym na zanieczyszczenia związkami azotu 
pochodzenia rolniczego.  
Szczególne działania na rzecz ochrony wód na tym terenie są następujące: 
gospodarstwa rolne powinny posiadać płyty obornikowe i płyty gnojowe, 
opracowywać plany nawożenia przy współpracy z ODR, posiadać szamba  
i oczyszczalnie ścieków. Wzdłuż cieków wodnych i kanałów powinny być 
pozostawiane strefy nieobsiewane, co będzie jednak trudne do zrealizowania.  
Szczególne działania na rzecz ochrony wód podejmowane przez rolników określone 
są rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Warszawie.  
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Część gospodarstw na tym terenie wytypowana została do regularnej kontroli 
prowadzonej przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska. Dotyczy to 
gospodarstw rolnych o obsadzie powyżej 40 szt dużych, wybranych losowo  
i w sposób reprezentacyjny. Na ich podstawie prowadzony jest monitoring przebiegu 
przestrzegania dyrektywy azotanowej i rozporządzenia Dyrektora RZGW. 
Program realizowany jest od 2003 r. 
Radny Kalinowski zapytał o efekty programu. 
P. Wojtysiak odpowiedział, że z badań monitoringowych Wojewódzkiej Inspekcji 
Ochrony Środowiska wynika, że nadal występują przekroczenia w azocie.  
Jeżeli przekroczeń nie byłoby, to być może po 4 latach nastąpiłaby weryfikacja 
programu. Jednak raczej to nie nastąpi. Efekt zostanie uzyskany, gdy uregulowany 
zostanie system gospodarki wodno-ściekowej prywatnych posesji. 
Radny Walczak stwierdził, że teren powiatu cechuje się najmniejszą ilością opadów 
w skali Polski. Sprawozdanie informuje o budowie dużej ilości studni głębinowych. 
Radny zapytał, czy obniżenie poziomu wód za pośrednictwem studni głębinowych 
nie zagrozi rolnictwu. Brak wody już jest problemem na tym terenie i należy mieć  
to na uwadze. 
Do obrad dołączył radny Kostecki – godz. 1055. Quorum wynosi 15 radnych. 
P. Wojtysiak poinformował, że w dniu jutrzejszym p. Starosta spotka się  
z Geologiem Wojewódzkim i geologiem zajmującym się projektowaniem studni.  
W rozmowie zostanie poruszony temat niedoboru wody i podejmowania takich 
działań, aby temu zapobiegać.  
P. Przewodniczący zapytał, które dwa składowiska odpadów komunalnych będą 
mogły funkcjonować po 2009 r. 
P. Wojtysiak odpowiedział, że dotyczy to nowo otwartego wysypiska w Byczynie  
na terenie Gminy Dobre, które spełnia wszystkie normy oraz składowiska  
w Wandynowie dla dwóch gmin: Topólki i Bytonia. W przypadku tego drugiego 
wymaga ono jeszcze modernizacji w postaci wstawienia wagi. 
P. Marek Dybowski sekretarz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska  
i Infrastruktury Technicznej przekazał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała 
przedłożone sprawozdanie. 
Nie zgłoszono więcej pytań i uwag do przedłożonego sprawozdania. 
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska 
wraz z planem gospodarki odpadami dla Powiatu Radziejowskiego. 
Ogłoszono przerwę – godz. 1058. 
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1110. Quorum wynosi 16 radnych. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
za 2006 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 
Zwrócił się do p. Zbigniewa Skoniecznego o przedstawienie sprawozdania.  
Poprosił go także o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Radziejowie, która została przedłożona radnym do zatwierdzenia. 
P. Skonieczny poinformował, że rok 2006 SP ZOZ zakończył wzrostem aktywów  
o kwotę ponad 850.000 zł, wypracowaniem dodatniego wyniku finansowego  
w postaci zysku w wysokości ponad 735.000 zł, dalszą modernizacją  
i doposażeniem zakładu oraz brakiem zobowiązań wymagalnych. 
Wzrost majątku został głównie spowodowany zakończeniem inwestycji w postaci 
wymiany sieci cieplnej, wybudowaniem 5 pochylni dla osób niepełnosprawnych  
oraz rozpoczęciem pierwszego etapu zabezpieczenia przeciwpożarowego szpitala.  
W zakresie zakupów inwestycyjnych nastąpiło doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny. 
Na modernizację i działalność inwestycyjną przeznaczono ponad 1,1 mln zł, w tym 
udział własny szpitala wyniósł ok. 90.000 zł, co stanowiło ok. 8% wartości 
inwestycji.  
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Ok. 92% środków pochodziło z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, powiatu oraz PFRON. 
Informacja przedłożona radnym dokładnie obrazuje sytuację finansową szpitala.  
P. Dyrektor dodał, że biegły rewident w swej opinii nie stwierdził nieprawidłowości  
w zakresie gospodarki finansowej szpitala za rok 2006. 
Następnie p. Dyrektor wyjaśnił, że przedłożona zmiana do Statutu szpitala dotyczy 
zmiany nazewnictwa ratownictwa medycznego, co wprowadziła ustawa  
o państwowym ratownictwie medycznym.  
W miejsce dotychczasowych nazw zespołu ratownictwa medycznego „zespół 
reanimacyjny „R” w Radziejowie” oraz „zespół wypadkowy „W” w Byczu” wprowadza 
się nazwy: „zespół specjalistyczny „S” w Radziejowie” oraz „zespół podstawowy „P”  
w Byczu”. 
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych  
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że Komisja analizowała powyższe tematy 
wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów. Komisje zwróciły uwagę na pozytywną 
opinię biegłego rewidenta wskazującą na brak nieprawidłowości w działalności 
zakładu. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone projekty uchwał, wnosząc do Rady  
o ich przyjęcie. 
Radny Waszak zwrócił się do p. Dyrektora z zapytaniem, czy obecna sytuacja 
finansowa daje gwarancję szpitalowi na to, że ujęty zostanie w sieci szpitali. 
P. Dyrektor odpowiedział, że został przyjęty przez rząd projekt ustawy o sieci 
szpitali. Ustawa wiele w swej treści nie mówi. Ważniejsze będą rozporządzenia 
wykonawcze do ustawy, które szczegółowo określą warunki do spełnienia, aby wejść 
do sieci szpitali.  
Istnieje kilka pakietów, w ramach których muszą być spełnione warunki. 
Jednym z nich będzie sytuacja ekonomiczna i stan finansowy zakładu.  
P. Dyrektor stwierdził, że w przypadku szpitala radziejowskiego ten wymóg został 
spełniony. 
Inny wymóg to wyposażenie szpitala w aparaturę i sprzęt medyczny. W tym zakresie 
szpitale zostały podzielone na szpitale o różnym poziomie referencyjności.  
Szpital radziejowski posiada braki w sprzęcie medycznym. Na pewno bezwzględnie 
potrzeby jest nowy aparat RTG. Na dzień dzisiejszy szpital posiada tylko jeden 
aparat RTG. Drugi - z końcem ub. roku został wycofany z dalszego użytkowania. 
Szpital nie spełnia warunków w zakresie sterylizacji sprzętu medycznego oraz 
sprzętu kardiologicznego.  
Wprowadzony zostanie 2-letni program dostosowawczy i w ciągu tego okresu 
szpitale będą musiały uzupełnić braki sprzętowe. 
W zakresie pomieszczeń i obiektów szpital w Radziejowie spełnia wszystkie wymogi.  
Jednym z wymogów będą kwalifikacje personelu. Jeżeli zostanie zastosowany 
przelicznik Narodowego Funduszu Zdrowia, to w większości ten wymóg zostanie 
spełniony. Nie zostanie spełniony ten warunek w przypadku pielęgniarek  
i położnych. Posiadają one za mało kursów specjalistycznych i kursów 
kwalifikacyjnych. W związku z tym będą musiały podwyższać kwalifikacje, co w tym 
roku już rozpoczęto. Najkorzystniejsze są kursy dokształcające organizowane przez 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, ponieważ są one nieodpłatne  
dla kształcących się. Koszty szkoleń pokrywa Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych. Pielęgniarki i położne otrzymują na te dni urlopy szkoleniowe. 
Szkolenia będą trwały jakiś czas, ponieważ nie wszystkie mogą odbyć szkolenia 
jednocześnie. 
P. Dyrektor poinformował, że zostanie utworzona Krajowa Rada Szpitalnictwa, która 
będzie podejmować decyzję o wejściu danego szpitala do sieci. Będzie działała na 
poziomie województwa za pośrednictwem Regionalnej Rady Szpitalnictwa. 
Praktycznie na terenie województwa będą działały dwie rady. Nad jedną z nich 
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zwierzchnictwo będzie sprawował wojewoda, a nad drugą marszałek województwa. 
Od stanowisk tych rad będzie dużo zależało, czy szpital znajdzie się w sieci. 
Rozporządzenia wykonawcze do ustawy określą warunki, jakie będzie musiał 
spełnić szpital. Ustalony zostanie także procentowy poziom kwalifikacji spełnienia 
wszystkich warunków. Te, które osiągną najwyższy wynik, wejdą do sieci.  
Wejście do sieci jest gwarancją istnienia szpitala i zawierania umów z NFZ.  
NFZ będzie zobowiązany do zawierania kontraktów tylko ze szpitalami znajdującymi 
się w sieci szpitalnej. 
Szpitale, które nie będą się w sieci, znajdą się w trudnej sytuacji. Być może poza 
siecią szansę istnienia będą miały małe, dobre i prywatne szpitale, których 
działalność będzie finansowana ze środków własnych.  
P. Dyrektor dodał, że podejmowane są wszystkie możliwe działania, aby szpital 
znalazł się w sieci. Wyraził zdanie, że powinno to nastąpić. 
Radny Gorzycki zapytał, czy na wejście szpitala do sieci wpływu nie będą miały inne 
czynniki np. demograficzne.  
P. Dyrektor odpowiedział, że na dzień dzisiejszy takich czynników nie ma.  
Dodał, że szpital w Radziejowie posiada bardzo dobre usytuowanie, ponieważ nie ma 
w pobliżu innej konkurencyjnej placówki.  
P. Dyrektor zwrócił uwagę, że w ub. roku szpital znajdował się na wysokiej pozycji  
w rankingu szpitali w województwie. 2 lata temu szpital zajął 90 miejsce w skali 
kraju na ponad 700 szpitali.  
Nie zgłoszono więcej pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
za 2006 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Radziejowie (VIII/67/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad – 
podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.  
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
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 zatwierdzenia Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie 
(VIII/68/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok. Zwrócił się 
do p. Dariusza Jałoszyńskiego Wicestarosty o przedstawienie projektu uchwały.  
P. Wicestarosta przedstawił projekt uchwały.  
Radny Waszak stwierdził, że do budżetu powiatu po stronie dochodów wprowadzona 
została kwota 250.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej 
pn. „przebudowa drogi Brześć – Piotrków Kuj.” oraz kwota 45.000 zł  
z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce 
dydaktyczne. Środki te nie zostały rozdysponowane po stronie wydatków.  
Radny zapytał, czy temat ten zostanie rozstrzygnięty na sesji w miesiącu lipcu. 
P. Wicestarosta odpowiedział, że powiat będzie musiał w ramach środków własnych 
wyasygnować środki finansowe na inwestycję dot. przebudowy drogi Brześć  
– Piotrków Kuj. Wówczas środki te zostaną ujęte po stronie wydatków.  
W przypadku środków na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych,  
w uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół i Placówek, pieniądze te zostały 
zarezerwowane na remont dachu LO. Będzie tak do czasu, kiedy nie zostanie 
przekazana decyzja Ministerstwa Edukacji o przyznaniu środków na to zadanie. 
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Szybkie przystąpienie do realizacji tego zadania jest konieczne ze względu  
na uruchomienie procedury przetargowej. 
P. Stanisław Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany do budżetu powiatu  
na 2007 r. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
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 2007 rok 
(VIII/69/2007). 

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

Wobec braku interpelacji i zapytań radnych p. Przewodniczący przystąpił  
do realizacji następnego punktu porządku obrad – wolnych wniosków. 
Głos zabrał radny Gorzycki, który poruszył kwestię ograniczonej widoczności 
kierowców wyjeżdżających z drogi wewnętrznej przy Zespole Szkół RCKU  
w Przemystce i włączających się do ruchu na drodze powiatowej,  
tj. ul. Franciszkańskiej w Radziejowie. Utrudnienie powstało na skutek 
umieszczenia po lewej stronie jezdni, w pasie drogi powiatowej, znaku 
informacyjnego Biura Powiatowego ARiMR oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego.  
Obecna sytuacja ogranicza widoczność kierowców. W celu rozwiązania tej sytuacji 
radny zaproponował zmianę położenia znaku lub jego podwyższenie. 
Następnie radny Kalinowski stwierdził, że 2 miesiące temu składał interpelację  
w sprawie samowoli budowlanych w rejonie Jeziora Głuszyńskiego.  
Do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi z Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 
Chodziło mu tylko o uzyskanie odpowiedzi, ile wydano zezwoleń na budowę 
pomostów. 
W dniu wczorajszym otrzymał odpowiedź Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  
w sprawie nieprawidłowego ustawienia znaków drogowych informujących  
o miejscowościach na terenie Gminy Topólka.  
Dyrektor w swej odpowiedzi wskazał, że prawidłowość oznakowania potwierdził 
m.in. Wójt Gminy Topólka. Ponadto zarządca drogi oznakowuje miejscowości 
stanowiące obręby geodezyjne. Nie oznakowuje nazw dawnych przysiółków. 
Radny zapytał, komu takie oznakowanie ma służyć. Stwierdził, że oznakowanie 
potrzebne jest przede wszystkim turystom. To, które obecnie istnieje, jest mylne dla 
osób przyjezdnych. 
Dodał, że podobnie mylnie oznakowana jest odległość miejscowości Brylewo  
na drodze wojewódzkiej przed miejscowością Nowy Dwór. 
P. Przewodniczący odpowiedział, że p. Kudłak Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego otrzymał polecenie udzielenia odpowiedzi na złożoną interpelację.  
Wie, że przystąpił do jej opracowania.  
W temacie znakowania dróg p. Starosta wyjaśnił, że rozmawiał o tym z Dyrektorem 
Zarządu Dróg Powiatowych, który przedstawił mu sytuację prawną w tym zakresie. 
Nie zawsze znaki mogą być postawione tam, gdzie mieszkańcy by tego chcieli. 
Droga, która biegnie przez Nowy Dwór jest drogą wojewódzką i powiat nie może  
w nią ingerować.  
P. Starosta stwierdził, że w podobny sposób oznakowane są drogi w innych 
miejscowościach. W związku z tym zwróci się do Dyrektora ZDP, aby ten 
skontaktował się z radnym w celu wspólnego rozstrzygnięcia tego problemu. 
W temacie interpelacji skierowanej do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego p. Starosta poinformował o złożonej rezygnacji z zajmowanego 
stanowiska przez p. Kudłaka. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wskaże 
kandydatów na to stanowisko. Z dniem 1 sierpnia powołana zostanie nowa osoba. 
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P. Starosta wyraził nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany, a nowo powołana 
osoba będzie dotrzymywała terminów.  
Następnie p. Przewodniczący odczytał treść odpowiedzi Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych na interpelację złożoną przez radnego Kalinowskiego na poprzedniej 
sesji (akta sprawy nr Or. II – 0045/7/07). 
P. Przewodniczący poinformował radnych o planowanym zwołaniu sesji w miesiącu 
lipcu oraz o tym, że prawdopodobnie materiały nie zostaną przekazane w terminie  
7 dni licząc od daty sesji. 
P. Wicestarosta poinformował o zamiarze uruchomienia w Radziejowie studiów 
wyższych o kierunku administracja przez Społeczną Wyższą Szkołę 
Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Prawdopodobnie zostanie utworzony 
jeszcze inny kierunek, być może rachunkowość. 

Wobec braku dalszych wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad 
sesji p. Przewodniczący zamknął VIII sesję Rady Powiatu w Radziejowie III 
kadencji (godz. 1200). 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 


