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

w dniu 27 września 2007 r. 
 
 

X sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji otworzył p. Wiesław 
Bogdański Przewodniczący Rady Powiatu (o godz. 1008), witając radnych, 
zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na sesję.  

Zgodnie z listą obecności w sesji udział bierze 16 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 (16 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. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Rady. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
- sprawozdania Starosty z prac Zarządu między sesjami. 
Zwrócił się do p. Starosty o zabranie głosu. 
Na salę obrad wszedł radny Piotr Kostecki – godz. 1011. Quorum wynosi 17 radnych. 
P. Marian Zieliński Starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu między 
sesjami. 
Poinformował, że Zarząd w okresie międzysesyjnym spotkał się 6-krotnie i zajmował 
się następującymi tematami:  
W dniu 31 lipca: 
1) podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego  

o pow. 5 m2 wraz z wyposażeniem przeznaczonego na bar szkolny, znajdującego 
się w budynku Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie, położonym na działce  
o nr ewid. 1199, o pow. 00.71.70 ha, zapisanej w księdze wieczystej  
KW Nr 18765 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie, w drodze 
pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego; 

2) podjął uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych”; 
Przyjęcie nowego regulaminu podyktowane zostało zmianą ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

3) podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok; 
4) zapoznał się z informacją nt. uzupełnienia dokumentacji przez Klasztor  

O. Franciszkanów w Radziejowie w związku z udzieloną dotacją na remont 
zabytkowej ambony; 

5) ze względu na brak możliwości prawnych negatywnie rozpatrzył wniosek 
Zarządu Kółka Rolniczego w Wójcinie w sprawie dofinansowania festynu; 

6) wyraził zgodę na udzielenie wsparcia rzeczowego w formie zakupu pucharów  
o wartości 300 zł dla Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział 
Kujawy z siedzibą w Aleksandrowie Kuj.; 
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7) zapoznał się z wynikami konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół 
RCKU w Przemystce i Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie oraz zajął 
stanowisko w sprawie złożonego odwołania od decyzji komisji konkursowej  
na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych; 
W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko 
Dyrektora Zespołu Szkół RCKU wyłoniony został p. Benedykt Kowalski. 
Postępowanie konkursowe na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół 
Mechanicznych nie zostało rozstrzygnięte. Jeden z kandydatów tj. p. Stanisław 
Borczyński złożył odwołanie od decyzji komisji konkursowej.  
Po zapoznaniu się z dokumentacją i wyjaśnieniami przewodniczącego komisji 
konkursowej Zarząd Powiatu uznał, że brak jest podstaw do unieważnienia 
konkursu.  
W następstwie tego na jednym z kolejnych posiedzeń Zarząd powierzył  
p. Benedyktowi Kowalskiemu stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół RCKU  
na okres od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r.  
P. Włodzimierzowi Kucowi powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu 
Szkół Mechanicznych na okres od 1 września 2007 r. do czasu wyłonienia 
kandydata na stanowisko Dyrektora w drodze konkursu nie dłużej niż  
do 28 lutego 2008 r. Decyzję o tym Zarząd podjął na posiedzeniu w dniu  
3 sierpnia br. 

W dniu 14 sierpnia: 
8) zapoznał się z informacją nt. realizacji zadań remontowych na drogach 

powiatowych w 2007 r.; 
Zarząd wyraził zgodę na zakup i ustawienie barier ochronnych na drodze 
powiatowej Faliszewo – Rybiny w miejscowości Znaniewo. Koszt zadania 
określony został na ok. 12.000 zł. 

9) zapoznał się z aktualną sytuacją w szkołach i placówkach oświatowych; 
10) zatwierdził organizację szkół na rok szkolny 2007/2008; 
11) podjął uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; 
Zespół Szkół i Placówek – 3 nauczycieli 
Zespół Szkół Mechanicznych – 1 nauczyciel 
Zespół Szkół RCKU – 1 nauczyciel 

12) zapoznał się z wnioskiem Urzędu Miasta w Radziejowie w sprawie wydania opinii 
o lokalizacji dróg publicznych położonych na terenie Miasta; 
Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych właściwy zarządca drogi składa wniosek,  
po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu 
powiatu oraz wójta/burmistrza. 
Wniosek dot. następujących dróg w Radziejowie: ul. Toruńska, Chopina,  
Ks. Wieczorka, Moniuszki, Paderewskiego, Józefa Górczyńskiego, Kazimierza 
Wielkiego. 

13) pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w sprawie 
nadania patrona szkołom wchodzącym w skład Zespołu; 

W dniu 30 sierpnia: 
14) podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie trzeciego 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; 
Zarząd ustalił cenę wyjściową do przetargu na kwotę 3.500 zł. Cena oszacowania 
wynosi 4.540 zł. 

15) podjął decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu; 
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Na podstawie decyzji Wojewody, powiat przejął mienie Skarbu Państwa w postaci 
gruntów zajętych pod drogi powiatowe. Po uprawomocnieniu decyzji Zarządu, 
protokołem przekazania, grunty przekazane zostały Zarządowi Dróg 
Powiatowych jako zarządcy dróg. Skomunalizowane zostały 4 ciągi dróg 
powiatowych: Radziejów – Bytoń, Piotrków Kuj. – Przewóz, Osięciny – Wieniec,  
Płowce – Witowo. 

16) zapoznał się z wnioskiem Dyrektora SP ZOZ w Radziejowie w sprawie przejęcia 
przez powiat hotelu pielęgniarek w użytkowanie; 
Zorganizowane zostało spotkanie z mieszkańcami hotelu, którzy wyrazili wolę 
nabycia lokali za 5% ich wartości. Wobec powyższego przedłożona została 
uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  
lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. W jej następstwie przedłożona 
zostanie Radzie Powiatu do zatwierdzenia uchwała o udzieleniu bonifikaty  
w przypadku zbycia tych konkretnych lokali. 

17) wyraził zgodę na utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora ds. wychowawczo-
opiekuńczych oraz promocji szkoły w Zespole Szkół Mechanicznych; 
W następstwie tego Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu 
Szkół Mechanicznych w sprawie zaopiniowania kandydatury p. Macieja 
Wesołowskiego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. wychowawczo-
opiekuńczych i promocji szkoły oraz kandydatury p. Stanisława Borczyńskiego 
na stanowisko zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych. Decyzję o tym podjął na 
posiedzeniu w dniu 5 września br.  

18) zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w sprawie 
zatrudnienia emerytowanego nauczyciela w Warsztatach Szkolnych; 
Zarząd nie ustosunkował się do złożonego wniosku, zajmując stanowisko, że  
za organizację działalności szkoły odpowiada jej dyrektor.  

19) wyraził wstępną pozytywną opinię w sprawie utworzenia stanowiska zastępcy 
kierownika Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Mechanicznych  
z zastrzeżeniem, że utworzenie tego stanowiska będzie możliwe po spełnieniu 
wymaganych przesłanek prawnych; 

20) podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu powiatu  
za pierwsze półrocze 2007 roku; 

21) podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie  
za pierwsze półrocze 2007 roku; 

22) podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok; 
23) ze względu na brak możliwości prawnych negatywnie rozpatrzył wniosek 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie 
dofinansowania organizacji uroczystości nadania sztandaru Komendzie 
Wojewódzkiej PSP w Toruniu; 

24) rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta Radziejów w sprawie ujęcia w planach 
inwestycyjnych powiatu na lata 2008 – 2009 remontu chodnika przy  
ul. Franciszkańskiej w Radziejowie; 
Wniosek zostanie wzięty pod uwagę przy opracowywaniu projektu budżetu 
powiatu na 2008 r. 

25) pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Osięciny w sprawie 
przeprowadzenia remontu drogi powiatowej Osięciny – Byczyna przy udziale 
finansowym Gminy; 

W dniu 17 września: 
26) pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębołęce  

w sprawie uwzględnienia w budżecie na rok 2008 budowy chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej przy Szkole Podstawowej w Dębołęce; 
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27) podjął uchwałę w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych 
Powiatu – w związku z powołaniem Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół  
i Placówek; 

28) przyjął porządek i materiały na sesję. 
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. 
 P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2007 r.  
Zwrócił się do p. Anny Bruździńskiej Skarbnika o przedstawienie sprawozdania. 
P. Skarbnik poinformowała, że budżet powiatu w pierwszym półroczu br. 
korygowany był uchwałami Zarządu i Rady Powiatu w związku ze zmianami dotacji 
celowych, subwencji oraz urealnieniem planu dochodów własnych i wydatków. 
Po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. budżet powiatu wyniósł  
po stronie dochodów 27.499.363 zł, a po stronie wydatków 27.203.071 zł.  
Osiągnięte dochody za pierwsze półrocze 2007 r. w kwocie 15.696.579 zł stanowią 
57,08% dochodów planowanych. Osiągnięte dochody miały bezpośredni wpływ  
na wielkość realizowanych wydatków budżetowych, które wykonane zostały  
w kwocie 13.366.150 zł, co stanowi 49,13% planowanych wydatków budżetowych. 
W wyniku realizacji budżetu za pierwsze półrocze osiągnięto dodatni wynik 
finansowy w wysokości 2.330.429 zł.  
Największy udział w dochodach stanowiły subwencje 58,60% dochodów 
wykonanych ogółem. Wysokie wykonanie wynika ze specyfiki przekazania środków 
finansowych. Subwencja oświatowa dzielona jest na 13 części i w pierwszym 
półroczu przekazane jest 7/13 subwencji. 
Dotacje stanowiły 58,55% dochodów wykonanych ogółem, dochody własne 50,31%. 
W strukturze dochodów własnych największy udział mają dochody z: 
• podatku dochodowego od osób fizycznych – 45,76%; 
• wpływy z usług – 15,30%; 
• opłaty komunikacyjnej – 20,40%; 
• majątku powiatu – 4,34%. 
W wydatkach ogółem mieszczą się wydatki w kwocie 90.147 zł, które poniesiono  
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków unijnych  
oraz 41.233 zł, które stanowiły wymagany wkład krajowy w ramach 
współfinansowania programów i projektów z udziałem środków unijnych. 
Na bieżące wydatki powiat przeznaczył 13.360.634 zł tj. 99,95% środków 
budżetowych, pozostałe 5.516 zł na inwestycje. W stosunku do zaplanowanych 
wielkości wydatki bieżące zrealizowano w 49,49%, wydatki inwestycyjne w 2,62%. 
Stopień finansowego wykonania nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania 
inwestycyjne związany jest z realizacją tych zadań, których płatności wystąpią  
w drugim półroczu br. 
W budżecie powiatu ujęte są 2 gospodarstwa pomocnicze tj. Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Warsztaty Zespołu Szkół 
Mechanicznych. Realizacja ich dochodów i wydatków przebiega w sposób 
prawidłowy. W PODGiK za pierwsze półrocze odnotowano wynik dodatni  
w wysokości 400 zł, natomiast w Warsztatach Szkolnych 39.122 zł.  
Gospodarstwa realizują swoje zadania w sposób prawidłowy, nie mają zobowiązań 
wymagalnych, należności od kontrahentów ściągają w sposób prawidłowy.  
Jeżeli chodzi o fundusze celowe, to Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym osiągnął dochody w pierwszym półroczu br.  
w wysokości 208.631 zł, co stanowi 69,54% planu. Natomiast rozchody wyniosły 
115.195 zł, co stanowi 28,29% planu. Nie ma zagrożeń co do realizacji przychodów  
i rozchodów. 
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Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na plan  
w wysokości 62.000 zł wykonanie przychodów wyniosło 22.972 zł, co stanowi 
37,05% planu. Rozchody tego funduszu zaplanowane w wysokości 60.000 zł 
wykonane zostały w pierwszym półroczu w 9,93 %, tj. w kwocie 5.961 zł. 
Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż większość rozchodów nastąpi w drugim 
półroczu, szczególnie po rozliczeniu programu dotyczącego dofinansowania 
usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest i ich utylizacji z pokryć 
dachowych. Umowy zostały podpisane, środki zostaną przekazane po rozliczeniu  
w drugim półroczu br.  
Na uwagę zasługuje budżet realizowany w oświacie, który stanowi ponad połowę 
ogólnego budżetu wydatków powiatu. Wydatki realizowane w placówkach 
oświatowych przebiegały w sposób prawidłowy. Na plan 11.802.598 zł wykonanie  
za pierwsze półrocze wynosi 6.021.215 zł tj. 51,02%.  
W układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków 
przebiegała prawidłowo. Zarząd Powiatu kierował się gospodarnością, 
racjonalnością oraz przestrzegał zasady równowagi budżetowej. 
W ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej stopień wykonania budżetu za pierwsze 
półrocze nie budzi zastrzeżeń. Nie stwierdza się zagrożenia dla prawidłowego 
wykonania budżetu powiatu za rok 2007. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
P. Stanisław Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu za pierwsze półrocze 
2007 r. 
Nie zgłoszono więcej uwag i głosów do przedłożonego sprawozdania. 
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za pierwsze 
półrocze 2007 roku. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2007 r.  
Zwrócił się do p. Zbigniewa Skoniecznego Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej o przedstawienie informacji. 
P. Dyrektor poinformował, że plan finansowy za pierwsze półrocze br. został 
zrealizowany w całości. Zakład uzyskał nadwyżkę finansową wskutek wzrostu 
przychodów, które zostały zrealizowane na poziomie 52% planu rocznego i obniżenia 
kosztów, które zrealizowano na poziomie 48% planu rocznego. Zysk zakładu wyniósł 
ok. 641.000 zł.  
Przychody za pierwsze półrocze wyniosły prawie 9,500 mln zł. Wśród nich dominują 
przychody z NFZ, stanowiąc ok. 91%. Są to przychody uzyskane w ramach 
prowadzonych i podpisanych usług kontraktowych z NFZ. 
Kolejną pozycję po stronie przychodów stanowią odpłatne świadczenia zdrowotne, 
wynikające z odpłatności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz odpłatnych badań 
zdrowotnych, w tym badań diagnostycznych. 
Odnotowano także przychody finansowe z tytułu odsetek od krótkoterminowych 
lokat finansowych. 
Koszty za pierwsze półrocze br. wyniosły 8,798 mln zł. Wśród nich najważniejsza 
pozycja to wynagrodzenia, które stanowią 48% całości, oraz świadczenia na rzecz 
pracowników, następnie usługi związane z materiałami i usługi obce. 
Z uwagi na ograniczone środki finansowe w pierwszym półroczu w zakładzie 
prowadzono niewielkie działania inwestycyjne. Zakupiono m.in. pompy infuzyjne 
oraz inne urządzenia medyczne, które obrazuje przedłożona informacja. 
W wyniku prowadzonej działalności przekroczony został plan NFZ na kwotę  
598.000 zł. Jednakże w dniu wczorajszym podpisane zostały aneksy z NFZ na kwotę 
436.000 zł. Środki te szpital otrzyma w październiku. Wobec tego nie będzie 
restrykcyjnych przyjęć pacjentów w dalszym okresie.  
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Być może w grudniu NFZ przekaże kolejne środki dla szpitala.  
Otrzymane pieniądze zostaną w większości przeznaczone na cele inwestycyjne. 
Rozstrzygnięty został przetarg na zakup aparatu USG na kwotę 420.000 zł.  
Płatność za niego zostanie uiszczona ratalnie.  
Zakład będzie przygotowywał się do opracowania wniosków w celu pozyskania 
środków unijnych na cele inwestycyjne. 
P. Dyrektor wyraził nadzieję, że samorząd powiatowy wspólnie ze szpitalem 
dofinansuje projekty na poziomie 30%. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że Komisja szczegółowo zapoznała się z wykonaniem planu finansowego 
SP ZOZ za pierwsze półrocze br. Osiągnięty wynik finansowy jest zadowalający. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację. 
Nie zgłoszono więcej uwag i głosów do przedłożonej informacji. 
Rada Powiatu przyjęła informację z wykonania planu finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie  
za pierwsze półrocze 2007 r. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– informacji nt. funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz założeń 
organizacyjnych na rok szkolny 2007/2008, realizacji zadań inwestycyjnych  
w oświacie. 
Zwrócił się do p. Jacka Kalocińskiego Kierownika Wydziału Polityki Społecznej, 
Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu o przedstawienie informacji. 
P. Kalociński poinformował, że realizacja środków finansowych, jakie szkoły 
otrzymały z budżetu powiatu, przebiega w sposób prawidłowy. Jednocześnie 
Starostwo Powiatowe prowadzi działania w celu pozyskania dodatkowych środków. 
Z przedłożonej informacji wynika, że subwencja oświatowa na rok 2007 przekazana 
została w wysokości 14.580.862 zł. Dzięki wprowadzonym zmianom do budżetu 
powiatu podczas dzisiejszej sesji, subwencja oświatowa zostanie zwiększona  
do 14.904.880 zł. Uzyskane dodatkowe środki zostaną rozdysponowane na 
poszczególne szkoły. 
Zauważalne jest, z roku na rok, zmniejszenie liczby uczniów. Dzieje się tak na 
skutek trwającego niżu demograficznego. Jest to niepokojące zjawisko, ponieważ w 
szkołach jest coraz mniej uczniów. Wobec tego wprowadza się nowe i atrakcyjne 
kierunki kształcenia oraz zwiększa się zajęcia pozalekcyjne. Ma to na celu 
zachęcenie absolwentów szkół gimnazjalnych do kontynuowania nauki w szkołach 
ponadgimnazjalnych położonych na terenie powiatu radziejowskiego. 
W porównaniu do ubiegłego roku szkolnego, w bieżącym roku szkolnym liczba 
uczniów uległa zmniejszeniu, choć tylko o 27 osób. 
Niepokojący jest wzrost liczby uczniów uczęszczających do placówek 
niepublicznych.  
Mimo zmniejszenia liczby uczniów w ponadgimnazjalnych szkołach publicznych, nie 
zmieniła się liczba oddziałów. Wynika z tego, że liczba uczniów w klasach jest 
mniejsza, co z kolei wpływa na poprawę procesu dydaktycznego.  
W minionym roku szkolnym niepokojące stały się wyniki egzaminów zawodowych. 
W porównaniu z wynikami w województwie zdawalność była niska. Dyrektorzy szkół 
upatrują kilka przyczyn tego stanu rzeczy. Uważają m.in., że uczniowie koncentrują 
swoją uwagę na egzaminie maturalnym kosztem egzaminu zawodowego.  
Zdając egzamin zawodowy z wynikiem pozytywnym absolwent otrzymuje świadectwo 
oraz uzyskuje kwalifikacje zawodowe. Jeżeli nie zda egzaminu zawodowego, nie 
uzyska kwalifikacji zawodowych.  
W tym roku do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło 357 
uczniów. Zdało go pozytywnie tylko 116 uczniów.  
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Inną przyczyną tak niskich wyników jest prowadzenie egzaminów poza 
Radziejowem. Dlatego młodzież często rezygnuje z udziału w nim ze względu  
na dojazd. 
Obecnie egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i ustnej. Niektórzy 
uczniowie po zdaniu części pisemnej, rezygnują ze zdawania części ustnej.  
P. Kalociński podkreślił, że powiat w całości przekazuje otrzymaną subwencję 
oświatową szkołom. Podobnie dzieje się z dodatkowymi środkami finansowymi, 
które przeznaczane są na poprawę bazy oświatowej. 
Przedłożone sprawozdanie przedstawia remonty i inwestycje, jakie zostały 
przeprowadzone w minionym roku szkolnym i w okresie wakacji, oraz zakres prac 
niezbędnych do wykonania. 
P. Kalociński podziękował p. Staroście, Zarządowi i Radzie Powiatu za 
dotychczasową pracę na rzecz rozwoju szkolnictwa w powiecie. 
Poinformował o zajęciu przez powiat radziejowski pierwszego miejsca w konkursie 
na najlepszy samorząd opiekujący się szkołami ponadgimnazjalnymi  
w województwie kujawsko-pomorskim. Jednocześnie powiat radziejowski  
jest jednym z 16 najlepszych samorządów w skali kraju pod tym kątem. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że Komisja szczegółowo zapoznała się z przedłożoną informacją.  
Komisja zwróciła uwagę na niskie wyniki uzyskiwane na egzaminie zawodowym. 
Doszła do wniosku, że należy uświadamiać młodzieży, jak ważne jest przez nich 
uzyskanie kwalifikacji zawodowych.  
Komisja przyjęła przedłożoną informację. 
Radny Włodzimierz Gorzycki poprosił o precyzyjniejsze podawanie danych w tabeli 
V „egzamin zawodowy” w przypadku uczniów, którzy przystąpili do egzaminu. 
Wykluczeni powinni być ci, którzy przystąpili do jednej tylko części egzaminu,  
a z drugiej zrezygnowali, lub się wycofali. Gdyby takie dane zostały zawarte, 
zapewne rozbieżności byłyby mniejsze.  
Następnie radny zapytał, czy wzorem lat poprzednich i w tym roku przyznane 
zostały nagrody najlepszym maturzystom? Jeżeli tak, to którzy uczniowie zostali 
nimi objęci? Jeżeli nagrody nie zostały przyznane, to dlaczego? 
P. Dariusz Jałoszyński Wicestarosta wyjaśnił, że na jednym z posiedzeń Zarząd 
zapoznał się z tematem przyznania nagród najlepszym tegorocznym maturzystom. 
Pieniądze na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie powiatu. Istnieje problem 
natury prawnej związany ze sposobem ich wypłacenia. Kiedy zostanie  
on wyjaśniony, pieniądze zostaną wypłacone wyznaczonym osobom. 
Następnie głos zabrał p. Benedykt Kowalski Dyrektor Zespołu Szkół RCKU zajmując 
stanowisko w sprawie tegorocznych wyników egzaminów maturalnych  
i zawodowych.  
Wyjaśnił, że należy osiągnąć 30%-wy wynik, aby zdać egzamin maturalny,  
a 75%-wy wynik, aby zdać egzamin zawodowy. Tak więc w przypadku egzaminu 
zawodowego jest zdecydowanie wyższy próg, aby uzyskać pozytywny wynik.  
W Zespole Szkół RCKU egzaminy zawodowe zdało ponad 70% młodzieży.  
Nie jest to zły wynik. 
Uczniowie, kończący technikum rolnicze, nie są zobowiązani przystępować  
do egzaminu zawodowego, gdyż i tak nabywają uprawnienia do prowadzenia 
gospodarstwa rolnego i uzyskują tytuł technika rolnika. 
Radny Lucjan Walczak stwierdził, że utrzymany został kierunek finansowania szkół. 
W dalszym ciągu pozyskiwane są środki z rezerwy Ministra Edukacji Narodowej, 
które przeznaczane są dla szkół. Pozyskanych zostało w ten sposób dodatkowo 
ponad 400.000 zł. Środki te zostały przeznaczone na remonty i inwestycje  
w szkołach.  
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Strona dydaktyczna szkół nie dotyczy bezpośrednio powiatu. Głównie zależy to  
od szkół, Kuratorium Oświaty i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. 
Średnia wyników egzaminów maturalnych nie jest w pełni rzeczywista, ponieważ  
w tym roku obowiązywała amnestia maturalna. W przyszłym roku, kiedy amnestia 
maturalna nie będzie już obowiązywać, wyniki będą jeszcze bardziej zróżnicowane.  
Najniższe wyniki maturalne uzyskano w Zespole Szkół Mechanicznych, tj. 39,2%, 
podczas gdy w Zespole Szkół RCKU – 85,6%, a w LO – 95,49%.  
Są one bardzo zróżnicowane.  
Jeszcze gorzej wypadły wyniki z egzaminów zawodowych. Sprawozdanie określa, że 
w przypadku Zespołu Szkół Mechanicznych do egzaminu zawodowego przystąpiło 
248 uczniów. Nie wiadomo jednak, czy faktycznie tylu uczniów do niego przystąpiło, 
czy też tylu mogło przystąpić, ale część wycofała się z jego zdawania z rozmaitych 
powodów. Egzamin zdało 59 uczniów, co stanowi 23%.  
Zdawalność w Zespole Szkół RCKU wyniosła ponad 63%.  
Radny stwierdził, że Plan Rozwoju Lokalnego przewiduje utworzenie centrum 
kształcenia praktycznego przy Zespole Szkół Mechanicznych. Nie wie, czy jest to 
trafny pomysł i należy w tego typu zadanie inwestować środki finansowe.  
Obecnie egzaminy zdaje się w zupełnie innych warunkach i środki, które miałyby 
zostać przeznaczone na utworzenie centrum kształcenia praktycznego, i tak nie 
wystarczą. Sprzęt do przeprowadzania egzaminów zawodowych musi być 
nowoczesny. 
Radny wyraził zdanie, że należałoby poprawić wyniki egzaminów zawodowych 
poczynając od poprawy zdawalności, a dopiero potem tworzyć bazę do zdawania 
egzaminów w szkołach.  
Rady pedagogiczne i dyrektorzy szkół powinni więcej uwagi poświęcić zachęcaniu 
uczniów do przystępowania do egzaminów zawodowych. Nie zdając egzaminu 
maturalnego zamykają sobie drogę na studia. Nie zdając egzaminu zawodowego,  
nie uzyskują kwalifikacji zawodowych.  
Wyniki egzaminów nie zależą wyłącznie od szkoły. Szkoły faktycznie podlegają trzem 
instytucjom: Kuratorium Oświaty, powiatowi oraz Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej. Organem prowadzącym powinna być jedna instytucja.  
Być może Rada Powiatu na jednej z kolejnych sesji powinna wystosować stanowisko 
do Ministerstwa Edukacji Narodowej, sygnalizując ten problem. 
P. Wicestarosta potwierdził, że problem zdawalności egzaminów dotyczy głównie 
Zespołu Szkół Mechanicznych. Należałoby przyjąć w tej szkole określoną filozofię 
kształcenia.  
Jest tam dużo klas technicznych, a mało klas zawodowych. Młodzież, która powinna 
uczęszczać do klas zawodowych, rozpoczyna naukę w technikach.  
Jeżeli dyrektor szkoły odmówi przyjęcia absolwenta gimnazjum do technikum,  
to ten uda się do innej szkoły, położonej poza powiatem.  
Uzyskując niski wynik na egzaminie gimnazjalnym, nie osiąga dobrych wyników  
w technikum, a następnie uzyskuje niski wynik na egzaminie maturalnym. 
Rodzice i ich dzieci mają aspiracje, aby dzieci uczęszczały do szkoły kończącej się 
maturą. Jest to główny problem, ponieważ nie wszyscy radzą sobie z nauką.  
Kilka lat temu egzaminy maturalne były zróżnicowane: inne dla liceum i inne dla 
technikum. Teraz poziom jest jednakowy dla wszystkich szkół.  
P. Wicestarosta stwierdził, że należy zastanowić się nad rozwiązaniem problemu 
jakości wyników egzaminów zawodowych. Być może nauczyciele powinni odbyć 
kursy przygotowujące na egzaminatorów zawodowych. Wówczas wiedzieliby,  
jak przygotować uczniów do egzaminu.  
Stanowiska egzaminacyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt, z którym młodzież 
radziejowskich szkół nie spotyka się na co dzień. Być może w ramach utworzonego 
centrum kształcenia praktycznego udałoby się utworzyć stanowiska egzaminacyjne 
z nowoczesnym sprzętem.  



 9 

P. Wicestarosta zwrócił uwagę na to, że bardzo trudne dla uczniów ze szkół 
specjalnych jest zdawanie egzaminów.  
Dodał, że z dyrektorami szkół będą prowadzone rozmowy nt. poprawy wyników 
egzaminów. Należałoby ograniczyć liczbę przyjęć do techników, ale wówczas nabór 
będzie mniejszy, ponieważ w przypadku odmowy uczniowie nie skierują się  
do Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 
Zapewne najbliższy czas trzeba będzie przeznaczyć na poprawę jakości kształcenia 
pod kątem zdawalności egzaminów zawodowych. 
P. Włodzimierz Kuc p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych wyjaśnił, że 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna tworzy bazę. Każdy uczeń ma prawo zdawać 
egzamin i jeżeli tylko złoży deklarację przystąpienia do egzaminu, zaliczany jest  
do grona uczniów przystępujących do egzaminu. Dlatego wynik jest nieco mylny. 
Rolą nauczycieli, na co zwracają uwagę także dyrektorzy okręgowych komisji 
egzaminacyjnych, jest prowadzenie takiej polityki, aby uczeń samokrytycznie patrzył 
na siebie w kwestii jego wiedzy i możliwości zdania egzaminu. Do 20 grudnia musi 
podjąć decyzję o przystąpieniu do egzaminu zawodowego, a do 30 września  
o przystąpieniu do egzaminu maturalnego. Być może nie powinien przystępować  
do tych egzaminów. Opinie wyrażane są na podstawie statystyk.  
Osoby, które przystępują do egzaminów w zawodzie kucharz i sprzedawca w Zespole 
Szkół Mechanicznych, zdają prawie w 90%. Nie zdają go osoby, które przystępują  
do egzaminu w Gdańsku, w Bydgoszczy lub w innych miastach.  
Uczniowie zdający egzamin zawodowy w zawodzie kucharz w szkole specjalnej mają 
te same kryteria. W egzaminie bierze udział nauczyciel olifrenopedagog, który  
ma ułatwia komunikację między tymi uczniami a egzaminatorami.  
Mimo tego uczniowie szkoły specjalnej nie potrafią zdać egzaminów z wynikiem 
pozytywnym.  
Egzaminy zdawane są na stanowiskach specjalnie do tego przygotowanych, 
odpowiadających standardom. Czasem są przyuczani na stanowiskach, które  
w pełni nie odpowiadają standardom.  
Koszt przygotowania stanowiska operatora obrabiarek skrawających wynosi  
0,500 mln zł. Koszt zakupu obrabiarki sterowanej numerycznie wynosi  
0,300 mln zł. Obrabiarka ta nie służy do produkcji, ale tylko do prowadzenia 
szkoleń.  
Wobec powyższego być może należałoby kształcić tylko w tych zawodach, które 
zyskują aprobatę młodzieży, a zrezygnować z kształceniach tych, które nie cieszą się 
zainteresowaniem. Są to: stolarz, operator, ślusarz.  
Niektórzy pracodawcy i rodzice zwracają uwagę na to, by młodzież odbyła praktykę, 
twierdząc, że wykształcenie nie jest ważne.  
Radny Arkadiusz Szczurowski stwierdził, że rozwiązaniem problemu niskiej 
zdawalności egzaminów zawodowych mogłoby być zorganizowanie na koszt szkoły 
wyjazdu uczniów do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Nie każdego ucznia stać  
na taki wyjazd. W grupie czuje się raźniej. Być może dzięki temu zdawalność 
uległaby poprawie.  
Może uczniowie powinni odbywać praktyki w zakładach pracy, które posiadają 
odpowiedni i nowoczesny sprzęt, choćby nawet miało się to odbywać w dużych 
miastach. Szkoła nigdy nie nadąży za postępem technicznym.  
P. Grzegorz Sobczak Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek wyraził zdanie, że baza 
szkół powiatowych jest bardzo dobra. Samorząd powiatowy dba o bazę szkół  
i ich budżety. Na funkcjonowanie szkół przeznaczane są dodatkowe środki 
finansowe.  
Nie wiadomo, jak będzie wyglądać kształcenie w przyszłości. W 2010 r. matematyka 
stanie się obowiązkowym przedmiotem na maturze. Nie można zagwarantować, że 
jakość kształcenia się poprawi.  
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Regulacje dot. egzaminów maturalnych i zawodowych powinny być zmienione.  
Takie wnioski są zgłaszane Ministerstwu.  
Następnie p. Dyrektor podziękował radnym za to, że w porządku obrad sesji ujęty 
został temat nadania imienia Władysława Łokietka szkołom wchodzącym w skład 
Zespołu Szkół i Placówek.  
P. Przewodniczący stwierdził, że być może na poprawę zdawalności egzaminów 
zawodowych wpłynęłoby przeprowadzenie próbnych egzaminów. Może na koszt 
szkoły należałoby przeprowadzić takie egzaminy w ośrodku, w którym później  
te egzaminy są zdawane. 
P. Przewodniczący dodał, że w porównaniu do minionego roku szkolnego w tym 
roku nabór zmniejszył się tylko o 27 osób. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że 
zwiększyła się liczba uczniów w Szkole Muzycznej oraz Centrum Kształcenia 
Ustawicznego przy Zespole Szkół RCKU. Osoby te nie są objęte obowiązkowym 
nauczaniem. Zwiększyła się więc liczba osób, które nie muszą realizować obowiązku 
nauki. Spada natomiast liczba osób, które tym obowiązkiem są objęte w innych 
typach szkół. Wobec tego należy zwrócić uwagę na rekrutację do szkół, które 
obowiązkiem nauki są objęte. 
Nie zgłoszono więcej uwag i głosów do przedłożonej informacji. 
Rada Powiatu przyjęła informację nt. funkcjonowania szkół i placówek 
oświatowych oraz założeń organizacyjnych na rok szkolny 2007/2008, 
realizacji zadań inwestycyjnych w oświacie. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– oceny stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu. 
Zwrócił się do p. Sławomira Lewandowskiego Zastępcy Komendanta Powiatowego 
Policji o przedstawienie informacji. 
P. Sławomir Lewandowski poinformował, że w okresie pierwszego półrocza 2007 r. 
na terenie powiatu stwierdzono 505 czynów przestępczych, uzyskując wykrywalność 
na poziomie 87,2%. Pod tym względem powiat zajął drugie miejsce w województwie  
– na 20 jednostek organizacyjnych Policji. 
Najczęściej do zdarzeń przestępczych dochodzi na terenie Gminy Radziejów,  
choć ilość przestępstw spadła z 256 na 206. Drugie miejsce zajmuje Gmina Dobre  
– wzrost z 50 na 145. Jest to wynikiem zakończenia sprawy, która objęła  
105 zarzutów w sferze przestępczości gospodarczej.  
Kolejne miejsca zajmują gminy: Osięciny i Piotrków Kuj. Najbezpieczniejszą gminą  
w sferze przestępczości jest Topólka.  
Spadła przestępczość kryminalna, która znajduje się na poziomie 86%, przy 
jednoczesnym wzroście wykrywalności o 2%, do poziomu 62%.  
Powiat radziejowski ma najmniejsze zagrożenie przestępczością kryminalną w całym 
województwie. Nie odnotowano zabójstw. Najgroźniejszą kategorią przestępczości 
kryminalnej były rozboje. W pierwszym półroczu br. odnotowano 2 rozboje,  
a w pierwszym półroczu 2006 r. – 5.  
W pierwszym półroczu 2007 r. stwierdzono 36 kradzieży z włamaniem,  
a w pierwszym półroczu 2006 r. – 41. Wykrywalność wzrosła z 29,3% do 47,2%. 
Dane obejmują tylko postępowania zakończone w pierwszym półroczu. Te, które nie 
zostały zakończone, nie zostały tutaj ujęte.  
Kradzieże mienie to największa grupa przestępczości w sferze kryminalnej. 
Stwierdzono 52 czyny w zakresie kradzieży mienia, podczas gdy w pierwszym 
półroczu 2006 r. stwierdzono 58 czynów. Większość przestępstw popełniana jest  
na terenach wiejskich. Plagą stały się kradzieże elementów linii napowietrznych. 
Nowością są kradzieże telefonów komórkowych. W przypadku kradzieży telefonu, 
który został zakupiony za 1 zł, podawana jest wartość rynkowa, a nie rzeczywista, 
za którą telefon został zakupiony. 
W pierwszym półroczu br. stwierdzono 5 zgłoszeń bójek i pobić. Podobnie było  
w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wykrywalność wynosi 
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80%. Większość bójek i pobić jest skutekiem alkoholu i wcześniejszych 
nieporozumień. 
W pierwszym półroczu 2006 r. nie odnotowano żadnej kradzieży pojazdu na terenie 
powiatu. W pierwszym półroczu 2007 r. odnotowano 5 takich kradzieży.  
Na dzień dzisiejszy stwierdzono 6 kradzieży pojazdów.  
Przestępczość przeciwko mieniu obejmuje przestępczość gospodarczą: 
przewłaszczenia i wyłudzenia. Wykrywalność jest najwyższa w województwie  
i wynosi 87,8%. 
Najwięcej zdarzeń odnotowuje się na terenie miast: Radziejów i Piotrków Kuj.  
Na tym terenie odnotowuje się najwięcej interwencji i szczególnie tam muszą być 
rozlokowane służby Policji.  
W okresie pierwszego półrocza 2007 r. na terenie powiatu stwierdzono  
308 wykroczeń. W 231 przypadkach sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu 
Grodzkiego. Nałożono 1.681 mandatów na sumę 179.210 zł.  
W porównaniu do pierwszego półrocza 2006 r. spadła liczba skierowanych 
wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego w Radziejowie. Głównie dotyczą one 
kradzieży mienia oraz zakłócenia ładu i porządku publicznego.  
Spadła ilość wypadków i kolizji drogowych w powiecie: 
• wypadki: zmniejszenie z 9 na 6, 
• kolizje drogowe: zmniejszenie z 212 na 145. 
Zmniejszyła się liczba ofiar wypadków drogowych oraz rannych: z 12 na 8. 
Nie odnotowano żadnych zakłóceń w trakcie trwania imprez masowych.  
Wpływ na to ma obowiązek uzyskania zgody na zorganizowanie imprezy masowej 
oraz obostrzenia związane z zabezpieczeniem ładu i porządku w trakcie trwania 
imprezy. Wydane zostało zarządzenie przez Komendanta Głównego Policji  
o zabezpieczeniu imprez masowych. Wprowadzone zmiany idą w dobrym kierunku. 
Wiąże się to z potrzebą zapewnienia przejazdu kibiców przez teren powiatu.  
Z każdym miesiącem następuje wzrost osób kierujących pod wpływem alkoholu. 
Dotyczy to rowerzystów oraz osób kierujących pojazdami mechanicznymi, w tym 
rolniczymi.  
Wprowadzenie trybu przyspieszonego w zakresie orzekania nie przyniosło 
pozytywnych efektów.  
Nie zgłoszono uwag i głosów do przedłożonej informacji. 

P. Przewodniczący zwrócił się do p. Piotra Muszyńskiego Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o przedstawienie informacji. 
P. Piotr Muszyński poinformował, że z roku na rok wzrasta ilość zdarzeń na terenie 
powiatu. Za miniony okres tego roku ilość interwencji jest wyższa w porównaniu  
do tego samego okresu roku minionego. 
Do końca sierpnia br. odnotowano 441 interwencji. 83 zgłoszenia dotyczyły 
pożarów. Liczba pożarów w porównaniu z ub. rokiem spadła. 
Straż uczestniczy w różnego rodzaju zdarzeniach o charakterze wodnym, lądowym, 
komunikacji śródlądowej. 
Do interwencji prowadzonych przez Straż potrzebna jest duża ilość funkcjonariuszy. 
Tymczasem szczególnie w jednostkach OSP uwidacznia się coraz bardziej problem 
wyjazdowości do zgłoszonych interwencji. Brakuje ochotników do działań 
ratowniczych. Jest to problem ogólnopolski. 
W Komendzie Powiatowej na każdej zmianie pracuje 5-6 osób. Problem powstaje 
wówczas, gdy Straż jednocześnie otrzymuje jednocześnie 2-3 zgłoszenia  
o zdarzeniach w różnych miejscach. 
W 10 jednostkach OSP działa system selektywnego alarmowania, dzięki któremu 
drogą elektroniczną jednostka jest informowana o zdarzeniu i do niego wysyłana. 
8 jednostek OSP włączonych zostało do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  
Najwięcej obaw budzą zagrożenia komunikacyjne.  
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Transportem kolejowym i drogowym przewożone są materiały niebezpieczne.  
Wiele materiałów niebezpiecznych przewożonych jest przez teren powiatu, o czym 
często przypadkach Straż nie jest informowana.  
Działania Straży mają rozmaity charakter. Eksploatowany sprzęt stopniowo się 
zużywa. Ponadto jest wieloletni. Koszt zakupu nowego sprzętu jest bardzo wysoki.  
W zakresie sprzętowym najpilniejszą potrzebą jest wymiana wyeksploatowanego  
i awaryjnego samochodu ratowniczego z drabiną mechaniczną na nowy samochód 
autodrabinę lub podnośnik hydrauliczny. W tym celu podejmowane są odpowiednie 
działania. Kosztu zakupu autodrabiny wynosi 1 mln zł.  
P. Komendant zwrócił uwagę, że wiele interwencji związanych jest z anomaliami 
pogodowymi występującymi na terenie powiatu. Na skutek wichury, która przeszła 
przez teren powiatu na przełomie stycznia i lutego, odnotowano w ciągu jednej nocy 
80 zdarzeń. Są to sytuacje, w których niezbędny jest duży zastęp osób i odpowiedni 
sprzęt. 
Następnie głos zabrał p. Krzysztof Michałowski Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. 
Poinformował, że od 1999 r. do 2006 r. o 12.000 wzrosła liczba zdarzeń na terenie 
województwa, a więc podwoiła się.  
Komenda Powiatowa Straży w Radziejowie niedawno zakończyła budowę strażnicy. 
Inwestycja została zakończona. Część środków została przeznaczona na zakup 
samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jeżeli będzie tylko taka możliwość,  
to w przyszłym roku Komenda otrzyma dodatkowe środki finansowe na swoje 
potrzeby.  
Aby pozyskiwać środki unijne, należy posiadać strategię. Jeszcze w tym roku 
Komenda Wojewódzka zwróci się do wszystkich komend powiatowych o określenie 
swoich potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na bazie tych informacji 
opracowana zostanie strategia wojewódzka.  
Istnieją możliwości pozyskania środków unijnych tym bardziej, że Urząd 
Marszałkowski jest im przychylny w tej kwestii. 
P. Komendant zwrócił uwagę na problem braku zainteresowania pracą w Straży  
w większych miastach.  
W ramach pozyskiwanych środków Komenda organizuje szkolenia. Planowane jest 
wprowadzenie nowych kierunków szkoleń, dot. np. działań ratowniczych z osobami 
niepełnosprawnymi.  
Środki na zakup podnośnika dla Komendy Powiatowej Straży w Radziejowie 
przewidziane zostały w rezerwie roku 2008. Więcej środków będzie można 
przeznaczyć w roku 2009. Nie został jednak upoważniony do składania bardziej 
zobowiązujących deklaracji w zakresie potrzeb finansowych. 
Nie zgłoszono uwag i głosów do przedłożonej informacji. 

P. Przewodniczący zwrócił się do p. Tomasza Najlepszego Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego o przedstawienie informacji. 
P. Tomasz Najlepszy poinformował, że na terenie powiatu radziejowskiego  
nie odnotowano żadnych zdarzeń w zakresie nieprawidłowego przebiegu procesu 
budowlanego, mających wpływ na stan bezpieczeństwa ludzi i mienia.  
Obiekty budowlane na terenie powiatu mają charakter lokalny. Są to niewielkie 
obiekty o nieskomplikowanej konstrukcji. Istnieją też obiekty zaliczane do grupy 
obiektów o znaczeniu ponad gminnym, do których zalicza się ropociąg i gazociąg. 
Podlegają one specjalistycznym służbom w zakresie dozoru technicznego.  
Do grupy zakładów usługowych działających na terenie powiatu, a mających wpływ 
na stan bezpieczeństwa, należą składowiska gromadzenia stałych odpadów 
komunalnych oraz oczyszczalnie ścieków. Istniejące obiekty składowisk odpadów  
i oczyszczalni ścieków są obecnie eksploatowane z zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa, niektóre z nich to obiekty wybudowane jako nowe lub zostały 
rozbudowane albo zmodernizowane celem poprawy warunków ochrony środowiska. 
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Obiekty te, zgodnie z poleceniem służbowym Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, były przedmiotem szczegółowej kontroli przez organy inspekcyjno 
kontrolne, a tym samym i przez organ nadzoru budowlanego. Kontrole w zakresie 
użytkowania obiektów przeprowadzone zostały w miesiącu czerwcu br. przez nadzór 
budowlany i nie wykazały uchybień lub nieprawidłowości. 
Ponadto do grupy obiektów usługowych, które nie mają wpływu na stan zagrożenia 
bezpieczeństwa, lecz mogą być przedmiotem zagrożenia należą budowle, budynki 
ujęcia i stacje uzdatniania wody, które są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem,  
a ich stan techniczny nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa.  
Poddawane są okresowym przeglądom i kontrolom przez służby inspekcyjno 
kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów szczególnych. 
Zagadnienia bezpieczeństwa związane z wystąpieniem stanu potencjalnego 
zagrożenia obiektów budowlanych w przypadku budynków o powierzchni zabudowy 
przekraczających 2.000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu 
przekraczającej 1.000 m2, zgodnie ze zmianą przepisów ustawy Prawo budowlane, 
zobowiązują organy nadzoru budowlanego do nadzorowania nowych obowiązków 
nałożonych na właścicieli i zarządców w zakresie utrzymania obiektów  
w użytkowaniu oraz do przeprowadzania obowiązkowych, co najmniej dwa razy  
w roku okresowych kontroli. Będzie to przedmiotem kontroli przeprowadzonych 
przez inspektorat w październiku i listopadzie br. Dotyczy to przede wszystkim 
obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów handlowych i składów 
magazynowych.  
Na podstawie dokonanej oceny w zakresie stanu bezpieczeństwa, należy stwierdzić, 
że na terenie powiatu radziejowskiego istniejące obiekty budowlane, budowle, sieci  
i inne urządzenia budowlane nie spowodowały w omawianym okresie zagrożenia  
dla ludzi i mienia lub środowiska. Ich stan techniczny i użytkowanie ocenia się jako 
bezpieczne. Nie zanotowano żadnych zdarzeń, które należałoby zakwalifikować  
do awarii budowlanych lub katastrofy budowlanej. 
P. Arkadiusz Szczurowski Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej  
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że Komisja zapoznała się z informacją  
nt. oceny stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu, złożoną przez Komendanta 
Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przedłożone informacje zostały 
pozytywnie ocenione przez Komisję. 
Nie zgłoszono więcej uwag i głosów do przedłożonej informacji. 
Rada Powiatu przyjęła informację nt. oceny stanu bezpieczeństwa na terenie 
powiatu. 
P. Przewodniczący ogłosił przerwę – godz. 1150. 
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1214. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– informacji Przewodniczącego Rady w sprawie oświadczeń majątkowych. 
P. Przewodniczący przekazała, że złożone oświadczenia przez radnych zostały 
przeanalizowane. Nie stwierdzono uwag. 
Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Do złożonej informacji nie zgłoszono uwag. 
Rada Powiatu przyjęła do wiadomości informację Przewodniczącego Rady 
Powiatu z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych powiatu 
radziejowskiego za 2006 r. 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad  
– informacji Starosty w sprawie oświadczeń majątkowych. O zabranie głosu poprosił 
p. Starostę. 
P. Starosta przedstawił informację dotyczącą oświadczeń majątkowych za 2006 r., 
która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
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Do złożonej informacji nie zgłoszono uwag. 
Rada Powiatu przyjęła do wiadomości sprawozdanie przedstawione przez 
Starostę w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych za 2006 r. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok. 
Zwrócił się do p. Anny Bruździńskiej Skarbnika o przedstawienie projektu uchwały.  
P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały.  
P. Stanisław Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany do budżetu powiatu  
na 2007 rok. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu 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 zmian w budżecie powiatu na 2007 rok 
(X/74/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad – 
podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 
2007. 
Zwrócił się do p. Kalocińskiego Kierownika Wydziału Polityki Społecznej, Spraw 
Obywatelskich i Promocji Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.  
P. Kalociński wyjaśnił, że powiat otrzymał dodatkowe środki finansowe w wysokości 
101.166 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych.  
W dniu 20 sierpnia br. Rada Społeczna ds. Osób Niepełnosprawnych 
zaproponowała, aby uzyskane środki przeznaczyć na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej. Dotychczas pula środków na te zadania wynosiła  
370.114 zł. Po zwiększeniu będzie wynosić 471.180 zł. Na pewno całość środków 
zostanie wykorzystana do końca roku. 
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 
2007 (X/75/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za 2006 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Radziejowie. 
Zwrócił się do p. Skoniecznego Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej o przedstawienie projektu uchwały.  
P. Skonieczny wyjaśnił, że w poprzednio podjętej uchwale przez Radę Powiatu 
zabrakło zapisu o podziale zysku. Taki zapis powinien być uwzględniony. Wobec 
powyższego przedłożony został stosowny projekt uchwały. 
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że zmiana ma charakter formalny, wobec czego Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego 
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sprawozdania finansowego za 2006 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Radziejowie (X/76/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– podjęcia uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania 
finansowego za rok 2007 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Radziejowie. 
Zwrócił się do p. Skoniecznego Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej o przedstawienie projektu uchwały.  
P. Skonieczny wyjaśnił, że przeprowadzone zostało postępowanie, zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych, w trybie zapytania o cenę. Wybrana została najtańsza 
oferta. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu 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 wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania 
finansowego za rok 2007 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Radziejowie (X/77/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju 
Lokalnego na lata 2007 – 2013. 
Zwrócił się do p. Wicestarosty o przedstawienie projektu uchwały.  
P. Wicestarosta wyjaśnił, że zmiana polega na wprowadzeniu w tabeli „inwestycje 
wspólne i priorytetowe dla powiatu radziejowskiego” dwóch pozycji pn.: „rozwój  
i modernizacja systemów zaopatrzenia i uzdatniania wody w powiecie 
radziejowskim” oraz „rozwój i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych w powiecie 
radziejowskim”. 
Dzięki temu, że wskazane zadania ujęte zostaną w Planie Rozwoju Lokalnego, gminy 
będą mogły ubiegać się o pozyskanie środków unijnych na ich realizację.  
P. Szczurowski Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 
Publicznego przekazał, że po zapoznaniu się z wyjaśnieniami, Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju 
Lokalnego na lata 2007 – 2013 (X/78/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek 
pływających o napędzie spalinowym na obszarach jezior: Głuszyńskie, Kamieniec, 
Chalno I, Chalno II, Czarny Bród, Słuchaj leżących na terenie powiatu 
radziejowskiego. 
Wyjaśnił, że Wójt Gminy Topólka zwrócił się pisemnie do Rady Powiatu o rozważenie 
podjęcia takiej uchwały, uzasadniając złożony wniosek. P. Przewodniczący odczytał 
treść wniosku (akta sprawy Or.II-0058/36/07). 
Następnie zwrócił się do p. Marka Wojtysiaka Kierownika Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej o przedstawienie projektu 
uchwały.  
P. Wojtysiak wyjaśnił, że do tej pory obowiązywała uchwała Rady Powiatu 
wprowadzająca zakaz używania jednostek pływających o napędzie spalinowym  
na obszarze Jeziora Głuszyńskiego. 
Być może dlatego użytkownicy tego sprzętu przenieśli się na inne jeziora, które 
stanowią tereny turystyczne i jednocześnie położone są w obrębie chronionego 
krajobrazu.  
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Osoby wypoczywające nad jeziorami oraz mieszkańcy tych terenów wielokrotnie 
zgłaszali uwagi do Starostwa Powiatowego oraz Komendy Powiatowej Policji. 
Zgłoszenia dotyczyły nielegalnych i niedozwolonych zawodów na skuterach 
wodnych. Stwarzało to duże zagrożenie dla osób wypoczywających nad jeziorami.  
Wniosek Wójta Gminy Topólka przedłożony został Zarządowi, który wstępnie  
go zaaprobował i przychylił się do wprowadzenia zakazu na innych jeziorach  
na terenie Gminy Topólka. 
Temat został skonsultowany z Gminą Piotrków Kuj., która wyraziła zainteresowanie 
wprowadzeniem takiego zakazu na jeziorach: Czarny Bród i Słuchaj. 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, władną do wprowadzenia takiego 
zakazu jest Rada Powiatu. 
Wobec powyższego przygotowany został stosowny projekt, który wprowadzi zakaz 
używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na wymienionych 
jeziorach. Jednocześnie uchylona zostanie uchwała dotychczas obowiązująca.  
P. Jan Wojciechowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska przekazał, że Komisja na posiedzeniu w dniu 24 września br. zapoznała 
się z wyjaśnieniami p. Wojtysiaka, pozytywnie opiniując projekt uchwały. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego (16 głosami za, 1 głosem wstrzymującym) Rada 
Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek 
pływających o napędzie spalinowym na obszarach jezior: Głuszyńskie, 
Kamieniec, Chalno I, Chalno II, Czarny Bród, Słuchaj leżących na terenie 
powiatu radziejowskiego (X/79/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy stałych 
komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2007 r. 
Wyjaśnił, że w związku z powołaniem kolejnej stałej komisji Rady Powiatu należy 
przyjąć dla niej plan pracy. Plany pracy pozostałych komisji, mimo zmiany  
ich kompetencji, nie ulegną zmianie. Komisje swoją pracę dostosują do posiadanych 
kompetencji. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu 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 przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady 
Powiatu w Radziejowie na 2007 r. (X/80/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania  
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 
dłuższy niż 3 lata. 
Zwrócił się do p. Starosty o przedstawienie projektu uchwały.  
P. Starosta wyjaśnił, że Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że na podstawie  
art. 63 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami rada może udzielać 
bonifikaty, ale indywidualnie w przypadku każdej nieruchomości. Nie może określać 
w sposób ogólny zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży samodzielnych lokali 
mieszkalnych w budynkach stanowiących własność powiatu.  
Wobec powyższego należy uchylić część zapisów obowiązującej uchwały w zakresie 
zasad udzielania bonifikat.  
P. Kazimierz Drgas radca prawny wyjaśnił, że uzasadnienie do projektu uchwały 
przedstawia przyczyny jej zmiany. Nie dotyczy to wyłącznie powiatu radziejowskiego. 
Dotychczas obowiązująca uchwała Rady Powiatu stanowiła, że generalnie Rada 
udziela zgody na zbycie nieruchomości. Zasady udzielania takiej zgody powinny być 
dostosowane do bieżącego czasu.  
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Uchwalona w 2000 r. uchwała była kilkakrotnie zmieniana - w sytuacjach, gdy były 
zbywane nieruchomości. Ustalano wówczas nowe kryteria, jakimi Zarząd powinien 
się kierować przy ewentualnym udzielaniu ulg.  
Zaproponowane rozwiązanie na dzisiejszej sesji pozwala na przyjęcie takiej zasady, 
że Rada Powiatu będzie wyrażała każdorazowo zgodę na zbycie nieruchomości, 
określając wysokość udzielanej bonifikaty.  
Przedłożony projekt uchwały dotyczy skreślenia § 11 ust. 2 pkt 9 obowiązującej 
uchwały, który mówił o udzielaniu bonifikat w przypadku sprzedaży nieruchomości. 
Radny Włodzimierz Gorzycki zapytał, czy z punktu widzenia prawnego 
nieruchomość w postaci budynku wielorodzinnego należy traktować jako jedną 
nieruchomość, czy też każde mieszkanie w nim się znajdujące należy traktować 
osobno, bo każde z nich będzie podlegało zbyciu.  
P. Drgas odpowiedział, że jest to nieruchomość gruntowa w rozumieniu ustawy  
o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomością jest grunt i wszystko z tym 
gruntem związane. W sytuacji gdyby mieszkanie było zbywane niezależnie  
od gruntu, to nie podlegałoby bonifikacie. Jeżeli natomiast mieszkanie będzie 
zbywane w ramach budynku wielorodzinnego i z przydzieloną częścią gruntu,  
to będzie podlegało tym zasadom związanym z udzieleniem bonifikaty.  
Dotyczy to wszystkich składników majątkowych powiatu i wyłącznie w zakresie 
udzielania bonifikaty. Na każdą zbywaną nieruchomość będą ustalane kierunki 
działania dla Zarządu Powiatu.  
P. Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania  
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania  
na okres dłuższy niż 3 lata (X/81/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– podjęcia uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum 
Powiatowemu w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. 
Zwrócił się do p. Sobczaka Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek o przedstawienie 
projektu uchwały.  
P. Sobczak wyjaśnił, że obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
nie pozwala nadawać imienia zespołom szkół. Wobec tego powstała propozycja 
nadania imienia Władysława Łokietka każdej szkole wchodzącej w skład Zespołu.  
W efekcie przedłożone zostały dwa projekty uchwał, dotyczące Gimnazjum 
Powiatowego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że Komisja zapoznała się z propozycją p. Dyrektora pozytywnie  
ją opiniując. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum 
Powiatowemu w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie (X/82/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– podjęcia uchwały w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-
Wychowawczemu w Zespole Szkół i Placówek 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 (17 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-
Wychowawczemu w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie (X/83/2007). 
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P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– interpelacji i zapytań radnych. 
Radny Jerzy Waszak złożył interpelację w sprawie ustawienia lustra  
na skrzyżowaniu dróg powiatowych: Janowice – Topólka i Piotrków Kuj. – Bycz  
w miejscowości Bycz. Jadący w kierunku Topólki i skręcający na drogę Bycz – 
Wójcin mają ograniczoną widoczność od strony Topólka - Orle.  
Obecnie skrzyżowanie to jest mało bezpieczne. Wobec tego radny złożył interpelację 
w sprawie ustawienia w tamtym miejscu lustra. Być może w ocenie właściwej 
komisji będzie istnieć inne rozwiązanie gwarantujące bezpieczeństwo użytkownikom 
dróg.  
Następnie radny złożył interpelację w sprawie ustawienia znaku ograniczającego 
prędkość w miejscowości Leszcze w pasie drogi powiatowej Piotrków Kuj. – Brześć. 
P. Zbigniew Zajączkowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych odpowiadając  
na pierwszą interpelację wyjaśnił, że droga biegnąca od strony Kryszkowic jest 
drogą podporządkowaną. Skręcając w prawo w stronę Orla staje się drogą  
z pierwszeństwem przejazdu.  
Do tej pory Zarząd Dróg Powiatowych nie otrzymywał żadnych zgłoszeń o kolizjach 
na tym skrzyżowaniu. W ostatnim czasie doszło tylko do jednej kolizji. Nieznana jest 
jej przyczyna: czy była to nieostrożność kierowcy, czy faktycznie widoczność jest 
tam ograniczona. Zarząd Dróg Powiatowych dokona wizji, przeanalizuje sytuację  
i podejmie decyzję w tym temacie. Wówczas udzieli odpowiedzi radnemu. 
W temacie drugiej interpelacji p. Dyrektor odpowiedział, że prawdopodobnie 
ograniczenie prędkości nie przyniesie żadnych efektów, ponieważ większość 
kierowców nie przestrzega dozwolonej prędkości. Przypuszczalnie nie rozwiąże  
to problemu, ale wniosek zostanie rozważony. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– wolnych wniosków. 
P. Przewodniczący przedstawił treść pisma Dyrekcji i Rady Pedagogicznej Zespołu 
Szkół RCKU w sprawie zmiany organu prowadzącego ze Starostwa Powiatowego  
na Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (akta sprawy Or.II-0058/37/07).  
Zaproponował, aby tym tematem zajęła się Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Społecznych. Po zapoznaniu się z jej opinią Rada Powiatu powinna zająć stanowisko 
w tym temacie. 
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że temat był poruszony na jednym z ostatnich posiedzeń Komisji,  
w którym brał udział Dyrektor Zespołu Szkół RCKU.  
Dyrektor stwierdził, że taką uchwałę podjęła Rada Pedagogiczna i jego obowiązkiem 
było poinformowanie o tym organu prowadzącego. Jednocześnie stwierdził, że nie 
ma żadnych uwag i zarzutów co do współpracy ze Starostwem Powiatowym  
i Zarządem Powiatowym. Jednakże Komisja zajmie się jeszcze tym tematem. 
P. Przewodniczący stwierdził, że Komisja powinna rozpatrzyć wniosek pod kątem 
ograniczenia kierunków kształcenia w tej szkole, gdyby miało dojść do zmiany 
organu prowadzącego. 
Radny Gorzycki stwierdził, że oddanie szkoły pod innego zarządcę oznacza 
wydzielenie części miejsc edukacyjnych spod kurateli powiatu.  
Taki zamysł powstał na skutek sytuacji, kiedy powiat rozważał możliwość likwidacji 
jednego z internatów.  

Następnie p. Przewodniczący przedstawił treść pisma skierowanego przez 
Prezydenta Bydgoszczy w sprawie zaopiniowania przekształcenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego 
im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych 
komórek działalności podstawowej (akta sprawy Or.II-0058/35/07). 
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Wyjaśnił, że w tym czasie Rada Powiatu nie spotykała się. Dlatego w dniu 31 lipca 
br. zostało wystosowane w odpowiedzi pismo, że Rada zostanie poinformowana  
o podjętych działań wobec wymienionego szpitala przy najbliższej okazji.  
Odczytał treść odpowiedzi. 
P. Drgas wyjaśnił, że ustawa o zakładach opieki zdrowotnej stanowi, że projekt 
uchwały o likwidacji lub przekształceniu publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
wymaga opinii wojewody oraz właściwych organów gminy i powiatu, których 
ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych.  
Wobec powyższej sytuacji Rada Powiatu powinna zająć stanowisko, niekoniecznie  
w formie uchwały. Wystarczy upoważnienie Przewodniczącego Rady do przesłania 
powiadomienia o treści, że Rada Powiatu nie stawia przeszkód wobec 
podejmowanych zamiarów.  
Prawdopodobnie Rada Miasta Bydgoszczy taką uchwałę już podjęła.  
Likwidacja niektórych komórek działalności podstawowej dotyczy komórek, które 
nie prowadzą usług medycznych. 
P. Przewodniczący dodał, że z uzgodnień telefonicznych wynika, że Rada Powiatu 
takiej uchwały nie musi podejmować. Powinna zostać tylko poinformowana  
o podjętych działaniach.  
P. Drgas zaproponował, aby wystosować pismo o treści, że Rada Powiatu nie zgłasza 
sprzeciwu wobec czynionych zamiarów w zakresie przekształcenia wskazanego 
szpitala. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję wystosowania pisma o treści, 
że Rada Powiatu nie zgłasza sprzeciwu wobec czynionych zamiarów w zakresie 
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (17 głosami za) Rada Powiatu  
nie wniosła zastrzeżeń wobec podejmowanych działań w zakresie likwidacji 
niektórych komórek organizacyjnych w ramach działalności prowadzonej 
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczny 
Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy. 

Wobec braku dalszych wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad 
sesji p. Przewodniczący zamknął X sesję Rady Powiatu w Radziejowie  
III kadencji (godz. 1322). 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


