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

w dniu 27 grudnia 2007 r. 
 
 

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

Zgodnie z listą obecności w sesji udział bierze 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. 
P. Starosta w imieniu Zarządu Powiatu złożył wniosek w sprawie poszerzenia 
porządku obrad o pkt 5 e – podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu 
na 2007 rok. Wyjaśnił, że materiały na sesję przekazane zostały na 10 dni przed jej 
terminem. Przygotowanie projektu uchwały wymagało czasu, wobec czego nie 
została ona przekazana radnym wraz z materiałami na sesję.  
P. Przewodniczący zapytał, czy są inne uwagi do porządku obrad. 
Nie zgłoszono więcej wniosków i uwag do porządku obrad. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie poszerzenia porządku 
obrad o pkt 5 e – podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu  
na 2007 rok. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła wniosek w sprawie poszerzenia porządku obrad o pkt 5 e – podjęcie 
uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok. 
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. 
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag. 
Rada Powiatu przez aklamację 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. 

P. Marian Zieliński Starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu między 
sesjami. 
Poinformował, że Zarząd w okresie międzysesyjnym spotkał się 3-krotnie i zajmował 
się następującymi tematami. 
W dniu 29 listopada: 
1) wyraził zgodę na wszczęcie procedury w celu przygotowania do zbycia 10 lokali 

mieszkalnych znajdujących się w budynku byłego hotelu pielęgniarek, 
położonego w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 6. 
W następstwie tego podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie 
bezprzetargowym w/w lokali, udzielając bonifikaty w wysokości 95%  
dla wszystkich najemców lokali mieszkalnych.  

2) zapoznał się z informacją nt. wyników spotkania w sprawie inwestycji,  
na realizację których powiat otrzymał środki europejskie. 
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W dniu 7 grudnia: 
1) zajął negatywne stanowisko w sprawie zbycia p. Zygmuntowi Piaseckiemu lokalu 

mieszkalnego przez niego zajmowanego, położonego w budynku 
administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie. 

2) podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi 
Szkół i Placówek w Radziejowie. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko 
Dyrektora wyłoniony został Pan Jacek Kalociński. Zatrudnienie nastąpi  
na czas określony tj. z dniem 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.  
z możliwością zatrudnienia po upływie tego okresu na czas nieokreślony. 

3) podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. 
4) wytypował trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu komisji 

konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie oraz wskazał osobę  
na przewodniczącego komisji konkursowej. 
W następstwie tego podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej  
w składzie:  
- Jacek Kalociński - przedstawiciel organu prowadzącego i przewodniczący 

komisji, 
- Dariusz Jałoszyński - przedstawiciel organu prowadzącego, 
- Wojciech Kotarski - przedstawiciel organu prowadzącego, 
- Teresa Więczkowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, 
- Teresa Frankiewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, 
- Wojciech Pawłowski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, 
- Alicja Górczyńska - przedstawiciel rady pedagogicznej, 
- Wiesław Marek - przedstawiciel rady pedagogicznej, 
- Stanisław Jaskólski - przedstawiciel Rady Rodziców, 
- Krzysztof Nowowiejski - przedstawiciel Rady Rodziców, 
- Alina Krupińska - przedstawiciel związków zawodowych – Związek 

Nauczycielstwa Polskiego, 
- Andrzej Jóźwiak - przedstawiciel związków zawodowych - NSZZ 

„Solidarność”. 
W dniu 17 grudnia: 
1) podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok. 
2) przyjął autopoprawkę do projektu budżetu powiatu na 2008 r. 
3) przyjął porządek i materiały na sesję. 
Na tym p. Starosta zakończył sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji 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 następnego punktu porządku 
obrad – uchwalenia budżetu powiatu radziejowskiego.  
Zwrócił się do p. Starosty o przedstawienie projektu uchwały budżetowej  
wraz z uzasadnieniem. 

P. Starosta przedstawił treść projektu uchwały budżetowej  
wraz z uzasadnieniem.  
Dodał, że plan dochodów budżetu powiatu wynosi 29.257.635 zł. Są one wyższe  
od przewidywanych za rok 2007 o 685.920 zł, tj. o 2,4%. 
Obejmuje on następujące rodzaje dochodów: 
1) dotacje bieżące w wysokości ogółem 29.243.835, w tym: 
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- subwencje w wysokości ogółem 19.370.299 zł, co stanowi 66,21%, w tym: 
• część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 15.009.428 zł, 
• część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 3.374.742 zł, 
• część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 986.129 zł, 

- dotacje celowe w wysokości ogółem 4.719.506 zł, co stanowi 16,13%, 
- pozostałe dochody w wysokości ogółem 5.154.030 zł, co stanowi 17,62%, 

2) dochody majątkowe w wysokości ogółem 13.800 zł, co stanowi 0,05%. 
W porównaniu do 2007 r. następuje wzrost subwencji i dochodów pozostałych,  
a spadek dotacji. 
Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto  
na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów, tj. 100%. 
Dochody powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto 
na poziomie wykonania roku 2006.  
Ostateczne wielkości subwencji będą znane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia 
ustawy budżetowej. 
Wydatki budżetu powiatu zaplanowano na kwotę 29.257.635 zł. Jest on wyższy  
od planowanego wykonania za 2007 r. o kwotę 685.920 zł, tj. o 2,4%. 
Całość tej kwoty stanowią wydatki bieżące.  
Wśród planowanych wydatków na rok 2008 nie zostały ujęte zadania inwestycyjne. 
W związku z przedłożoną autopoprawką następuje zmiana wysokości rezerwy 
ogólnej z kwoty 31.739 zł na kwotę 290.000 zł oraz zwiększenie rezerwy celowej  
z kwoty 135.000 zł na kwotę 201.126 zł. 
Zaplanowane wydatki jednostek organizacyjnych zapewniają prawidłowe 
funkcjonowanie i realizację zadań poszczególnych jednostek. 
Planowany na rok 2008 budżet jest budżetem zrównoważonym.  
W roku 2008 należy spłacić 12 rat kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony 
Środowiska na lata 2004 – 2008. Jest to kwota w wysokości 39.996 zł oraz kwotę 
338.000 zł tytułem kredytu zaciągniętego w grudniu 2006 r. na pokrycie 
planowanego deficytu budżetu 2006 r. 

P. Przewodniczący zwrócił się do przewodniczących komisji o przedstawienie 
opinii komisji Rady. 
Radny Stanisław Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
przekazał, że Komisja zaproponowała wprowadzenie następujących zmian  
do przedłożonego projektu budżetu powiatu na 2008 rok. 
W § 3 pkt 2 ppkt 1: wyrazy „rezerwę ogólną w wysokości 31.739 zł” zastępuje się 
wyrazami „rezerwę ogólną w wysokości 290.000 zł” oraz w ppkt 2: wyrazy „rezerwę 
celową w wysokości 135.000 zł” zastępuje się wyrazami „rezerwę celową  
w wysokości 201.126 zł”. 
W załączniku nr 2 do projektu budżetu na 2008 rok zmniejsza się plan wydatków  
w dziale 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 303.100 zł. 
Zmniejsza się plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza  
o kwotę 66.000 zł.  
Zwiększa się plan wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej o kwotę 44.713 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  
P. Kwiatkowski dodał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt 
budżetu na 2008 rok. 
Następnie radny Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia  
i Spraw Społecznych przekazał, że Komisja postanowiła przyjąć budżet do realizacji. 
Radny Jan Wojciechowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska  przekazał, że na posiedzeniu w dniu 6 grudnia Komisja 
przeanalizowała projekt budżetu. Po zapoznaniu się z pewnymi wyjaśnieniami 
postanowiła go pozytywnie zaopiniować. 
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Radny Arkadiusz Szczurowski Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej  
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt budżetu. 
Radny Stefan Paliwoda Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazał, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. 

P. Przewodniczący zwrócił się do p. Anny Bruździńskiej Skarbnika  
o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
P. Skarbnik przedstawiła treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie 
budżetu powiatu na 2007 r. (uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu). 

P. Przewodniczący zwrócił się p. Starosty o przedstawienie stanowiska 
Zarządu w sprawie opinii komisji. 

P. Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu szczegółowo przeanalizował 
wnioski i sugestie komisji. 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały propozycję zwiększenia planu wydatków 
w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 44.713 zł  
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 
Komisja Budżetu i Finansów na wspólnym posiedzeniu z Komisją Infrastruktury 
Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego złożyła wniosek w sprawie: 
1) zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 „Oświata i Wychowanie” o kwotę 

303.100 zł, 
2) zmniejszenia planu wydatków w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” 

o kwotę 66.000 zł, 
z przeznaczeniem na zwiększenie 
1) rezerwy ogólnej do wysokości 290.000 zł, 
2) rezerwy celowej do wysokości 201.126 zł. 
Zarząd przyjął wniosek komisji, wobec czego przedłożył do zatwierdzenia przez Radę 
autopoprawkę do projektu budżetu powiatu. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Nie zgłoszono uwag i pytań. 

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu budżetu 
powiatu na 2008 rok. 
W drodze głosowania jawnego (13 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi) Rada 
Powiatu przyjęła autopoprawkę do projektu budżetu powiatu na 2008 rok. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego (13 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi) Rada 
Powiatu podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok 
(XII/91/2007). 
P. Przewodniczący ogłosił przerwę – godz. 1045. 
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1100. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu 
Radziejowskiego na 2008 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami 
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów  
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  
o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych  
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami 
jednostek samorządu terytorialnego”.  
O zabranie głosu poprosił p. Marka Szuszmana głównego specjalistę Wydziału 
Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu. 
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P. Szuszman wyjaśnił, że Program został opracowany na podstawie ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Ustawa ta nakłada obowiązek corocznego uchwalenia Programu przez Radę 
Powiatu. Celem Programu jest zwiększenie udziału mieszkańców powiatu  
w kreowaniu i realizacji lokalnej polityki społecznej. 
Radny Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że Komisja zapoznała się z treścią Programu, postanawiając przyjąć go  
do realizacji. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu 
Radziejowskiego na 2008 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami 
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  
o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych  
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami 
jednostek samorządu terytorialnego” (XII/92/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu  
w Radziejowie na 2008 r. 
Wyjaśnił, że radni otrzymali projekt uchwały wraz z propozycją planu pracy Rady 
Powiatu na rok przyszły.  
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie 
na 2008 r. (XII/93/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady 
Powiatu w Radziejowie na 2008 r. 
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady 
Powiatu w Radziejowie na 2008 r. (XII/94/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
na 2008 r. 
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  
na 2008 r. (XII/94/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok. 
O zabranie głosu poprosił p. Skarbnik. 

P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
powiatu na 2008 rok. 
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Radny Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany do budżetu. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok 
(XII/96/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– interpelacji i zapytań radnych. 
Radny Włodzimierz Gorzycki złożył interpelację w sprawie zorganizowania jednego 
stanowiska postojowego parkingowego dla osób niepełnosprawnych  
na radziejowskim rynku przy obiektach użyteczności publicznej np. przy Urzędzie 
Pocztowym. 
Dodał, że w tej sprawie zwróciło się do niego dwóch mieszkańców miasta Radziejów 
będących inwalidami.  
P. Zbigniew Zajączkowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych potwierdził 
słuszność wniosku, który zostanie zrealizowany w możliwie najkrótszym terminie. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– wolnych wniosków. 

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad sesji  
p. Przewodniczący zamknął XII sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji 
(godz. 1125). 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 
 
 
 

 


