
Protokół nr XIII/2008 
z obrad XIII sesji Rady Powiatu w Radziejowie 

w dniu 31 stycznia 2008 r. 
 
 

XIII sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji otworzył p. Wiesław 
Bogdański Przewodniczący Rady Powiatu (o godz. 905), 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. Marian Zieliński Starosta w imieniu Zarządu Powiatu złożył wniosek  
o wprowadzenie do porządku obrad sesji następujących tematów: 
- podjęcia stanowiska w sprawie zabezpieczenia świadczeń medycznych w zakresie 
ratownictwa medycznego na terenie powiatu - w pkt 12; 
- wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez Dyrektora SP ZOZ w Radziejowie ugody 
sądowej z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie ustawy „203” - w pkt 13. 
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 12 o treści: „podjęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia świadczeń 
medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na terenie powiatu” oraz pkt 13  
o treści: „wyrażenie opinii dotyczącej zawarcia przez Dyrektora SP ZOZ  
w Radziejowie ugody sądowej z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie ustawy 
„203”. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła wniosek w sprawie poszerzenia porządku 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. 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 31 grudnia: 
1) podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok; 
W dniu 8 stycznia: 
1) zapoznał się z informacją nt. stanu zaawansowania prac dotyczących zmiany 

Gimnazjum Powiatowego na Gimnazjum Autorskie; 
2) zajął pozytywne stanowisko w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego; 
3) zapoznał się z projektem Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu 

Obsługi Szkół i Placówek; 
W następstwie tego na kolejnym posiedzeniu w dniu 22 stycznia podjął uchwałę 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu 
Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie. 
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4) zapoznał się z projektem regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008; 
5) omówił zmiany przeznaczenia internatu przy Zespole Szkół Mechanicznych; 
6) podtrzymał negatywne stanowisko w sprawie zmiany organu prowadzącego 

Zespołu Szkół RCKU na Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 
W dniu 22 stycznia: 
1) zapoznał się ze sprawozdaniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 r.; 
2) zapoznał się z informacją nt. działań Wydziału Polityki Społecznej, Spraw 

Obywatelskich i Promocji Powiatu z zakresu pozyskiwania środków pomocowych 
ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej za 2007 r. oraz planem działania  
na 2008 r.; 

3) podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi (ulicy) 
Malinowa oraz Jarmarczna w Osięcinach do kategorii dróg gminnych; 

4) przyjął informację nt. wyników postępowania konkursowego na stanowisko 
Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie; 

5) pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu 
Radziejowskiego w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu 
Radziejowskiego w logo Stowarzyszenia; 

6) zatwierdził plan kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Radziejowskiego  
na 2008 r.; 

7) przyjął porządek i materiały na sesję; 
8) zajął pozytywne stanowisko w sprawie umorzenia zadłużenia Panu Wiesławowi 

Wenderlichowi; 
Kwota zadłużenia wynosi 1.640,91 zł, odsetki – 39,42 zł, łącznie jest to suma 
1.680,33 zł. 

9) zapoznał się z materiałami dot. obszaru przeznaczonego pod Radziejowską Strefę 
Przedsiębiorczości; 

10) podtrzymał pozytywne stanowisko w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Radziejowie w Centrum Kształcenia Praktycznego  
i Ustawicznego. 

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. 
Radny Piotr Kalinowski zapytał o przyczynę umorzenia zadłużenia wobec  
p. Wenderlicha. 
P. Dariusz Jałoszyński Wicestarosta odpowiedział, że p. Wenderlich był 
wychowankiem Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach. Swego czasu dopuścił 
się podpalenia tej placówki. Z tego tytułu zasądzona została kwota z tytułu 
wyrządzonych szkód. Część zadłużenia spłacił, a części nie z uwagi na brak 
dochodów i pracy. Prawdopodobnie nie ma możliwości odzyskania należności, 
wobec tego Zarząd Powiatu umorzył wobec niego zaległe zobowiązanie. 
Nie zgłoszono więcej 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 – sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 r. 
O zabranie głosu poprosił p. Tadeusza Balcera podinspektora ds. zarządzania 
kryzysowego. 
P. Balcer stwierdził, że szczegółowe sprawozdania wszystkich podmiotów biorących 
udział w realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego były 
przedmiotem obrad Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 11 stycznia br. 
Problematyka z zakresu bezpieczeństwa była również omawiana na posiedzeniu 
Zarządu Powiatu oraz Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 
Publicznego.  
W ogólnej ocenie działań wszystkich służb, straży, inspekcji i jednostek 
organizacyjnych powiatu należy stwierdzić, że podejmowane działania ustawowe  
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na rzecz poprawy bezpieczeństwa realizowane były w sposób prawidłowy. 
Największe niebezpieczeństwo zagrożenia skażenia chemicznego stanowi w dalszym 
ciągu mogilnik środków chemicznych usytuowany w miejscowości Góry Witowskie 
w Gminie Bytoń, który zgodnie z poprzednimi planami działań Wojewody winien być 
już zlikwidowany. Obecnie w planach ochrony środowiska likwidacja tego mogilnika 
przewidziana została do realizacji do końca 2010 r. 
Zagrożenie katastrofą budowlaną stanowi nadal obiekt starej szkoły podstawowej  
w Gminie Osięciny. Obiekt został wpisany do krajowego rejestru zabytków, gdzie 
organem nadzorującym jest Wojewódzki Konserwator Zabytków.  
Właścicielem obiektu jest osoba prywatna. Działania Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków i Inspekcji Budowlanej w tym zakresie są bardzo mało skuteczne. 
Największe zagrożenie w ruchu drogowym na terenie powiatu stanowi skrzyżowanie 
drogi wojewódzkiej z drogą krajową w miejscowości Osięciny Skrzyżowanie i drogi 
wojewódzkiej z drogą powiatową w miejscowości Bartłomiejowice, gdzie dochodzi  
do wypadków śmiertelnych. Skrzyżowania te nie posiadają prawidłowego 
oznakowania dróg i oświetlenia w porze nocnej. Wnioski w tym temacie były 
kierowane do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad oraz Zarządu Dróg 
Wojewódzkich.  
Dużym zagrożeniem na drogach są także nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego  
i to oni są główną przyczyną wypadków drogowych, często ze skutkiem 
śmiertelnym. Prowadzone są i nadal będą prowadzone w tym zakresie 
systematyczne kontrole funkcjonariuszy Policji. 
Działania ratownictwa medycznego na dzień dzisiejszy zabezpiecza na terenie 
powiatu karetka reanimacyjna w szpitalu w Radziejowie oraz karetka wypadkowa 
usytuowana w Byczu.  
Szpital podpisał kontrakty na obsługę dwóch zespołów ratownictwa medycznego  
do końca 2008 r. W związku ze zmianą ustawy o państwowym ratownictwie 
medycznym z dnia 8 września 2006 r., z informacji uzyskanych od Dyrektora  
SP ZOZ oraz ze wstępnych prognoz wynika, że może nastąpić utrata jednego 
zespołu ratownictwa medycznego w Byczu od roku 2009. W dalszej części sesji 
Dyrektor SP ZOZ szczegółowo przedstawi ten problem. 
P. Roman Grzegorzewski Zastępca Przewodniczącego Komisji Infrastruktury 
Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że Komisja zapoznała się  
ze sprawozdaniem pozytywnie je opiniując. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Radny Kalinowski poprosił o informację nt. wycieku do jeziora Gopła, który miał 
miejsce dzień wcześniej. 
P. Balcer odpowiedział, że nastąpiła awaria oczyszczalni ścieków należącej  
do Proszkowni Mleka w Piotrkowie Kuj. Mimo istniejącego obowiązku, Proszkownia 
nie powiadomiła o tym fakcie Burmistrza Piotrkowa Kuj. Zdarzenie to zostało 
stwierdzone przez Straż Rybacką, która zgłosiła je Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony 
Środowiska. Inspekcja przeprowadziła wstępne badania pobierając próby.  
Ze wstępnej opinii wynika, że ścieki były częściowo skażone, ale nie zagrażają one  
w sposób szczególny. Oczyszczalnia została wyłączona z eksploatacji.  
Proszkownia na pewno poniesie konsekwencje finansowe z tego tytułu.  
Dzisiaj lub jutro awaria zostanie usunięta. 
Nie zgłoszono więcej pytań i uwag do przedłożonego sprawozdania. 
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  
za 2007 r. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – informacji i oceny działań Wydziału Polityki Społecznej, Spraw 
Obywatelskich i Promocji Powiatu z zakresu pozyskiwania środków pomocowych  
ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej za 2007 r. oraz planu działania na 2008 r. 
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O zabranie głosu poprosił p. Marka Szuszmana Kierownika Wydziału Polityki 
Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu. 
P. Szuszman stwierdził, że radni otrzymali pisemną informację na ten temat. 
Została ona przedstawiona komisjom Rady. P. Szuszman zwrócił się do radnych  
o jej przyjęcie. 
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją, pozytywnie  
ją opiniując.  

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Nie zgłoszono pytań i uwag do przedłożonej informacji. 
Rada Powiatu przyjęła informację i ocenę działań Wydziału Polityki 
Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu z zakresu pozyskiwania 
środków pomocowych ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej za 2007 r.  
oraz plan działania na 2008 r. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – sprawozdań z działalności komisji Rady za 2007 r. 
P. Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali pisemne sprawozdania  
z działalności komisji. Zwrócił się do przewodniczących komisji o ich 
przedstawienie. 
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformował, że Komisja pracowała w następującym składzie: on jako 
przewodniczący, Lucjan Walczak – zastępca przewodniczącego, Piotr Kostecki – 
sekretarz, Grzegorz Łojewski – członek, Leszek Rosół – członek. 
Komisja realizowała zadania na podstawie planu pracy zatwierdzonego przez Radę 
Powiatu oraz na podstawie bieżących potrzeb Zarządu. W omawianym okresie 
sprawozdawczym odbyła 14 posiedzeń. W posiedzeniach brali udział kierownicy 
właściwych wydziałów i jednostek organizacyjnych, jeżeli wymagała tego tematyka 
Komisji. Szczegółową tematykę przedstawia załączone sprawozdanie. 
P. Stanisław Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że 
Komisja pracowała w następującym składzie: on jako przewodniczący, Włodzimierz 
Gorzycki – zastępca przewodniczącego, Roman Grzegorzewski – sekretarz,  
Leszek Rosół – członek, Arkadiusz Szczurowski – członek. 
Wszystkie zaplanowane tematy zostały zrealizowane przez Komisję. W posiedzeniach 
uczestniczyli: Starosta, Wicestarosta, Skarbnik oraz kierownicy właściwych 
wydziałów i jednostek organizacyjnych. Sporządzone sprawozdania oraz informacje 
na posiedzenia Komisji przez kierowników wydziałów i kierowników jednostek 
organizacyjnych charakteryzowały się rzeczowością oraz wyczerpująco przedstawiały 
daną tematykę posiedzenia. 
P. Jan Wojciechowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska przekazał, że Komisja pracowała w następującym składzie: on jako 
przewodniczący, Marek Dybowski – zastępca przewodniczącego oraz Piotr 
Kalinowski, Stefan Paliwoda i Halina Urbańska. 
Komisja odbyła 10 posiedzeń. Komisja realizowała zadania na podstawie rocznego 
planu działania zatwierdzonego przez Radę Powiatu i na podstawie bieżących 
potrzeb Zarządu. W zależności od tematyki posiedzeń, udział w nich brali 
kierownicy wydziałów oraz jednostek organizacyjnych. 
P. Grzegorzewski Zastępca Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej  
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że Komisja pracowała w następującym 
składzie: Arkadiusz Szczurowski – przewodniczący, on jako zastępca 
przewodniczącego, Edward Kubisiak – sekretarz, Wiesław Bogdański – członek  
i Jerzy Waszak – członek. 
Komisja realizowała zadania na podstawie rocznego planu działania zatwierdzonego 
przez Radę Powiatu i na podstawie bieżących potrzeb Zarządu.  
Wszystkie zaplanowane tematy zostały zrealizowane. 
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P. Jerzy Waszak Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przekazał, że 
Komisja pracowała w następującym składzie: Stefan Paliwoda – przewodniczący,  
on jako zastępca przewodniczącego, Stanisław Kwiatkowski – sekretarz, 
Włodzimierz Gorzycki – członek i Arkadiusz Szczurowski – członek. 
Komisja odbyła posiedzenia zgodnie z przyjętym planem pracy. Należy podkreślić, że 
w trakcie realizacji czynności kontrolnych nie stwierdziła żadnych uchybień. 
Na salę obrad wszedł radny Arkadiusz Szczurowski – godz. 1030. Quorum wynosi  
16 radnych. 
Nie zgłoszono pytań i uwag do przedłożonych sprawozdań. 
Rada Powiatu przyjęła sprawozdania z działalności komisji Rady za 2007 r. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia  
dla Starosty Radziejowskiego. 
P. Przewodniczący stwierdził, że z projektem uchwały zapoznały się wszystkie 
komisje. Zwrócił się do przewodniczących komisji o przedstawienie opinii. 
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że Komisja na swym posiedzeniu zapoznała się z projektem uchwały, 
jednogłośnie podejmując wniosek w sprawie zwiększenia dodatku specjalnego  
dla Starosty z 30% na 40%.  
P. Wojciechowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska przekazał, że Komisja na posiedzeniu w dniu 28 stycznia br. 
analizowała ten temat, również pod kątem możliwości podwyżek wynagrodzeń  
w budżecie powiatu na 2008 r. W budżecie zaplanowano 4% wzrost wynagrodzeń 
dla pracowników Starostwa Powiatowego. Ponadto obniżona została składka 
rentowa o 2%. W sumie pracownicy otrzymają 6% wzrost płac.  
Wobec tego wynagrodzenie Starosty powinno wzrosnąć o podobny wskaźnik. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała zwiększenie wynagrodzenia dla Starosty o ok. 6-
7%, przy jednym głosie przeciwnym. 
P. Arkadiusz Szczurowski Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej  
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że Komisja zapoznała się z projektem 
uchwały, nie wnosząc do niej uwag. 
P. Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że  
na posiedzeniu Komisji został złożony wniosek w sprawie odłożenia tego tematu  
o 6 miesięcy. 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w analizowanym temacie. 
Nie zgłoszono uwag i pytań. 
P. Przewodniczący zaproponował poddanie pod głosowanie dwóch wniosków: 
- Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie zwiększenia dodatku specjalnego dla 
Starosty z 30% na 40%, 

- Komisji Budżetu i Finansów w sprawie odłożenia projektu uchwały o 6 miesięcy. 
Odzwierciedleniem pierwszego wniosku jest przedłożony projekt uchwały, której 
treść p. Przewodniczący odczytał. 
Radny Kalinowski stwierdził, że wniosek w sprawie odłożenia tego tematu jest 
wnioskiem dalej idącym i dlatego powinien być poddany pod głosowanie w pierwszej 
kolejności. Jeżeli najpierw zostanie poddana pod głosowanie uchwała, a następnie 
ten wniosek, jego przyjęcie unieważni wcześniej podjętą uchwałę. 
P. Przewodniczący odpowiedział, że wnioski wzajemnie się wykluczają.  
Jeżeli uchwała zostanie podjęta, wniosek w sprawie odłożenia tematu będzie 
bezzasadny. 
Radny Kalinowski stwierdził, że istotna jest waga wniosków, a nie kolejność  
ich zgłoszenia. Wniosek w sprawie odłożenia tematu jest wnioskiem dalej idącym  
i powinien być poddany pod głosowanie w pierwszej kolejności. 
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P. Przewodniczący odpowiedział, że jeżeli Rada Powiatu przychyli się do zdania 
radnego Kalinowskiego, to podda pod głosowanie wnioski w kolejności wskazanej 
przez radnego. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję, aby wnioski dot. projektu 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty 
Radziejowskiego były poddane pod głosowanie zgodnie z kolejnością ich zgłoszeń. 
W drodze głosowania jawnego (15 głosami za, 1 głosem wstrzymującym) Rada 
Powiatu przyjęła, aby wnioski dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego były poddane pod głosowanie zgodnie  
z kolejnością ich zgłoszeń. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
W drodze głosowania jawnego (12 głosami za, 2 głosami przeciw, 2 głosami 
wstrzymującymi) Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego (XIII/97/2008). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego dla Starosty Radziejowskiego. 
P. Przewodniczący wyjaśnił, że projekt uchwały wynika ze zmiany interpretacji 
prawa. NSA w swym orzeczeniu stwierdził, że dodatkowe wynagrodzenie roczne  
tzw. „trzynastka” jest wynagrodzeniem, a ustalenie jego wysokości należy  
do właściwości Rady Powiatu.  
Przewodniczący zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w analizowanym temacie. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego (15 głosami za, 1 głosem wstrzymującym) Rada 
Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego dla Starosty Radziejowskiego (XIII/98/2008). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie czynności Przewodniczącego Rady Powiatu  
z zakresu prawa pracy, podejmowanych wobec Przewodniczącego Zarządu. 
Wyjaśnił, że w związku z orzecznictwem NSA należy dostosować treść uchwały  
do obowiązujących przepisów prawa. 
NSA wskazał, że przewodniczący rady powiatu jest władny do podejmowania 
czynności z zakresu prawa pracy wobec przewodniczącego zarządu,  
poza ustalaniem wysokości jego wynagrodzenia.  
Salę obrad opuścił radny Włodzimierz Gorzycki – godz. 946. Quorum wynosi  
15 radnych. 
Czynności podejmowane przez Przewodniczącego Rady wobec Przewodniczącego 
Zarządu wymienia przedłożony projekt uchwały. 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w analizowanym temacie. 
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 czynności Przewodniczącego Rady Powiatu  
z zakresu prawa pracy, podejmowanych wobec Przewodniczącego Zarządu 
(XIII/99/2008). 
Na salę obrad wrócił radny Gorzycki – godz. 946. Quorum wynosi 16 radnych. 
 P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie aprobaty wartości jednego punktu 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół  
i Placówek w Radziejowie.  
Zwrócił się do p. Jacka Kalocińskiego Dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół 
i Placówek o przedstawienie projektu uchwały. 
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P. Kalociński wyjaśnił, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, z dniem 1 stycznia  
2008 r. utworzony został Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek. 
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego należy ustalić wartość jednego 
punktu wynagrodzenia zasadniczego, aby ustalić wynagrodzenia pracownikom.  
Zatrudnieni pracownicy w Zespole, którzy dotychczas pracowali w szkołach, 
otrzymali takie samo wynagrodzenie, jakie otrzymywali w szkołach. Aby utrzymać 
dotychczasowe kategorie zaszeregowania, wartość jednego punktu należy ustalić  
na poziomie 6 zł. 
Proponowana wartość jednego punktu mieści się w możliwościach finansowych 
jednostki na 2008 r. 
P. Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w analizowanym temacie. 
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 aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek  
w Radziejowie (XIII/100/2008).  
P. Przewodniczący ogłosił przerwę – godz. 950. 
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1005. 
 P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu 
Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania  
lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 
P. Przewodniczący wyjaśnił, że podjęcie uchwały ma na celu zwolnienie szpitala  
z odprowadzania dochodów uzyskiwanych z tytułu wynajmu i dzierżawy 
użytkowanego nieodpłatnie majątku. 
P. Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
P. Przewodniczący zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w analizowanym temacie. 
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 zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu 
Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania  
lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie 
(XIII/101/2008). 
 P. Przewodniczący wyjaśnił, że kolejne projekty uchwał dotyczą wyrażenia 
zgody na najem lub wydzierżawienie nieruchomości w postaci pomieszczeń 
biurowych, garażu lub gruntu pod garaże, stanowiących własność Powiatu 
Radziejowskiego. 
P. Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w analizowanym temacie. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonych projektów uchwał. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektów uchwał, poddając je pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczenia 
biurowego (XIII/102/2008). 
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W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczenia 
biurowego (XIII/103/2008). 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczenia 
biurowego (XIII/104/2008). 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń biurowych 
(XIII/105/2008). 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu murowanego 
(XIII/106/2008). 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu  
pod garaż (XIII/107/2008). 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu  
pod garaż (XIII/108/2008). 
 P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadania 
służącego ochronie środowiska i gospodarce wodnej pod nazwą: "Dofinansowanie  
ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Radziejowie działań polegających na usuwaniu z terenu powiatu radziejowskiego 
materiałów budowlanych zawierających azbest". 
Zwrócił się do p. Marka Wojtysiaka Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej o przedstawienie projektu uchwały. 
P. Wojtysiak wyjaśnił, że pierwotną uchwałę Rada Powiatu podjęła w 2006 r. będąc 
jednocześnie pierwszym powiatem i pierwszą jednostką samorządową  
w województwie podejmującą taką inicjatywę. 
Proponowana zmiana uchwały dotyczy treści regulaminu udzielania 
dofinansowania, co uniemożliwi ubieganie się o dofinansowanie z różnych źródeł  
na to samo zadanie. Jednocześnie z dofinansowania skorzysta więcej osób.  
Dodany zapis w regulaminie będzie miał następujące brzmienie: „Z dofinansowania 
na niżej wymienione działanie mogą skorzystać osoby, które nie korzystają 
jednocześnie z dofinansowania tego działania ze źródeł innych  
niż PFOŚiGW w Radziejowie co potwierdzą stosownym oświadczeniem  
pod rygorem odpowiedzialności karnej”. 
P. Wojciechowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska przekazał, że Komisja zapoznała się z treścią projektu uchwały, 
popierając propozycję i pozytywnie ją opiniując. 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w analizowanym temacie. 
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 ustalenia zadania służącego 
ochronie środowiska i gospodarce wodnej pod nazwą: "Dofinansowanie  
ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Radziejowie działań polegających na usuwaniu z terenu powiatu 
radziejowskiego materiałów budowlanych zawierających azbest" 
(XIII/109/2008). 
 P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radziejowie. 
Zwrócił się do p. Wicestarosty o przedstawienie projektu uchwały. 
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P. Wicestarosta wyjaśnił, że zadania powiatu w zakresie oświaty i wychowania 
realizowane były do tej pory przez Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich 
i Promocji Powiatu. Z dniem 1 stycznia br. zadania te przejął nowo utworzony 
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie. 
P. Przewodniczący dodał, że z projektem uchwały zapoznały się wszystkie komisje 
Rady. 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w analizowanym temacie. 
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 uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radziejowie (XIII/110/2008). 
 P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – zajęcia stanowiska w sprawie zmiany organu prowadzącego dla Zespołu 
Szkół RCKU w Przemystce. 
P. Przewodniczący odczytał treść pisma Zespołu Szkół RCKU z dnia 6 grudnia  
2007 r. w sprawie rozpoczęcia procedury przekazywania szkoły pod Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że Komisja temat ten analizowała wielokrotnie, również z udziałem 
Dyrektora szkoły oraz przedstawicieli Rady Pedagogicznej. Jednocześnie Zarząd 
Powiatu prowadził rozmowy w tym temacie. 
Temat jest trudny. Dla wielu jest korzystny, dla innych nie. 
Kadra pedagogiczna tej szkoły podjęła stanowisko w sprawie zmiany organu 
prowadzącego szkoły. 
Jednym z warunków przekazania szkoły Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest 
przekazanie całego majątku szkoły, za wyjątkiem oddziałów szkolnych, które nie 
mają rolniczego charakteru. Prawdopodobnie należałoby wstrzymać  
do nich nabór i naturalnie je wygasić.  
W ubiegłych latach szkoła została gruntownie wyremontowana i wyposażona  
w pomoce naukowe. Obecnie jej stan jest bardzo dobry.  
Bardzo dobrze układa się współpraca z dyrekcją szkoły. 
Po przeprowadzeniu dokładnej analizy Komisja zajęła stanowisko, że organem 
prowadzącym dla Zespołu Szkół RCKU w Przemystce powinien być nadal Powiat 
Radziejowski.  
P. Kubisiak dodał, że uczniowie szkoły osiągają bardzo dobre wyniki maturalne,  
co świadczy o wysokim poziomie nauczania. 
P. Starosta stwierdził, że Zarząd Powiatu po przeprowadzonych dyskusjach podjął 
negatywne stanowisko, nie wyrażając zgody na przekazanie szkoły w gestię 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
P. Starosta w pełni zgodził się z wypowiedzią poprzednika. 
Stan szkoły jest bardzo dobry. Szkoła osiąga bardzo dobre wyniki w nauce.  
Nie ma argumentów przemawiających za przekazaniem szkoły. 
Powiat stał się organem prowadzącym dla szkoły od 1999 r. Od tego czasu zrobiono 
w niej bardzo wiele, m.in. uruchomiono Centrum Kształcenia Ustawicznego, 
przeprowadzono całkowitą modernizację kotłowni, wymieniono drzwi i okna, 
wykonano termoizolację budynku szkoły i internatu, zagospodarowano internat 
m.in. na potrzeby ARiMR, wyposażono sale klasowe i klaso-pracownie. 
Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd zajął negatywne stanowisko w sprawie zmiany 
organu prowadzącego szkoły. 
Następnie p. Benedykt Kowalski Dyrektor Zespołu Szkół RCKU podziękował  
p. Staroście i radnym za słowa uznania.  
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Stwierdził, że występuje w imieniu Rady Pedagogicznej, która 2-krotnie podjęła 
uchwałę zwracając się do radnych o przekazanie szkoły i jej majątku Ministerstwu 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Radny Kalinowski zapytał o powody podjęcia takiej decyzji przez Radę Pedagogiczną 
szkoły. 
P. Dyrektor odpowiedział, że powodów było wiele. Głównie nauczyciele mają obawy 
co do przyszłości szkoły. Młodzieży jest coraz mniej. Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi wyraża zgodę, aby klasa liczyła 15 uczniów. Obecnie klasa liczy 25-
30 uczniów. Niepokoi ich również sprzedaż majątku będącego w użytkowaniu 
szkoły, który w latach poprzednich był już wyprzedawany.  
Dzięki zmianie organu prowadzącego szkoła pozyska więcej środków finansowych 
na modernizację obiektów oraz zakup urządzeń i maszyn rolniczych, co tym samym 
podniesie rangę technikum rolniczego. 
P. Przewodniczący zapytał, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w analizowanym 
temacie. 
Nie zgłoszono więcej pytań i uwag. 
P. Przewodniczący stwierdził, że Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
oraz Zarząd Powiatu podjęły wniosek w sprawie nie przekazywania szkoły 
Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
Wobec powyższego p. Przewodniczący poddał powyższy wniosek pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego (13 głosami za, 3 głosami wstrzymującymi) Rada 
Powiatu zajęła negatywne stanowisko w sprawie zmiany organu prowadzącego 
dla Zespołu Szkół RCKU w Przemystce. 
 P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia stanowiska w sprawie zabezpieczenia świadczeń medycznych  
w zakresie ratownictwa medycznego na terenie powiatu. 
Zwrócił się do p. Zbigniewa Skoniecznego Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie o zabranie głosu. 
P. Skonieczny poinformował, że w ubiegły piątek w Urzędzie Wojewódzkim odbyło 
się spotkanie z udziałem kierowników pogotowia ratunkowego z terenu całego 
województwa oraz dyrektorów szpitali w sprawie ratownictwa medycznego. 
Spotkanie dotyczyło sytuacji obecnej, jej analizy oraz planowanych zamierzeń  
na najbliższe lata w związku z opracowywanym Programem Zabezpieczenia 
Ratownictwa Medycznego na rok 2009 i lata następne. 
W trakcie spotkania podano dane statystyczne jak ilość wyjazdów poszczególnych 
zespołów ratownictwa medycznego oraz sposób ich rozmieszczenia na terenie 
województwa. Podjęta została wstępna decyzja o zmianie rozmieszczenia zespołów 
ratownictwa medycznego oraz ich ilości. 
Są powiaty, które ubiegają się o utworzenie dodatkowych zespołów ratownictwa 
medycznego wskazując, że te przez nich posiadane, są za bardzo wykorzystane  
lub nie spełniają założeń ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. 
Z wyników spotkania można domniemywać, że powiat może mieć problem  
z utrzymaniem podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w Byczu.  
Jednym z argumentów, jakim może posłużyć się Urząd Wojewódzki, jest stopień 
wykorzystania tego zespołu. 
Parę lat temu podjęte zostały starania w celu utworzenia drugiego zespołu 
ratownictwa medycznego na terenie powiatu, które zakończyły się sukcesem  
i utworzeniem zespołu. Funkcjonuje on od 1 stycznia 2006 r. Wykorzystywany jest 
stosownie do swego zasięgu działania oraz do potrzeb. Na pewno nie jest 
wykorzystywany tak jak zespół specjalistyczny przy szpitalu, gdyż ten służy innym 
celom i ma inny zasięg działania. 
Dzięki posiadaniu dwóch zespołów ratownictwa medycznego powiat spełnia prawie 
w 100% wymogi ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, m.in. w zakresie 
czasu dojazdu zespołu do miejsca zgłoszenia. 
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P. Dyrektor dodał, że przez wiele lat powiat posiadał jeden zespół ratownictwa 
medycznego.  
W sytuacji kilku jednoczesnych zgłoszeń należało wzywać karetkę z ościennego 
powiatu. 
Jeżeli jeden ambulans wyjeżdżał do zgłoszenia, to pozostali mieszkańcy powiatu 
pozostawali bez opieki ze strony ratownictwa medycznego.  
Teraz istnieje druga karetka podstawowa. Choć ma mniejszy zakres działania  
i funkcjonuje bez lekarza, to ten zawsze jest do dyspozycji.  
Pod względem wyposażenia technicznego karetka spełnia wymogi karetki 
specjalistycznej. Tak więc istnieje konieczność utrzymania tego ambulansu. 
P. Dyrektor stwierdził, że być może problem co do utrzymania dwóch zespołów 
ratownictwa medycznego na terenie powiatu nie istnieje. Może być jednak inaczej. 
W przypadku, gdyby zaistniało realne zagrożenie co do utrzymania tej karetki,  
na pewno pomocne byłoby dla niego stanowisko Rady Powiatu popierające 
utrzymanie dwóch zespołów. 
W tym celu w najbliższy wtorek wybierają się do Urzędu Wojewódzkiego.  
Wsparcie ze strony Rady Powiatu jest konieczne, jak również ze strony samorządów 
gminnych, szczególnie Gminy Topólka oraz Miasta i Gminy Piotrków Kuj., które 
karetka swoim działaniem obejmuje. 
P. Dyrektor stwierdził, że ratownictwo medyczne jest dobrze finansowane biorąc  
pod uwagę finansowanie innych świadczeń medycznych.  
Powiat i szpital poniósł koszty w związku z utworzeniem zespołu. Obiekt został 
wyremontowany i dostosowany do potrzeb zespołu. 
Podstawowym argumentem jest bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.  
Przy funkcjonowaniu jednego ambulansu bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców 
powiatu jest zagrożone. Nie ma możliwości zabezpieczenia działań ratowniczych  
na terenie powiatu przez jeden zespół ratownictwa medycznego. 
P. Dyrektor dodał, że będą uruchomione dodatkowo zespoły sezonowe.  
Na pewno w okresie letnim w związku z napływem turystów na terenie powiatu 
potrzebny byłby jeszcze jeden zespół, ale obecnie należy dążyć do utrzymania 
zespołów istniejących. 
P. Dyrektor zwrócił się do radnych o wsparcie i pomoc w jego działaniach. 
P. Przewodniczący przekazał, że temat został przedstawiony wszystkim komisjom 
Rady, które wyraziły poparcie w zakresie utrzymania dwóch zespołów ratownictwa 
medycznego na terenie powiatu. 
Radny Kalinowski stwierdził, że na przykładzie własnej osoby może potwierdzić 
konieczność istnienia ambulansu w Byczu. Karetka w Lubrańcu została 
zlikwidowana i mieszkańcy Gminy Topólka mają 30-40 km do najbliższego 
pogotowia ratunkowego. 
Na pewno zasadne jest pozyskanie dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego  
w okresie letnim. 
P. Przewodniczący zapytał, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w analizowanym 
temacie. 
Nie zgłoszono więcej pytań i uwag. 
P. Przewodniczący przedstawił treść opracowanego stanowiska Rady Powiatu  
w sprawie zabezpieczenia świadczeń medycznych w zakresie ratownictwa 
medycznego, które poddał pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła stanowisko w sprawie utrzymania podstawowego zespołu ratownictwa 
medycznego w Byczu w Wojewódzkim Programie Zabezpieczenia Ratownictwa 
Medycznego na rok 2009 i lata następne. 
 P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez Dyrektora SP ZOZ w Radziejowie 
ugody sądowej z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie ustawy „203”. 



 12 

Zwrócił się do p. Skoniecznego o zabranie głosu. 
P. Skonieczny poinformował, że od stycznia 2001 r. szpital realizuje ustawę „203”. 
Na skutek jej realizacji szpital do dnia dzisiejszego poniósł koszty w wysokości  
ok. 8,500 mln zł. 
W dniu 30 marca 2004 r. złożył pozew do Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego  
w Bydgoszczy. Pozew dotyczył zwrotu przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów 
poniesionych na skutek ustawy „203”. Wartość przedmiotu sporu określił na kwotę 
4.020.468 zł. 
Z uwagi na przedłużające się procedury sądowe w dniu 4 czerwca 2006 r. pismem 
procesowym podwyższył wartość sporu do kwoty 6.778.441 zł. Wartość przedmiotu 
sporu obejmowała okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 maja 2006 r.  
Od 1 czerwca 2006 r. doszły kolejne koszty – ponad 2 mln zł. 
Postępowanie sądowe trwało bardzo długo. Sąd Okręgowy podjął decyzję  
o powołaniu biegłego sądowego do zbadania sposobu zarządzania szpitalem  
od 1 stycznia 2001 r. 
Wizja biegłego sądowego odbyła się w czerwcu 2007 r.  
W wyniku jego działań w dniu 21 stycznia 2008 r. Sąd Okręgowy przesłał na adres 
radcy prawnego SP ZOZ opinię biegłego sądowego celem zapoznania się z nią  
i wniesienia ewentualnych zastrzeżeń do niej w terminie 14 dni od doręczenia. 
W swej opinii końcowej biegły sądowy wskazał, że zarządzanie SP ZOZ od 1 stycznia 
2001 r. do 31 maja 2006 r. uznaje za poprawne. 
W ostatnich dniach radca prawny NFZ skontaktował się z nim telefonicznie 
proponując zawarcie ugody w sprawie uregulowania spraw związanych ustawą 
„203”. 
W pierwszej kolejności zostałoby zawarte porozumienie z Dyrektorem NFZ,  
a następnie ugoda sądowa. Ugoda miałaby obejmować wypłacenie dla szpitala 
kwoty 1,160 mln zł tytułem roszczeń za koszty poniesione w latach 2001-2002  
z tytułu ustawy „203” oraz zrzeczenie się wszelkich dalszych roszczeń począwszy  
od 1 stycznia 2003 r. 
Projekt porozumienia otrzymał do wglądu. 
Po otrzymaniu tej informacji analizował sytuację w skali całej Polski. 
Nie zapadł ani jeden wyrok w Polsce zasądzający wypłatę odszkodowania w pełnej 
wysokości za okres od momentu wejścia w życie tej ustawy do dnia dzisiejszego. 
W jednym ze swych orzeczeń Trybunał Konstytucyjny mówi o solidarnym 
ponoszeniu kosztów – ale kosztów dot. lat 2001-2002. 
Wg interpretacji i stanowisk różnych sądów od 2003 r. była dowolność 
kształtowania wynagrodzeń. Można było je zwiększyć lub zmniejszyć. 
Kilka sądów wskazało, że wynagrodzenie powinno mieć charakter stały. 
P. Dyrektor stwierdził, że rozmawiał z dyrektorami innych szpitali na temat  
tej sytuacji. 
Szpital w Inowrocławiu w pierwszej kolejności pozwał Sejm RP do sądu. W końcu 
zawarte zostało porozumienie z NFZ, na skutek którego szpital odzyskał 50% 
należności za lata 2001-2002 zrzekając się dalszych roszczeń. 
Podobna sytuacja była w szpitalu w Aleksandrowie Kuj. 
Szpital w Rypinie również podpisał porozumienie z NFZ – w tym przypadku szpital 
odzyskał 48% należności za lata 2001 – 2002 i zrzekł się jakichkolwiek roszczeń  
za lata następne.  
Prawdopodobnie podobną decyzję podejmie w najbliższych dniach szpital  
w Mogilnie. 
P. Dyrektor stwierdził, że należy obecnie podjąć decyzję, czy zawrzeć ugodę z NFZ  
i odzyskać 48% należności za lata 2001-2002, czy też nie. Jeżeli postępowanie 
sądowe będzie kontynuowane, szpital może wygrać sprawę, ale może też ją przegrać 
i w ogóle nie odzyskać jakichkolwiek pieniędzy. 
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Jest to czas podpisywania porozumień między szpitalami a NFZ. Być może z czasem 
pieniędzy będzie coraz mniej i NFZ będzie proponował zawieranie ugody na mniej 
korzystnych warunkach dla szpitali niż obecnie. 
P. Dyrektor zwrócił się do Rady o zajęcie stanowiska w temacie podjęcia dalszych 
działań przez niego wobec NFZ. 
W przypadku zawarcia ugody sądowej w ciągu 21 dni szpital otrzyma 1,160 mln zł.  
Jeżeli opinia Rady będzie pozytywna, to prawdopodobnie już w dniu jutrzejszym 
podpisałby porozumienie z NFZ. 
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
stwierdził, że każdy zna obecną sytuację w służbie zdrowia. Pieniądze dla szpitala 
na pewno będą przydatne. Dyrektor przedstawił już propozycję  
ich rozdysponowania. Wobec tego Komisja poparła stanowisko Dyrektora,  
aby przystąpić do zawarcia porozumienia z NFZ. 
P. Przewodniczący stwierdził, że szpital otrzymał już z budżetu państwa 
jednorazową dotację w wysokości ok. 980.000 zł. W przypadku zawarcia ugody 
otrzyma kolejny 1 mln zł. Tak więc odzyskał większość należności za lata  
2001-2002. 
Żaden sąd nie zasądził odsetek. W razie trwania postępowania sądowego, wyrok  
dla szpitala byłby negatywny i mógłby on zostać obciążony odsetkami.  
W sytuacji gdyby zapadł wyrok korzystny, to odzyskana należność nie będzie miała 
takiej wartości, jaką ma teraz. 
Radny Kalinowski zwrócił się do Dyrektora o podjęcie negocjacji w zakresie 
ustalenia wysokości należności. 
P. Dyrektor odpowiedział, że negocjacji na pewno się podejmie, ale szanse  
na odzyskanie wyższej kwoty są niewielkie. 
Radny Jerzy Waszak przychylił się do polubownego załatwienia sprawy.  
Nie wiadomo, jakie zmiany nastąpią w służbie zdrowia. Każda wprowadzana reforma 
przynosi korzyści jak i ujemne skutki. Nie wiedząc, co może przynieść przyszłość, 
należałoby przyjąć propozycję NFZ. 
P. Przewodniczący zapytał, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w analizowanym 
temacie. 
Nie zgłoszono więcej pytań i uwag. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie stanowisko w sprawie zawarcia przez 
Dyrektora SP ZOZ w Radziejowie ugody sądowej z Narodowym Funduszem Zdrowia 
w sprawie ustawy „203”. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
wyraziła pozytywną opinię w zakresie zawarcia przez Dyrektora SP ZOZ  
w Radziejowie ugody sądowej z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie 
ustawy „203”. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– interpelacji i zapytań radnych. 
Radny Kubisiak zwrócił uwagę na stan nawierzchni dróg powiatowych. Pomimo 
sprzyjających warunków zimowych ich stan jest bardzo zły. Widoczne jest to na 
skrzyżowaniach, gdzie samochody ciężarowe gwałtownie hamując tworzą wypusty. 
Przykładem może być skrzyżowanie w m. Osięciny Skrzyżowanie oraz skrzyżowanie 
w Nowej Wsi.  
Zasypywanie ubytków kamieniem wapiennym nie przynosi żadnych efektów, 
ponieważ po paru dniach kamień się wykrusza. Na dodatek zagraża stłuczeniem 
szyby samochodowej. 
Należy mieć to na uwadze, ponieważ zbliża się sezon przeprowadzania remontów 
dróg. 
Radny Kalinowski złożył interpelację w sprawie poprawy widoczności skrzyżowania 
drogi powiatowej z drogą wojewódzką w miejscowości Bytoń. Zła widoczność jest dla 



 14 

wyjeżdżających z drogi powiatowej i skręcających w drogę wojewódzką w kierunku 
Topólki. Ustawione tam lustro nie poprawia widoczności. 

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

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad sesji  
p. Przewodniczący zamknął XIII sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji 
(godz. 1115). 
Na tym protokół zakończono. 
 

 


