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

w dniu 27 marca 2008 r. 
 
 

XV sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji otworzył p. Wiesław 
Bogdański Przewodniczący Rady Powiatu (o godz. 1004), witając radnych, 
zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na sesję.  

Zgodnie z listą obecności w sesji udział bierze 14 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. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (14 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. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (14 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. 

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 28 lutego: 
1) podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka 

trwałego (samochodu osobowego marki FIAT UNO 1.4 KAT rok produkcji 1997), 
o numerze rejestracyjnym WEO 0235, stanowiącego własność Powiatu 
Radziejowskiego, będącego w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy  
w Radziejowie na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – Warsztaty 
Szkolne; 

2) wyraził zgodę na wynajem przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej kotłowni położonych przy ul. Szpitalnej 1 i 5 w Radziejowie 
dla Wspólnoty Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej na okres dłuższy  
niż 3 lata; 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem kotłowni na okres 3 lat. 

3) podjął uchwałę w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie 
roli Partnera Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu we wspólnej realizacji 
projektu beneficjenta końcowego w ramach Działania 6.1 (Poddziałania 6.1.2  
i 6.1.3) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL); 

4) podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok; 
W dniu 10 marca: 
1) przyjął harmonogramy projektów dot. budowy krytej pływalni w Radziejowie  

oraz utworzenia Radziejowskiej Strefy Przedsiębiorczości; 
Na liście indykatywnej znalazły się dwa zadania dla Powiatu Radziejowskiego. 
Wobec tego należy podjąć określone działania, które muszą być realizowane 
zgodnie z harmonogramem. W niedługim czasie zostanie podpisana pre-umowa, 
z której będzie wynikało, że w przypadku niedotrzymania któregokolwiek  
z punktów harmonogramu, opóźnienia któregokolwiek z warunków powyżej  
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3 miesięcy - automatycznie zadanie zostanie wykreślone z listy inwestycji 
priorytetowych i nie będzie realizowane. 

2) zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań  
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w roku 2008; 

3) zajął stanowisko w sprawie sprzedaży samochodu sanitarnego będącego  
w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Radziejowie; 
Szpital otrzymał samochód w 2004 r. jako darowiznę od samorządu 
powiatowego. Przez miniony czas pojazd ten był nieużytkowany. Cechuje się on 
dużą awaryjnością. Pojazd nie spełnia standardów ambulansu sanitarnego 
stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym, że nie jest 
użytkowany przez szpital, Dyrektor wystąpił o wyrażenie zgody na jego sprzedaż. 
Rzeczoznawca wycenił samochód na kwotę 7.700 zł brutto. Samochód zakupi 
komis z Wadowic za kwotę 8.000 zł brutto. Stamtąd szpital zamierza kupić 
samochód sanitarny Volkswagen Transporter – rok produkcji 2002, za kwotę 
63.000 zł.  

4) zapoznał się z informacjami nt.: 
a) sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  

w Radziejowie; 
b) oceny stanu dróg po okresie zimy oraz planem modernizacji i remontów  

na 2008 r.; 
c) oceny stanu bezrobocia na terenie powiatu; 
d) sprawozdaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 r.; 

5) zapoznał się z projektami uchwał Rady Powiatu w sprawie: 
a) Regulaminu wynagradzania nauczycieli; 
b) środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń 
przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu  
ich przyznawania; 

6) zatwierdził zadania rzeczowe na rok szkolny 2008/2009 dla Zespołu Szkół  
i Placówek oraz Zespołu Szkół RCKU; 
W tym roku przewiduje się, że gimnazja ukończy 650 absolwentów. Wobec tego 
Zarząd przyjął założenie, że w szkołach ponadgimnazjalnych należy przygotować 
nie więcej niż 650 miejsc.  

7) zatwierdził aneks dot. nauki jazdy kombajnem zbożowym dla słuchaczy  
IV semestru Zaocznej Szkoły Policealnej w zawodzie technik rolnik w Zespole 
Szkół RCKU; 

8) wyraził zgodę na ufundowanie nagrody rzeczowej w postaci telewizora  
o równowartości 500 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego; 

W dniu 19 marca: 
1) przyjął porządek i materiały na sesję; 
2) zatwierdził zadania rzeczowe na rok szkolny 2008/2009 dla Zespołu Szkół 

Mechanicznych; 
3) zapoznał się z treścią pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w sprawie 

zwiększenia budżetu jednostki w związku z żądaniem pielęgniarek w zakresie 
zwiększenia wynagrodzeń; 

4) wyraził zgodę na użyczenie z budżetu powiatu środków finansowych w wysokości 
22.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Nowej Wsi; 

5) podjął uchwałę w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu 
za 2007 rok; 
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6) podjął uchwałę w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Radziejowie za 2007 rok. 

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 przez aklamację przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu 
między sesjami. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – oceny stanu dróg po okresie zimy oraz planu modernizacji i remontów  
na 2008 r. O zabranie głosu poprosił p. Zbigniewa Zajączkowskiego Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych. 
P. Dyrektor przekazał, że w związku z łagodnymi warunkami pogodowymi w okresie 
zimowym wydatkowano niewiele środków na zimowe utrzymanie dróg. W ten sposób 
część pieniędzy zaoszczędzono. Wydatki z tytułu zimowego utrzymania za styczeń  
i luty br. wyniosły ok. 30.000 zł. Dodatkowo na zakup materiałów w postaci solanki 
i piasku wydatkowano kwotę 7.400 zł. W wymienionym okresie prowadzone były 
także remonty masą na zimno. 
Przedłożony plan modernizacji na rok 2008 zawiera zadania, które będą realizowane 
przy udziale finansowym gmin z terenu powiatu. Określone zostały wartości zadań 
oraz udział własny gmin.  
Na dzień dzisiejszy zostało zawarte porozumienie z Miastem Radziejów na wspólną 
realizację dwóch zadań. Prawdopodobnie w najbliższych dniach zostanie podpisane 
porozumienie z Gminą Osięciny. W przypadku pozostałych gmin stanie się tak 
zapewne po sesjach absolutoryjnych.  
W tym roku powiat nie otrzyma środków finansowych z Ministerstwa 
Infrastruktury, ponieważ tegoroczna rezerwa została przeznaczona na remonty 
mostów na drogach powiatowych. Na terenie powiatu nie ma mostów, oprócz 
jednego – znajdującego się na rzece Zgłowiączce w Topólce, ale ten nie wymaga 
remontu. Tak więc w tym roku powiat nie skorzysta z tej rezerwy. 
P. Arkadiusz Szczurowski Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej  
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że Komisja na posiedzeniu w dniu  
25 marca br. przyjęła przedłożoną informację, pozytywnie ją opiniując.  
Komisja przyjęła wniosek, aby utworzona rezerwa w budżecie Zarządu Dróg 
Powiatowych na remonty mostów została przeznaczona na remont drogi Piotrków 
Kuj. – Nowa Wieś.  
P. Przewodniczący dodał, że stan nawierzchni wymienionej drogi jest bardzo zły. 
Prowadzone będą rozmowy z Burmistrzem Piotrkowa Kuj. w sprawie 
dofinansowania jej remontu. Na dzień dzisiejszy Burmistrz zadeklarował budowę 
chodnika przy wskazanej drodze.  
Na salę obrad wszedł radny Jerzy Waszak – godz. 1015. Quorum wynosi 15 radnych. 
P. Dyrektor stwierdził, że wniosek jest bardzo zasadny. Stan drogi jest na tyle zły, że 
remonty cząstkowe na nic się zdadzą. Należy tam wykonać nakładki. Biorąc pod 
uwagę zakres zniszczeń na tej drodze, kwota 50.000 zł i tak jest niewielka.  
Nie zgłoszono pytań i uwag do przedłożonej informacji.  
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła informację nt. oceny stanu dróg  
po okresie zimy oraz plan modernizacji i remontów na 2008 r. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – oceny stanu bezrobocia na terenie powiatu. O zabranie głosu poprosił  
p. Katarzynę Bruździńską Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. 
P. Dyrektor przekazała, że najbardziej precyzyjnym wskaźnikiem określającym 
bezrobocie w powiecie jest stopa bezrobocia, która wg stanu na dzień 31 grudnia 
2007 r. wyniosła 20,1% i utrzymywała się na tym samym poziomie w styczniu br. 
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Dla porównania w analogicznym okresie czyli w grudniu 2006 r. stopa bezrobocia 
kształtowała się na poziomie 23,2%. Tak więc odnotowany został znaczny spadek 
bezrobocia o ponad 3%. 
Spadek stopy bezrobocia jest tendencją ogólnokrajową, ale znajduje także swoje 
odzwierciedlenie na terenie powiatu.  
Spadek stopy przełożył się na liczbę osób bezrobotnych ogółem zarejestrowanych  
w urzędzie. Na koniec 2007 r. zarejestrowanych było 3.414 osób bezrobotnych,  
w tym 1.813 kobiet. W ogólnej liczbie bezrobotnych tylko 504 osoby posiadały 
prawo do zasiłku. Nadal najbardziej liczną grupę bezrobotnych w ogólnej liczbie 
osób bezrobotnych stanowią osoby długotrwale bezrobotne, osoby bez kwalifikacji 
zawodowych oraz osoby młode w wieku do 25 roku życia.  
Z danych statystycznych wynika, że sytuacja osób młodych na rynku pracy  
w powiecie polepsza się. Pogarsza się sytuacja osób bez kwalifikacji zawodowych, 
czyli osób, które nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych do wykonywania 
jakiegokolwiek zawodu. 
Urząd podejmował szereg działań zmierzających do ograniczenia stopy bezrobocia  
w powiecie, co znalazło swoje odzwierciedlenie w spadku stopy bezrobocia.  
W wyniku aktywnego pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego 1.596 osób 
podjęło pracę niesubsydiowaną, co oznacza, że podjęły pracę bez angażowania 
środków Funduszu Pracy. 200 osób podjęło pracę subsydiowaną czyli przy udziale 
środków Funduszu Pracy. W tej grupie 127 osób podjęło prace interwencyjne,  
a 73 osoby podjęły roboty publiczne. 684 osoby podjęły staż lub przygotowanie 
zawodowe. 60 osób pozyskało jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej.  
Wymienione formy aktywizacji były finansowane ze środków krajowych  
oraz środków unijnych, które były w dyspozycji PUP poprzez wnioskowanie  
o dodatkowe środki ze środków unijnych. 
Na skutek udzielanych podmiotom gospodarczym refundacji kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych powstało 46 nowych miejsc 
pracy. 105 osób zostało przeszkolonych w ramach szkoleń indywidualnych, zgodnie 
z konkretnym, zgłoszonym zapotrzebowaniem przez pracodawców.  
Do prac społecznie użytecznych organizowanych przez gminy skierowano  
w ub. roku 130 osób bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku,  
a korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 
Realizowano również działania towarzyszące w postaci zwrotu kosztów dojazdu  
do pracy, na staż, na przygotowanie zawodowe. Z tej formy skorzystało 65 osób 
bezrobotnych. 2 osoby otrzymywały częściowy zwrot kosztów zakwaterowania  
z powodu podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania. 
204 osoby otrzymały dodatki aktywizacyjne w wyniku podjęcia zatrudnienia  
poza miejscem zamieszkania. 
W ub. roku w walkę z bezrobociem w powiecie zaangażowano prawie 5,5 mln zł, 
łącznie ze środkami EFS. 
Na rok 2008 Powiatowy Urząd Pracy otrzymał środki przyznane przez Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej w ramach algorytmu w wysokości 2.923.700 zł.  
Jest to kwota większa o 279.200 zł w porównaniu z ub. rokiem. Środki te zostaną 
przeznaczone na realizację wszelkich form aktywizacji osób bezrobotnych. 
Ponadto od kwietnia br. planowana jest realizacja projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3., którego budżet wyniesie 
2.141.600 zł. Zakłada się, że w ramach projektu z różnych form aktywizacji 
zawodowej skorzystają 322 osoby. Obecnie Urząd oczekuje na decyzję finansową  
w tym zakresie. 
Tak więc w dyspozycji PUP będzie kwota ponad 5 mln zł.  
Wzorem lat ubiegłych, od kwietnia będą uruchomione w gminnych spółkach 
wodnych roboty publiczne w ramach programu „Praca i Środowisko”.  
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Przewidywana pula środków na realizację tego projektu przyznawana z rezerwy 
Marszałka Województwa wyniesie 782.100 zł. Do programu przystąpiły wszystkie 
gminy bądź gminne spółki wodne z terenu powiatu. Zakłada się, że w ramach tego 
programu zostaną zaktywizowane 102 osoby bezrobotne. Będą one wykonywały 
wszelkie prace związane z konserwacją i remontami na rzekach i urządzeniach 
melioracji podstawowej oraz będą podejmowały wszelkiego rodzaju działania  
na rzecz ochrony środowiska. 
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że na posiedzeniu Komisji p. Dyrektor przedłożyła równie wyczerpującą 
informację jak teraz. Komisja przyjęła informację do realizacji. 
Nie zgłoszono pytań i uwag do przedłożonej informacji.  
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła informację nt. oceny stanu bezrobocia 
na terenie powiatu. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – informacji o sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Radziejowie. O zabranie głosu poprosił p. Zbigniewa Skoniecznego 
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 
P. Dyrektor przekazał, że dane finansowe, szczególnie po stronie przychodów, mogą 
ulec niewielkiej zmianie, gdyż do końca miesiąca jest szansa na odzyskanie części 
pieniędzy z tytułu nadwykonań. 
Przychody zakładu zostały wykonane z nadwyżką – 106,02%.  
Koszty zostały wykonane na poziomie niższym niż planowano.  
W związku z tym został wypracowany zysk finansowy netto w wysokości 
1.792.811,32 zł. Zostanie on przeznaczony na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.  
Do spłaty pozostanie jeszcze 620.000 zł. 
P. Dyrektor podkreślił, że taki wynik działalności finansowej jest zasługą całej załogi 
szpitala. 
Szpital podejmował w ub. roku działania inwestycyjne w formie zakupów 
inwestycyjnych za kwotę ponad 707.000 zł, w tym 607.000 zł stanowiły własne 
środki szpitala. 
Zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych nie było. 
Nadwykonania za ub. rok wyniosły 341.000 zł. 
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
stwierdził, że zysk wypracowany przez szpital wzrasta. Działalność prowadzona 
przez szpital została bardzo dobrze oceniona przez Komisję. Komisja przyjęła 
przedłożoną informację. 
P. Przewodniczący dodał, że w ostatnich dniach szpital wizytowała Komisja 
Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego pod kątem stanu 
bezpieczeństwa. 
P. Szczurowski Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 
Publicznego przekazał, że taka wizytacja odbyła się w dniu 25 marca.  
Komisja zwróciła uwagę na stan bezpieczeństwa obiektu, czyli drogi ewakuacyjne, 
urządzenia przeciwdymowe. Dyrektor zapoznał ich z funkcjonowaniem niektórych 
oddziałów szpitalnych. Ocena Komisji jest bardzo dobra. 
Nie zgłoszono pytań i uwag do przedłożonej informacji.  
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła informację o sytuacji w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 r. O zabranie 
głosu poprosił p. Wojciecha Kotarskiego Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 
P. Kotarski przekazał, że świadomość konsumentów zdecydowanie wzrasta.  
Wielu sprzedawców uwzględnia zgłaszane reklamacje, aby dbać o swoją renomę  
na rynku. Do Powiatowego Rzecznika Konsumentów trafiają sprawy bardziej 
skomplikowane, np. na skutek niezadowolenia konsumenta ze sposobu załatwienia 
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reklamacji. Wiele spraw w ub. roku dotyczyło procedury reklamacyjnej, czyli nie 
wywiązywania się z terminów jednej lub drugiej strony. Nie zawsze reklamacja 
uznawana jest na korzyść konsumenta. Trudno jest udowodnić wadliwość towaru. 
Szczególnie dotyczy to sprzętu elektronicznego.  
Często klienci są na tyle zdeterminowani, aby dochodzić swoich praw drogą sądową. 
Obecnie dwie sprawy toczą się w sądzie. Jedna z nich toczy się od 2 lat, a druga  
od 3 lat.  
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że Komisja wysłuchała sprawozdania Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów i przyjęła je bez uwag. 
Nie zgłoszono pytań i uwag do przedłożonego sprawozdania.  
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła sprawozdanie Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów za 2007 r. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.  
O zabranie głosu poprosił p. Annę Bruździńską Skarbnika. 
P. Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany do budżetu powiatu. 
P. Stanisław Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony 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 (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok 
(XV/112/2008). 
Ogłoszono przerwę – godz. 1045. 
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1104. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli.  
O zabranie głosu poprosił p. Jacka Kalocińskiego Dyrektora Powiatowego Zespołu 
Obsługi Szkół i Placówek. 
P. Kalociński wyjaśnił, że zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela 
ustawodawca upoważnił radę powiatu do corocznego określania w drodze 
regulaminu dodatków do wynagrodzenia nauczycieli. Przedłożony projekt 
regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez przedstawicieli związków 
zawodowych. W dniu wczorajszym z projektem regulaminu zapoznała się Komisja 
Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. 
Następnie p. Kalociński przedstawił zmiany, jakie następują w przedłożonym 
projekcie, w porównaniu do regulaminu obowiązującego w poprzednim roku. 
Na rok 2008 proponuje się dodatek motywacyjny w wysokości 4% kwoty bazowej 
będącej podstawą kształtowania wynagrodzeń nauczycieli określonej dla nauczycieli 
corocznie w ustawie budżetowej. W ub. roku dodatek motywacyjny wynosił 3%. 
Zmieniły się wysokości dodatków funkcyjnych. Dodatek za wychowawstwo  
w ub. roku wynosił 55 zł. Na rok 2008 proponuje się jego zwiększenie do wysokości 
70 zł. Proponuje się także zwiększyć dodatek dla opiekuna stażu: z 25 zł w 2007 r. 
na 30 zł w 2008 r. 
W porównaniu do ub. roku o 2% wzrosły dodatki za warunki pracy w szkołach 
specjalnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym. 
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że przyjęcie uchwały wynika z realizacji ustawy Karta Nauczyciela, wobec 
czego Komisja postanowiła przyjąć ją do realizacji. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
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W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
(XV/113/2008). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych  
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia 
rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu 
ich przyznawania. O zabranie głosu poprosił p. Kalocińskiego Dyrektora 
Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek. 
P. Kalociński wyjaśnił, że przyjęcie uchwały wynika z art. 72 ustawy Karta 
Nauczyciela. Ustawodawca zobowiązał radę powiatu do corocznego zabezpieczenia  
w budżecie powiatu środków z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, 
zarówno nauczycieli czynnych jak i nauczycieli emerytów, oraz określenia rodzaju 
świadczeń, które mogą być przyznawane w ramach tej pomocy, warunki i sposób 
ich przyznawania.   
Treść regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej została uzgodniona  
ze związkami zawodowymi. W dniu wczorajszym z projektem uchwały zapoznała się 
Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. 
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że Komisja zapoznała się szczegółowo z projektem uchwały, przyjmując  
ją 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 środków finansowych przeznaczonych na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia 
rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków  
i sposobu ich przyznawania (XV/114/2008). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania 
edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Radziejowski”. O zabranie głosu poprosił p. Kalocińskiego Dyrektora 
Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek. 
P. Kalociński wyjaśnił, że ustawa o systemie oświaty umożliwia organowi 
prowadzącemu wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów w drodze tworzenia  
tzw. lokalnych programów mających na celu pomoc dla najlepszych uczniów.  
Taki program jest dodatkowym bodźcem dla uzdolnionych i pracowitych uczniów, 
którzy za swój wysiłek otrzymują nagrody w postaci stypendium. 
W budżecie powiatu zostały uwzględnione na ten rok środki finansowe na realizację 
tego celu.  
W dniu wczorajszym Komisja wnioskowała, aby do przedłożonego projektu 
regulaminu przyjąć zmiany. Zmiany dot. § 3 „Zasady i tryb przyznawania 
stypendiów” i są one następujące: 
1) ust. 1 pkt 1 zmienić na zapis: „Stypendium za wybitne wyniki w nauce 

przyznawane jest po zakończeniu klasyfikacji końcoworocznej”, 
2) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Stypendium za wybitne wyniki w nauce może 

otrzymać uczeń, który otrzymał w wyniku klasyfikacji końcoworocznej:  
a) średnią ocen co najmniej 4,7 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 
b) ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą.” 

3) w ust. 1 dodaje się pkt 3: „W przypadku nie spełnienia warunków określonych  
w pkt 2, szkoła typuje ucznia z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych i oceną zachowania co najmniej bardzo dobrą.” 

4) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Stypendium za wybitne wyniki w nauce 
będzie wypłacane jednorazowo.” 
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5) w ust. 1 pkt 7 proponuje się określić tylko jeden termin na składanie wniosków – 
do 10 lipca. Po końcowych klasyfikacjach w szkole dyrekcja szkoły wystąpi  
do Zarządu Powiatu o przyznanie stypendium. W dniu 1 września na uroczystym 
rozpoczęciu roku szkolnego będzie można wręczyć stypendia. 

Radny Włodzimierz Gorzycki stwierdził, że projekt uchwały dotyczy głównie uczniów 
szkół. Wobec tego zapytał, czy była zasięgana opinia samorządów uczniowskich  
w tym temacie. 
Następnie stwierdził, że § 1 ust. 2 projektu programu wskazuje jego cele, przede 
wszystkim motywację do nauki. Tymczasem kolejne zapisy wprowadzają pewne 
ograniczenia, jak np. uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,7.  
W przypadku Zespołu Szkół RCKU tak wysoką średnią być może posiada tylko 
jeden uczeń. Ponadto nie można zrównywać szkolnictwa ponadgimnazjalnego  
ze szkolnictwem gimnazjalnym, gdyż w Gimnazjum Powiatowym taka średnia ocen 
jest łatwiejsza do osiągnięcia. W efekcie większość stypendiów przypadnie uczniom 
Gimnazjum.  
Jeżeli chodzi o to, aby nie wydać za dużo pieniędzy, należy przemyśleć wysokość 
stypendium, czy ma się ono mieścić w granicach od 300 zł do 500 zł.  
Średnia ocen powinna zostać ustalona na takim poziomie, aby była możliwa  
do osiągnięcia. Jeżeli nie będzie możliwa do osiągnięcia, nie będzie stanowiła 
motywacji. 
Złożenie wniosku powinno następować przez dyrektora zaraz po zaliczeniu roku 
szkolnego, aby jeszcze przy uroczystości zakończenia roku szkolnego stypendia 
zostały wręczone. Dlatego termin 10 lipca jest terminem późnym. Wychowawcy klas 
będą wiedzieli, którzy uczniowie kwalifikują się do otrzymania stypendium. 
Radny zaproponował, aby projekt uchwały został przekazany samorządom 
uczniowskim, które przeanalizują jej zapisy i wprowadzą swoje propozycje. 
Zgodził się, aby ocena zachowania była co najmniej bardzo dobra, ale średnią ocen 
rozgraniczyłby w zależności od tego, czy dot. ucznia szkoły ponadgimnazjalnej  
czy też ucznia Gimnazjum. W przypadku Gimnazjum średnia 4,7 jest  
do osiągnięcia, ale w przypadku szkół ponadgimnazjalnych średnia powinna zostać 
obniżona np. do 4,5 lub 4,4.  
Projekt programu proponuje także przyznawanie stypendium dla najlepszego 
maturzysty.  
Radny stwierdził, że biorąc pod uwagę proponowane kryteria, może nastąpić 
sytuacja, że nie zostaną wyznaczeni uczniowie za wybitne wyniki w nauce.  
Rada Powiatu podejmie uchwałę, ale stypendium nie otrzyma wielu uczniów.  
Skoro pierwsze stypendia zostaną wypłacone w czerwcu, jest czas na przyjęcie 
programu. Radny zaproponował, aby projekt uchwały przekazać samorządom 
uczniowskim do ponownego rozpatrzenia. 
Radny zaproponował także przyjęcie niższych wysokości stypendiów, aby mogło 
skorzystać z nich więcej uczniów. 
Radny Kubisiak przyznał rację radnemu Gorzyckiemu w zakresie podziału uczniów 
szkół na ponadgimnazjalne i gimnazjalne.  
Wyjaśnił, że członkowie Komisji proponowali obniżenie średniej ocen do 4,5, gdyż  
w przeciwnym razie próg 4,7 osiągnęliby pewnie tylko uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego. Komisja proponowała także przyjęcie oceny zachowania  
co najmniej bardzo dobrej oraz wprowadzenie zapisu, że stypendia za wybitne 
wyniki w nauce otrzyma co najmniej 3 najlepszych uczniów z danego zespołu szkół.  
Radny Szczurowski zaproponował wycofanie projektu uchwały z porządku obrad 
celem jej szczegółowego przeanalizowania. 
P. Starosta wyraził zdanie, że przekazywanie projektu uchwały do samorządów 
uczniowskich nie ma uzasadnienia, gdyż uczniowie nie mogą decydować  
o nagrodach dla siebie.  
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Ogółem w budżecie powiatu na ten rok zaplanowano 20.000 zł. Zapewne każda 
kwota dla ucznia jest znacząca. Stypendium jest formą nagrody, na którą należy 
zasłużyć. Rada Powiatu może ewentualnie przedyskutować sprawę średniej ocen, 
jaką należy przyjąć.  
Radny Gorzycki zwrócił uwagę na zapis § 3 ust. 2 pkt 3 o treści: „Stypendium  
za wybitne osiągnięcia w nauce przyznawane jest laureatom i finalistom konkursu 
lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim, okręgowym, ogólnopolskim 
lub międzynarodowym.” Zapis nie jest konkretny, gdyż są sytuacje, w których 
szkoła otrzymała jedno miejsce w konkursie, a tym samym ma swojego laureata.  
Skoro nie samorządy uczniowskie, to może z projektem programu powinni zapoznać 
się nauczyciele prowadzący samorządy lub dyrektorzy szkół. 
Jeżeli wprowadzony zostanie zapis, że w przypadku braku uczniów o określonej 
średniej ocen, stypendia otrzymają trzej uczniowie z najwyższą średnią, może się 
okazać, że będą to uczniowie ze średnią ocen dość niską. 
Radny stwierdził, że pierwsza część zapisu § 4 ust. 4 o treści: „Stypendystów 
zobowiązuje się do promowania faktu uzyskania stypendium w swoim środowisku 
oraz w mediach i wystąpieniach publicznych” nie ma uzasadnienia i ta część 
powinna zostać wykreślona.  
W temacie treści § 3 ust. 2 pkt 3 radny Kubisiak stwierdził, że konkursy czy też 
olimpiady nie przewidują miejsc dla uczniów danej szkoły. Uczeń musi przejść wiele 
szczebli, aby zakwalifikować się do konkursu np. wojewódzkiego, co nie jest takie 
łatwe. 
P. Przewodniczący zaproponował, aby projekt programu jeszcze raz szczegółowo 
przeanalizować.  
Dodał, że w ramach szkolnictwa powiatowego funkcjonuje także Szkoła Podstawowa 
Specjalna oraz Gimnazjum Specjalne. Te szkoły także należy wziąć pod uwagę. 
Uchwałę można podjąć na jednej z kolejnych sesji, gdyż termin nie jest naglący. 
Samorząd uczniowski nie podejmuje decyzji, ale w omawianym przypadku  
jest organem opiniującym. Jego opinia nie jest wiążąca. Przedłożenie projektu 
uchwały samorządom uczniowskim należy do decyzji Rady Powiatu. Być może 
projekt uchwały powinien im zostać przekazany, a następnie ponownie 
przeanalizowałaby ją Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. 
Następnie p. Przewodniczący ogłosił przerwę – godz. 1140. 
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1155. 
P. Kalociński wyjaśnił, że projekt programu został skonsultowany z nauczycielami 
Zespołu Szkół i Placówek, gdyż tam znajdują się różne szkoły jak Szkoła 
Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Powiatowe oraz Liceum Ogólnokształcące. 
Projekt programu był także konsultowany z przedstawicielami Zespołu Szkół RCKU. 
W konsultacjach wzięli udział Dyrektor oraz Wicedyrektor tej szkoły.  
Nie prowadzono konsultacji ze związkami zawodowymi oraz samorządem 
uczniowskim.  
Konsultowano się również z dyrektorami szkół w sprawie podania wyników  
za pierwszy semestr tego roku szkolnego. Z przedstawionych danych wynika, że 
stypendium za wybitne wyniki w nauce mogłoby otrzymać 9 uczniów łącznie  
ze wszystkich szkół, w tym: 2 uczniów z Gimnazjum Powiatowego, 4 uczniów  
z Liceum Ogólnokształcącego, 2 uczniów z Zespołu Szkół RCKU i 1 uczeń z Zespołu 
Szkół Mechanicznych. Uczniowie ci osiągnęli średnią ocen 4,7. 
Nie posiada informacji nt. liczby uczniów, którzy mogliby otrzymać stypendium  
za wybitne osiągnięcia w nauce.  
Następnie p. Starosta w imieniu Zarządu Powiatu skierował wniosek do Rady 
Powiatu o przyjęcie projektu uchwały w wersji pierwotnej przedłożonej przez Zarząd. 
P. Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu zawsze będzie mogła zmienić przyjętą 
uchwałę, jeżeli w praktyce niektóre jej zapisy nie znajdą odzwierciedlenia.  
Następnie przypomniał, że do tej pory złożone zostały 3 wnioski: 
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1) Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu uchwały w pierwotnej wersji, 
zakładającej m.in. wypłacanie stypendiów 2 razy w roku, 

2) Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie wprowadzenia zmian 
do projektu przedłożonego programu, m.in. aby stypendia były wypłacane raz  
w roku, 

3) radnego Szczurowskiego w sprawie wycofania projektu uchwały z porządku sesji. 
P. Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos lub złożyć inny 
wniosek. 
Radny Gorzycki stwierdził, że jeżeli zostanie przyjęty wniosek w sprawie wycofania 
projektu uchwały, to głosowanie nad zmianami do jej treści będzie bezzasadne. 
Radny dodał, że w przypadku stypendium za wybitne wyniki w nauce nie może być 
przyjęta ocena zachowania co najmniej dobra. Komisja powinna ponownie się 
spotkać przy udziale wybranych nauczycieli i szczegółowo przeanalizować zapisy 
programu.  
P. Przewodniczący wyraził zdanie, że ocena zachowania powinna być nawet 
wzorowa, a nie tylko bardzo dobra. 
Radny Jerzy Waszak stwierdził, że przed przerwę proponowano ponowne 
rozpatrzenie projektu programu. Radny zaproponował, aby uchwała weszła w życie 
od nowego roku szkolnego. Do tego czasu byłoby dosyć czasu, aby dokonać w niej 
poprawek. Zdaniem radnego ocena zachowania powinna być podwyższona,  
a średnia ocena powinna zostać obniżona. Uczeń, który otrzyma stypendium, 
powinien posiadać nie tylko wysoką średnią ocen, ale również bardzo dobre 
zachowanie świadczące o tym, że w szkole jest przykładem dla innych. 
P. Wicestarosta wyjaśnił, że ocenę zachowania bardzo dobrą lub wzorową otrzymuje 
uczeń nie ten, który się dobrze uczy, ale ten, który jest aktywny na polu działania 
szkoły. Może zdarzyć się uczeń, który będzie miał bardzo dobre wyniki w nauce,  
ale dobre zachowanie, ponieważ nie będzie aktywny, a jego średnia ocen nie będzie 
miała wpływu na ocenę zachowania. Najczęściej uczniowie mający wysoką średnią 
ocen mają jednocześnie bardzo dobre lub wzorową ocenę zachowania.  
P. Wicestarosta wyraził zdanie, że powinna być wynagradzana nauka, a nie 
zachowanie. 
Radny Lucjan Walczak stwierdził, że Komisja na posiedzeniu zaproponowała 
obniżenie średniej ocen do 4,5, a podwyższenie oceny zachowania na co najmniej 
bardzo dobrą. Propozycja Zarządu jest inna i inna jest propozycja Komisji, której 
jest członkiem. Istnieje rozbieżność i należy znaleźć rozwiązanie dla tej sytuacji. 
Radny przyznał słuszność propozycji określenia odrębnych kryteriów dla uczniów 
Gimnazjum Powiatowego oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  
W Gimnazjum Powiatowym uczy się młodzież, która osiąga wysokie średnie ocen. 
Inne średnie ocen są w szkołach ponadgimnazjalnych. Z przedstawionej informacji 
przez p. Kalocińskiego wynika, że 6 stypendiów na 9 otrzymaliby uczniowie  
z Zespołu Szkół i Placówek, gdzie mieści się Gimnazjum Powiatowe i Liceum 
Ogólnokształcące.  
Przedłożony projekt programu nie uwzględnił Szkoły Podstawowej Specjalnej  
i Gimnazjum Specjalnego. Gdyby te szkoły wziąć pod uwagę, to również należałoby 
ustalić dla ich uczniów inne kryteria nagradzania.  
Radny zaproponował, aby odłożyć przyjęcie uchwały na później w celu  
jej ponownego przeanalizowania. 
Następnie p. Przewodniczący ogłosił przerwę – godz. 1210. 
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1215. 
P. Przewodniczący stwierdził, że złożone zostały 3 wnioski: 
1) radnego Szczurowskiego w sprawie wycofania projektu uchwały z porządku sesji, 
2) Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu uchwały w pierwotnej wersji,  
3) Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie wprowadzenia zmian 

do projektu przedłożonego programu. 
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Poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wycofania projektu uchwały z porządku 
sesji. 
W drodze głosowania jawnego (6 głosami za, 8 głosami przeciw, 1 głosem 
wstrzymującym) Rada Powiatu odrzuciła wniosek radnego Arkadiusza 
Szczurowskiego w sprawie wycofania projektu uchwały z porządku sesji. 
P. Przewodniczący przystąpił do poddania pod głosowanie projektu uchwały. 
Radny Kalinowski stwierdził, że zanim będzie głosowana uchwała, powinny zostać 
rozpatrzone poprawki do jej treści. 
P. Przewodniczący zapytał radnego Kalinowskiego, czy wnosi do projektu uchwały 
poprawki. 
Radny Kalinowski odpowiedział, że poprawki zostaną wniesione. 
Radny Gorzycki stwierdził, że skoro został odrzucony wniosek w sprawie wycofania 
projektu uchwały z porządku obrad, to teraz jest czas na zgłaszanie wniosków  
w przedmiocie treści projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odpowiedział, że nikt z radnych nie zgłaszał żadnych wniosków 
poza wnioskami Zarządu, Komisji oraz radnego Szczurowskiego. 
Radny Gorzycki stwierdził, że w jednej ze swoich wcześniejszych wypowiedzi mówił, 
że jeżeli zostanie przyjęty wniosek w sprawie wycofania projektu uchwały,  
to zgłaszanie do niej poprawek nie będzie zasadne. Skoro wniosek został odrzucony, 
to ma poprawki do treści projektu uchwały. Dopóki nie zostanie zarządzone 
głosowanie, do tego czasu można zgłaszać poprawki. 
Następnie radny złożył wnioski w sprawie zmiany treści projektu programu: 
1) § 3 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Stypendium za wybitne wyniki w nauce 

może otrzymać uczeń, który otrzymał w wyniku klasyfikacji śródrocznej  
lub końcoworocznej:  
a) średnią ocen co najmniej 4,7 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych – dotyczy 

Gimnazjum Powiatowego,  
b) średnią ocen co najmniej 4,5 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych – dotyczy 

szkół ponadgimnazjalnych, 
c) ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą”. 

2) w § 4 ust. 4 wykreślić pierwsze zdanie, tj.: „Stypendystów zobowiązuje się  
do promowania faktu uzyskania stypendium w swoim środowisku  
oraz w mediach i wystąpieniach publicznych”. Wówczas § 4 ust. 4 uzyska 
brzmienie: „Stypendysta wyraża zgodę na wykorzystanie przez Zarząd Powiatu 
swoich danych osobowych w celach promocyjnych związanych z programem.” 

3) § 3 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Wysokość stypendium za wybitne wyniki 
w nauce nie może być niższa niż 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) jednak  
nie wyższa niż 300,00 zł (słownie: trzysta złotych)”. 

Radny dodał, że należałoby zmienić terminy, w których należy składać wnioski. 
Zdaniem radnego stypendia powinny zostać wręczone na zakończenie roku 
szkolnego, a więc termin 15 września jest terminem za późnym na składanie 
wniosków. Powinny być określone daty graniczne zakończenia pierwszego i drugiego 
semestru, np. na 7 dni przed zakończeniem pierwszego semestru lub na dzień 
posiedzenia rady pedagogicznej. Należy to dopracować, ponieważ absolwent szkoły 
nie odbierze nagrody we wrześniu.  
P. Przewodniczący stwierdził, że do dnia posiedzenia klasyfikacyjnego rady 
pedagogicznej wyniki nie są ważne. Dlatego musiałby być określony termin 
składania wniosków na dzień po posiedzeniu rady pedagogicznej. 
P. Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych chce jeszcze zgłosić wnioski. 
Wobec braku głosów p. Przewodniczący zamknął listę wniosków. Przypomniał, że 
zostały złożone następujące wnioski: 
1) Zarządu Powiatu, 
2) Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, 
3) radnego Gorzyckiego. 
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Dodał, że jeżeli któryś wniosek uzyska większość głosów, następny wniosek  
nie będzie poddany pod głosowanie. 
P. Kazimierz Drgas Radca Prawny wyjaśnił, że w pierwszej kolejności powinny być 
poddane pod głosowanie zgłoszone poprawki do treści, a następnie cała uchwała. 
Jeżeli poprawka zdobędzie większość głosów, to wynik głosowania zmieni treść 
projektu uchwały przedłożonej przez Zarząd. 
P. Drgas dodał, że nie widzi uzasadnienia dla wykreślenia pierwszego zdania  
w § 4 ust. 4 o treści: „Stypendystów zobowiązuje się do promowania faktu 
uzyskania stypendium w swoim środowisku oraz w mediach i wystąpieniach 
publicznych”. Ten fakt jest promocją powiatu. Uczeń chwali się, że otrzymał takie 
stypendium. Promuje nie tylko powiat, ale i siebie.  
Dodał, że stypendia są przyznawane w sytuacji, gdy określona rada uchwala 
program. Jeżeli program lokalny zostanie przyjęty, to nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby promować ten fakt. Promocją powinien zająć się nie tylko powiat, ale również 
uczniowie, którzy są stypendystami i dzięki powiatowi mają możliwość zakupienia 
dla siebie np. książek. Tak należałoby odczytywać sens tego zapisu. 
Wobec powyższego radny Gorzycki zaproponował, aby w § 4 ust. 4 w zdaniu 
pierwszym wykreślić słowa: „zobowiązuje się”. Wówczas zdanie będzie brzmiało: 
„Stypendyści będą promować fakt uzyskania stypendium w swoim środowisku  
oraz w mediach i wystąpieniach publicznych”. 
P. Drgas w przedmiocie głosowania wyjaśnił, że każda poprawka powinna być 
głosowana osobno. Formalnie nie został zgłoszony wniosek Komisji Edukacji, 
Zdrowia i Spraw Społecznych. Zostało tylko zaprezentowane jej stanowisko.  
Radny Kubisiak stwierdził, że Komisja zajęła stanowisko, iż przyjmie wniosek dalej 
idący, nie podtrzymując swojego wniosku. Komisja nadal podtrzymuje wniosek  
w sprawie przyjęcia projektu uchwały.  
P. Drgas stwierdził, że Komisja przyjęła projekt uchwały i wyraziła swoje zdanie. 
Jednakże poprawek do projektu uchwały nie zgłosiła. 
P. Przewodniczący zapytał Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Społecznych, czy podtrzymuje stanowisko Komisji. 
Radny Kubisiak odpowiedział twierdząco. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zmiany treści § 3  
ust. 1 pkt 3: „Stypendium za wybitne wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który 
otrzymał w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej:  
a) średnią ocen co najmniej 4,7 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych – dla 

Gimnazjum Powiatowego,  
b) średnią ocen co najmniej 4,5 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych – dla szkół 

ponadgimnazjalnych, 
c) ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą”. 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu odrzuciła (przy 6 głosach za, 9 głosach 
przeciw) wniosek radnego Włodzimierza Gorzyckiego w sprawie zmiany treści  
§ 3 ust. 1 pkt 3. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zmiany treści § 3  
ust. 1 pkt 5: „Wysokość stypendium za wybitne wyniki w nauce nie może być niższa 
niż 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) jednak nie wyższa niż 300,00 zł (słownie: 
trzysta złotych)”. 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu odrzuciła (przy 4 głosach za, 9 głosach 
przeciw, 2 głosach wstrzymujących) wniosek radnego Włodzimierza Gorzyckiego  
w sprawie zmiany treści § 3 ust. 1 pkt 3. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zmiany treści § 3  
ust. 1 pkt 7: „Wniosek, o którym mowa w pkt 6 należy złożyć w Powiatowym Zespole 
Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie, ul. Kościuszki 17 w terminach: 
a) do 15 marca – za I semestr nauki; 
b) do dnia po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej za II semestr nauki”. 
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P. Drgas zaproponował, aby w drugim przypadku określić, że wnioski należy złożyć 
„w terminie tygodnia po zakończeniu klasyfikacji”. 
Radny Gorzycki stwierdził, że jego intencją było wyznaczenie takiego terminu, aby 
rozdać stypendia na zakończenie roku szkolnego. Wobec powyższego przychylił się 
do propozycji brzmienia zapisu ppkt b: „w ciągu 7 dni od posiedzenia 
klasyfikacyjnego rady pedagogicznej”. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek. 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu odrzuciła (przy 6 głosach za, 9 głosach 
przeciw) wniosek radnego Włodzimierza Gorzyckiego w sprawie zmiany treści  
§ 3 ust. 1 pkt 7. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zmiany treści § 4  
ust. 4: „Stypendyści będą promować fakt uzyskania stypendium w swoim 
środowisku oraz w mediach i wystąpieniach publicznych. Stypendysta wyraża zgodę 
na wykorzystanie przez Zarząd Powiatu swoich danych osobowych w celach 
promocyjnych związanych z programem.” 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu odrzuciła (przy 6 głosach za, 9 głosach 
przeciw) wniosek radnego Włodzimierza Gorzyckiego w sprawie zmiany treści § 4 
ust. 4. 
Radny Kalinowski zapytał, co się stanie w sytuacji, gdy uczeń, który otrzymał 
stypendium, nie będzie promował tego faktu. Czy zostanie odebrana mu ta 
nagroda? Czy zostanie ukarany w inny sposób? Zapis ten zawiera zobowiązanie 
ucznia do promowania. 
P. Drgas wyjaśnił, że jest to zapis niesankcyjny. Nie ma sankcji z tego tytułu. 
Wobec braku dalszych głosów p. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, 
poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego (9 głosami za, 1 głosem przeciw, 5 głosami 
wstrzymującymi) Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół,  
dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski” (XV/115/2008). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008.  
O zabranie głosu poprosił p. Marka Szuszmana Kierownika Wydziału Polityki 
Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu. 
P. Szuszman wyjaśnił, że przedłożony projekt uchwały zawiera załącznik, z którego 
wynika podział środków na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Powiat otrzymał ogółem 1.008.714 zł. Zaproponowano następujący podział środków:  
1) działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej - 402.420 zł, 
2) rehabilitacja społeczna realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 

396.294 zł, 
3) rehabilitacja zawodowa realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy - 200.000 zł, 
4) pozostałe zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe – 10.000 zł. 
W dniu 14 marca br. Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych wyraziła 
pozytywną opinię co do podziału środków w 2008 r. 
Konieczność podjęcia uchwały wynika z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że Komisja przeanalizowała projekt uchwały i proponuje przyjąć  
ją do realizacji. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
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W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008 (XV/116/2008). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie aprobaty wartości jednego punktu 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zarządu Dróg Powiatowych  
w Radziejowie oraz podjęcia uchwały w sprawie aprobaty wartości jednego punktu 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  
w Radziejowie. 
Wyjaśnił, że w sprawie podjęcia wymienionych uchwał wpłynęły wnioski Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.  
Bez ustalenia nowej wartości punktu dla tych jednostek nie będzie możliwe 
wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń ustalonych w uchwale budżetowej na 2008 r. 
P. Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonych projektów uchwał. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w sprawie aprobaty wartości 
jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zarządu Dróg 
Powiatowych w Radziejowie, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie 
(XV/117/2008). 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w sprawie aprobaty wartości 
jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Urzędu 
Pracy w Radziejowie, poddając ją pod głosowanie.  
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie 
(XV/118/2008). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez powiat 
radziejowski umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu 
województwa kujawsko-pomorskiego (powiatami i gminami) dotyczącej 
przystąpienia i realizacji projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” oraz wyrażenia zgody 
na pełnienie przez powiat toruński funkcji koordynatora zadań wynikających  
z tej umowy. O zabranie głosu poprosił p. Szuszmana Kierownika Wydziału Polityki 
Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu. 
P. Szuszman wyjaśnił, że w drodze uchwały Rada Powiatu wyrazi zgodę  
na wniesienie w gotówce własnego udziału finansowego w wysokości 6.581 zł. 
Całość projektu stanowi wartość 2 mln zł, a dla powiatu – 49.308 zł.  
W ramach realizacji tego zadania przeszkoleni uczniowie uzyskają europejski 
certyfikat umiejętności komputerowych ECDL oraz zostaną wyposażeni  
w podręczniki. Projekt będzie realizowany przez okres 1 roku.  
Wniesienie wkładu własnego przez jednostkę samorządu terytorialnego  
jest niezbędne, zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej. Projekt będzie 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” na terenie 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały zaaprobowała ją. 
Podobnie przyjęła pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie przez powiat radziejowski umowy współpracy z Lokalną Grupą 



 15 

Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” dotyczącej przystąpienia i realizacji 
projektu „Nowoczesne techniki projektowania i obsługi urządzeń”. 
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 wyrażenia zgody na zawarcie przez powiat 
radziejowski umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego  
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (powiatami i gminami) 
dotyczącej przystąpienia i realizacji projektu „Podniesienie atrakcyjności i 
jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego” oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez powiat toruński funkcji 
koordynatora zadań wynikających z tej umowy (XV/119/2008). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez powiat 
radziejowski umowy współpracy z Lokalną Grupą Działania „Razem dla Powiatu 
Radziejowskiego” dotyczącej przystąpienia i realizacji projektu „Nowoczesne techniki 
projektowania i obsługi urządzeń”. O zabranie głosu poprosił p. Szuszmana 
Kierownika Wydziału Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu. 
P. Szuszman wyjaśnił, że w drodze uchwały Rada Powiatu wyrazi zgodę  
na wniesienie wkładu rzeczowego o wartości 40.000 zł, polegającego  
na udostępnieniu do użytkowania sal dydaktycznych w Zespole Szkół 
Mechanicznych w Radziejowie w ramach projektu.  
Całkowita wartość projektu stanowi 333.010 zł.  
W ramach projektu planuje się przeszkolenie 90 uczniów Technikum 
Mechanicznego i Budowlanego oraz 10 nauczycieli w zakresie nowoczesnych 
technik projektowania przy pomocy programów komputerowych oraz obsługi 
urządzeń i sterowanie numeryczne. Projekt będzie realizowany 2 lata.  
Wniesienie wkładu jest konieczne ze względu na wymogi dokumentacji 
konkursowej. 
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 wyrażenia zgody na zawarcie przez powiat 
radziejowski umowy współpracy z Lokalną Grupą Działania „Razem dla 
Powiatu Radziejowskiego” dotyczącej przystąpienia i realizacji projektu 
„Nowoczesne techniki projektowania i obsługi urządzeń” (XV/120/2008). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– interpelacji i zapytań radnych. 
Radny Kalinowski stwierdził, że od pewnego czasu docierają do niego informacje  
nt. nieprawidłowości, jakie mają miejsce w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół 
Mechanicznych. Temat dotyczy sprzedaży materiałów produkowanych  
przez Warsztaty firmie, której współwłaścicielem jest żona kierownika Warsztatów. 
Taka sytuacja, zdaniem radnego, jest naganna.  
Radny zwrócił się do p. Przewodniczącego o pisemne wyjaśnienie tej sytuacji. 
Radny Gorzycki skierował zapytanie do Dyrektora SP ZOZ, czy istnieje możliwość 
wygospodarowania kilku miejsc parkingowych dla pracowników szpitala,  
poza głównym miejscem parkingowym. Jeden wspólny parking dla pracowników 
szpitala i pacjentów jest niewystarczający. W określonych porach dnia nie ma 
wolnych miejsc. Wystarczyłoby wygospodarowanie ok. 10 miejsc. 
P. Skonieczny potwierdził, że istnieje problem dot. parkowania samochodów, który 
dotyka zarówno pracowników szpitala, jak i pacjentów. Są dni, w których wszystkie 
miejsca parkingowe przy szpitalu i na terenie obiektów szpitala są zajęte.  
Podobnie zajęte są pobocza.  
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Istnieje możliwość rozwiązania tego tematu przy poniesieniu pewnych nakładów 
finansowych.  
Jest miejsce, gdzie można by wygospodarować parking – przy ogrodzeniu wzdłuż 
bloku mieszkalnego położonego przy ul. Szpitalnej 5. Zostałaby wydłużona droga 
przy pogotowiu, w kierunku parku. Wygospodarowano by tam kilkanaście, a nawet 
kilkadziesiąt miejsc postojowych. 
Teren należy właściwie przygotować. Grunt powinien zostać utwardzony.  
Być może należałoby położyć tam asfalt.  
P. Dyrektor stwierdził, że w ostatnich dniach na stronach internetowych ukazała się 
informacja o planowanym ogłoszeniu konkursu w zakresie modernizacji  
i rozbudowy ratownictwa medycznego.  
Szpital musi wykonać zabudowę garażową dla ambulansów sanitarnych, które przez 
cała dobę powinny znajdować się pod zadaszeniem.  
Obecnie pod zadaszeniem znajduje się jeden ambulans. Należałoby jednak zrobić 
zabudowę, która objęłaby trzy ambulanse sanitarne. Aby plac manewrowy przed 
pogotowiem był wystarczająco duży należy przeznaczyć na to część parku.  
Można by tam zrobić także parking – dla potrzeb ratownictwa medycznego. 
Opracowano by projekt obejmujący remont drogi od ul. Szpitalnej do parku, 
zabudowę dla ambulansów oraz budowę parkingu. 
Wartość projektu nie może być mniejsza niż 1 mln zł, w tym 85% to dofinansowanie 
ze środków unijnych, a 15% czyli ok. 150.000 zł udział własny szpitala.  
Gdyby w takiej formie projekt został zaakceptowany, rozwiązany zostałby problem 
ratownictwa medycznego, jak i budowy dodatkowego parkingu.  
Jeżeli ten pomysł nie będzie możliwy do realizacji, trzeba będzie przyjąć inne 
rozwiązanie.  
Radny Kalinowski złożył wniosek w sprawie postawienia na drodze wojewódzkiej 
Ujma Duża – Piotrków Kuj. w miejscowości Samszyce (jadąc od strony miejscowości 
Osięciny Skrzyżowanie) znaku wskazującego kierunek jazdy do miejscowości 
Topólka. Na tej drodze nie ma drogowskazu informującego o drodze do Topólki. 
Istniejące znaki informują o Izbicy Kuj. Wiele osób kieruje się do Topólki  
i ma trudności z trafieniem do tej miejscowości ze względu na brak oznakowania  
tej miejscowości.  
Podobnie nie jest właściwie oznakowana miejscowość Orle. Znak informujący o tej 
miejscowości znajduje się tylko w Byczu. Nie ma żadnego znaku jadąc od strony 
Topólki i Rybin, a jest to miejscowość turystyczna.  
P. Zajączkowski odpowiedział, że znakowanie dróg wojewódzkich należy do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. W przypadku dróg powiatowych zajmuje się tym Zarząd Dróg 
Powiatowych. Jednostka zakupi znaki i uzupełni wskazane braki. 
Radny Kalinowski zaproponował, aby radni złożyli wnioski w sprawie dróg, które 
następnie rozpatrzyłaby Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 
Publicznego. 
P. Stanisław Borczyński Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych poinformował, że  
w ostatni wtorek złożył pismo skierowane do radcy prawnego Starostwa  
o interpretację prawną, czy kierownik Warsztatów może sprzedawać wyroby 
produkowane w Warsztatach spółce, której współwłaścicielem jest żona kierownika 
Warsztatów. Oczekuje na odpowiedź. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– wolnych wniosków. 
Radny Kubisiak stwierdził, że Zarząd Powiatu przedstawił projekt uchwały  
w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów. Była to propozycja Zarządu,  
z którą zapoznała się Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych.  
Komisja do projektu uchwały wniosła swoje poprawki i uwagi, wszystko dla dobra 
ucznia, mając dobre intencje. Efekty jej pracy stały się przedmiotem żartów podczas 



 17 

dzisiejszej sesji. Mimo tego, że uchwała została przyjęta w takiej formie, to jeżeli 
praktyka będzie tego wymagała, zostanie ona zweryfikowana.  
P. Przewodniczący przekazał, że chciałby spotkać się z Zarządem Powiatu  
nt. procesu legislacyjnego na następny miesiąc. Chciałby również spotkać się  
z przewodniczącymi komisji. Procedura opiniowania projektów nie jest 
wystarczająca. Być może komisje powinny wcześniej się spotykać i dokładniej 
analizować przedłożone projekty uchwał. 
Radny Waszak stwierdził, że Komisja złożyła wniosek. P. Kalociński przedstawiając 
projekt uchwały, przedstawił także wniosek Komisji. Okazało się, że wniosek 
przedstawiony przez p. Kalocińskiego nie był zbieżny z wnioskiem Komisji.  
W tej sytuacji Zarząd powinien wyjaśnić, że pewne propozycje co do treści programu 
nie są możliwe do wprowadzenia z określonych przyczyn np. ze względu  
na możliwości finansowe. Jeżeli radni mają propozycje rozwiązań, to powinni  
je przedstawić. Należy rozstrzygnąć, dlaczego niektórzy radni głosowali przeciw – czy 
przeciw uchwale i wprowadzeniu programu, czy przeciw niektórym zapisom w niej 
zawartym, z którymi się nie zgadzali. Dzisiejsza sesja powinna zostać przemyślana. 
Być może komisje powinny spotykać się wcześniej, aby Zarząd Powiatu mógł zebrać 
się jeszcze przed sesją i zapoznać się z uwagami komisji. 

Wobec braku wolnych głosów i wyczerpania porządku obrad sesji  
p. Przewodniczący zamknął XV sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji 
(godz. 13.20). 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 

 


