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Protokół nr XXVII/2009 
z obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Radziejowie 

w dniu 19 maja 2009 r. 
 
  

XXVII sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji otworzył p. Wiesław 
Bogdański Przewodniczący Rady Powiatu (o godz. 1003), witając radnych, 
zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na sesję.  

Zgodnie z listą obecności w sesji udział bierze 13 radnych, co daje podstawę 
do prawomocności obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu. 
Na salę obrad wszedł radny Roman Grzegorzewski. Quorum wynosi  14 radnych. 
P. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia porządku obrad.  
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono pytań i uwag. 
W drodze głosowania jawnego (14 głosami za) Rada Powiatu przyjęła porządek 
obrad.  
Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Na salę wszedł radny Arkadiusz Szczurowski. Quorum wynosi  15 radnych. 
Na salę wszedł radny Leszek Rosół. Quorum wynosi  16 radnych. 
P. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia 
Rady. 
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag. 
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. Marian Zieliński Starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu między 
sesjami. 
W dniu 19 marca: 
1. Podjął uchwały w sprawie: 

a) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu radziejowskiego  
za 2008 rok, 
b) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Radziejowie za 2008 rok, 
c) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych (sprzętu 
komputerowego), stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego, będącego  
w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie, na rzecz Starostwa 
Powiatowego w Radziejowie, Zespołu Szkół Mechanicznych im. J. Piłsudskiego  
w Radziejowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z siedzibą  
w Płowcach. 

2. Zajął negatywne stanowisko w sprawie wniosku Przedsiębiorstwa Obsługi 
Rolnictwa „ROLBIS” Andrzej Biskupski 62-700 Turek o umorzenie należności 
wynikającej z kary nałożonej przez Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Transportu Drogowego w kwocie 16.200 zł. Zarząd Powiatu 
postanowił odmówić umorzenia kary (decyzja Nr 58/2009 z dnia 19 marca 
2009).  

3. Wraz z Komisją Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych omówił sytuację  
w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach.  
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W dniu 26 marca: 
4. Podjął decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. Decyzje dotyczą 

ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości nabytych z mocy prawa  
na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Kuj. – Pom.  

5. Pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS RCKU w sprawie wyrażenia zgody 
na wprowadzenie godzin na kurs kombajnistów dla młodzieży słuchaczy ZS 
RCKU.  

6. Zajął pozytywne stanowisko w sprawie złożenia wniosku przez Szkołę Muzyczną  
I stopnia na dofinansowanie przez Ministerstwo Kultury do budowy auli. 

7. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. 
 
W dniu 9 kwietnia: 
8. Zapoznał się z informacją dyrektora Zespołu Szkół i Placówek  

nt. funkcjonowania Gimnazjum Powiatowego. 
9. Podjął uchwały w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o nr ewid. 971/1 o pow.  
0.00.51 ha, położonej w Radziejowie przy skrzyżowaniu ulic 1-go Maja z ul. 
Ojca Św. Jana Pawła II niezbędnej do przebudowy skrzyżowania ulic 1-go 
Maja z ul. Ojca Św. Jana Pawła II i z ul. Brzeską znajdującego się w ciągu 
drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów Bytoń,  

b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o nr ewid. 808/1, o pow.  
0.00.11 ha, położonej w Radziejowie przy skrzyżowaniu ulic 1-go Maja z ul. 
Ojca Św. Jana Pawła II i z ul. Brzeską znajdującego się w ciągu drogi 
powiatowej  
nr 2817 C Radziejów – Bytoń. 

10. Negatywnie rozpatrzył wniosek Przedsiębiorstwa Obsługi Rolnictwa „ROLBIS” 
Andrzej Biskupski 62-700 Turek o rozłożenie na raty należności wynikającej  
z kary nałożonej przez Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Transportu Drogowego w kwocie 16.200 zł. Zarząd Powiatu uchwałą  
nr 124/2009 zdecydował odmówić rozłożenia na raty należności. 

11. Negatywnie rozpatrzył wniosek w sprawie możliwości finansowego udziału  
w kosztach związanych z planowanym uruchomieniem dodatkowej pary 
pociągów pomiędzy Inowrocławiem a Piotrkowem Kujawskim ze względu na 
ograniczone środki w budżecie. 

12. Zapoznał się z wnioskiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Radziejowie w sprawie 
wyrażenia zgody na wykonanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową dojazdu  
z ul. Szpitalnej do działki o nr ewid. 665/5 będącej własnością powiatu. Zarząd 
Powiatu postanowił przekazać sprawę do wyjaśnienia p. Marii-Joli Zalewskiej 
inspektorowi ds. mienia powiatu. 

13. Pozytywnie ustosunkował się do przystąpienia w konkursie  
na termomodernizację budynków użyteczności publicznej ogłoszonego przez 
Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie projektów  
ze środków Europejskich w ramach Działania 2.3 Oś Priorytetowa 2.  

14. Przyjął porządek i materiały na sesję.  
W dniu 23 kwietnia: 
15. Pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora SP ZOZ w sprawie  wyrażenia zgody  

na wprowadzenie zmian w statucie SP ZOZ w Radziejowie poprzez dopisanie 
trzeciego zespołu ratownictwa medycznego „zespół podstawowy „P”  
w Osięcinach”. 

16. Pozytywnie rozpatrzył wniosek  w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową dojazdu z ul. Szpitalnej do działki o nr ewid. 665/5 
będącej własnością powiatu. 
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17.Pozytywnie rozpatrzył wniosek Publicznego Przedszkola w Dobrem  w sprawie 
dofinansowania  zakupu nagród w konkursie „Wiedzy o przyrodzie” i podjął 
decyzję o przekazaniu na ten cel kwotę 500 zł.  

18. Zapoznał się z wnioskiem Koła Łowieckiego „Cyraneczka” w Orlu w sprawie 
dofinansowanie  zakupu bażantów. Zarząd Powiatu postanowił podjąć decyzję  
o rozpatrzeniu wniosku w terminie późniejszym ze względu na brak środków.  

19. Zajął pozytywne stanowisko w sprawie złożenia wniosku do kuratora oświaty  
w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  w Radziejowie.  

 
W dniu 30 kwietnia 
20. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.  
21. Pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Radziejowie i wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie kostki brukowej  
z rozbiórki chodnika przy ul. 1-go Maja w Radziejowie. 

22. Pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej  w Radziejowie w sprawie sfinansowania zakupu wieszaków 
ściennych do kroplówek dla potrzeb oddziału chorób wewnętrznych i podjął 
decyzję o przekazaniu na ten cel kwotę 2.000 zł.  

23. Pozytywnie ustosunkował się do wniosku Polskiego Czerwonego Krzyża  
w sprawie dofinansowania imprezy integracyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu 
powiatu radziejowskiego i podjął decyzję o przekazaniu nagród i słodyczy dla 
uczestników imprezy. 

24. Zapoznał się z projektem budowlanym krytej pływalni przy ZSM  
w Radziejowie.  

 
W dniu 11 maja: 
25. Podjął decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. Decyzje dotyczą 

przekazania  w trwały zarząd nieruchomości gruntowych zakupionych aktem 
notarialnym z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania ul. 1-go Maja  
z ul. Ojca Świętego Jana Pawła II i z ul. Brzeską.   

26. Podjął uchwałę w sprawie powierzenia zadań Powiatowemu Centrum Pomocy 
Rodzinie w Radziejowie w  zakresie zatwierdzania i realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach programu 
zostaną pozyskane dodatkowe środki na zadania z zakresu integracji 
społecznej. Zostanie przeszkolonych 8 osób, będą to szkolenia z zakresu prawa 
jazdy kat C, spawacza i obsługi sekretariatu.  Ze szkoleń skorzystają pełnoletni 
wychowankowie rodzin zastępczych, dzięki szkoleniu zdobędą nowe 
umiejętności, podniosą kwalifikacje. W ramach programu będą się również 
odbywać spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym.  

27. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.  
28. Zapoznał się z informacją nt. funkcjonowania Powiatowego Gimnazjum  

w związku z pismem otrzymanym od kuratora w dniu 5 maja br.  
29. Przyjął porządek i materiały na sesję. 
 
W dniu 14 maja: 
 
30. Po szczegółowym zapoznaniu się i analizie dotychczasowej pracy P. Stanisława 

Borczyńskiego na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych, Zarząd 
Powiatu podjął decyzję zawartą w uchwale nr 128/2009 w sprawie odwołania ze 
stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego 
przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie z dniem 14 maja 2009 roku. Taka decyzja 
podyktowana została wieloma nieprawidłowościami, które miały miejsce  
w zarządzaniu i bieżącej pracy dyrektora szkoły. 
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31. Zarząd Powiatu powierzył uchwałą nr 129/2009 pełnienie obowiązków dyrektora 
ZSM Wicedyrektorowi szkoły P. Maciejowi Wesołowskiemu  dniem 15 maja 2009 
roku do czasu powołania dyrektora ZSM zgodnie z art. 36 a ustawy o systemie 
oświaty (tj. po przeprowadzonym konkursie).  

32.Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dwóch 
pomieszczeń nr 01/37 i nr 01/39 o ogólnej powierzchni 47,40 m2 dla personelu 
świadczącego usługi w zakresie utrzymania czystości, znajdujących się  
w piwnicach budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3., położonym na działce o nr ewid. 666/13,  
o pow. 03.30.25 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 2595 

33. Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 
czterech lat pomieszczeń kuchni  szpitalnej, położonej na działce o nr ewid.  
666/13, o pow. 03.30.25 ha przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie, zapisanej  
w księdze wieczystej KW nr 2595.  

34. Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków 
trwałych, tj. dwóch zestawów komputerowych będących w użytkowaniu 
Starostwa powiatowego w Radziejowie, a stanowiącego własność Powiatu 
radziejowskiego na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupcach.  

 
P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punku porządku obrad – zapytań  
i uwag do sprawozdania Starosty. 
Nie zgłoszono zapytań i uwag do przedłożonego sprawozdania. 
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad - oceny 
sytuacji w rolnictwie – wykorzystanie środków UE.  
P. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu p. Danutę Dąbrowską Kierownika 
Powiatowego Biura AR i MR w Przemystce. 
P. Dąbrowska poinformowała, że AR i MR pełni przede wszystkim funkcję płatniczą 
w zakresie PROW i w zakresie wspólnej polityki rolnej dotyczącej płatności 
obszarowej, rynku owoców i warzyw oraz rynku ryb. Warunkiem ubiegania się  
o pomoc jest posiadanie nadanego przez ARiMR numeru identyfikacyjnego poprzez 
wpis do ewidencji producentów. Wnioski o wpis do ewidencji producentów 
przyjmowane są w Biurach Powiatowych ARiMR. Biuro Powiatowe w Radziejowie z/s 
w Przemystce realizuje zadania w oparciu o akty prawne, ustawy, Zarządzenia  
i procedury. 
Pracownicy BP zobowiązani są do przestrzegania wytycznych dot. pomocy 
finansowej dla realizowanego działania. 
Beneficjenci korzystają z kredytów preferencyjnych. PROW obejmuje 22 działania. 
Beneficjentami są producenci rolni, ale także przetwórcy, posiadacze lasów, 
samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe. Jednostką certyfikującą dla  
AR i MR jest Ministerstwo Finansów. Przez Ministerstwo Finansów nadzorowane są 
także wszystkie fundusze. Jednostką zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, w zakresie PROW Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Instytucja ta odpowiada przede wszystkim za wybór projektów, finansowanie, 
informowanie o programie  ocena programu. AR i MR odpowiada za wypłacanie  
i deklarowanie wydatków, prowadzenie kontroli wewnętrznych, dokonywanie 
rocznych rozliczeń wykrywanie nieprawidłowości, wystawianie zaświadczeń 
wiarygodności. AR i MR jako instytucja wdrażająca za zadanie informowanie 
beneficjentów, przyjmowanie wniosków, zawieranie umów z wnioskodawcami, 
przyjmowanie weryfikacji wniosku beneficjenta  o płatność, rozpatrywanie odwołań. 
W Powiatowym Biurze AR i MR realizowane są fundusze związane z płatnościami 
obszarowymi, rentami strukturalnymi, wspieranie gospodarstw ONW, zalesianie 
gruntów rolnych i innych niż rolne, dostosowanie gospodarstw do standardów UE, 
wspieranie gospodarstw niskotowarowych. Pomoc przyznawana jest w formie decyzji 
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administracyjnej wydawanej na podstawie kpa. Dotychczas były wdrażane takie 
działania jak renty strukturalne, ONW, program rolnośrodowiskowy, zalesianie 
gruntów rolnych, zalesianie gruntów innych niż rolne, dostosowanie gospodarstw do 
standardów UE, wspieranie gospodarstw niskotowarowych. Nowym działanie jest 
korzystanie z usług doradczych przez rolników. W zakresie rent strukturalnych 
prowadzona jest obsługa 203 wniosków PROW 2004-2006 i 54 wnioski z PROW 
2007-2013, w tym:  23 beneficjentów wycofało wnioski i wydano 4 decyzje 
odmawiające płatności. Po waloryzacji w 2009 r. łączna kwota płatności świadczeń 
w ramach renty strukturalnej wynosiła 415 281,16zł/m-c. Zalesianie gruntów 
rolnych – w ramach PROW 2004-2006 oraz 2007-20013 wydano 23 decyzje 
przyznające płatność i zrealizowano płatności w łącznej kwocie 905 157,20 zł. 
Ponadto w ramach PROW 2007-2013 wydano 4 postanowienia o spełnieniu 
warunków we wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie na łączną kwotę ok. 
7.252,20zł. Zalesienia powinny zostać wykonane do końca kwietnia 2009,  
a oświadczenie o wykonaniu zalesienia złożone w Biurze Powiatowym do 20 czerwca 
2009 r. Szereg działań uruchomionych zostało w miesiącu kwietniu. W br. zostało 
złożonych 3536 wniosków.  
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
P. Kubisiak zapytał czy agencja ma jakieś informacje nt. kopalni węgla brunatnego? 
P. Dąbrowska odpowiedziała, że biuro jest jednostką płatniczą, niemniej  
są zgłaszane informacje, ale nieoficjalne. 
P. Paliwoda wyraził pochwałę da pracowników biura AR i MR.  
P. Dąbrowska podziękowała za pochwałę. 
Nie zgłoszono więcej pytań. 
P. Jan Wojciechowski poinformował, że Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska pozytywnie oceniła przedstawiona informację na posiedzeniu. Podkreślił 
równie duże zaangażowanie pracowników w obsługę rolników.   
Nie zgłoszono więcej pytań i uwag. 
Rada Powiatu przyjęła informację nt. sytuacji w rolnictwie – wykorzystanie 
środków UE.  
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
z działalności na terenie powiatu.  
Poprosił o zabranie głosu p. Zbigniewa Klimczaka. 
P. Klimczak poinformował, że inspekcja zajmuje się problematyką ochrony roślin,  
a na posiedzeniu Komisji Rolnictwa zostały przedstawione materiały dotyczące 
działalności i może odpowiedzieć na szczegółowe pytania.  
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie głoszono pytań i uwag.   
P. Jan Wojciechowski poinformował, że Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska pozytywnie oceniła przedstawioną informację na posiedzeniu. 
Rada Powiatu przyjęła informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa z działalności na terenie powiatu. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności na terenie powiatu.  
Poprosił o zabranie głosu p. Kazimierza Watkowskiego Powiatowego Lekarza 
Weterynarii. 
P. Watkowski poinformował, że materiały zostały przedstawione i omówione  
na posiedzeniu Komisji Rolnictwa. Jednakże chciały przybliżyć jeden z tematów, 
który był realizowany  w 2008 roku, a mianowicie zwalczanie choroby Aujeszyego  
u świń. Jest on realizowany na terytorium RP w latach 2008-2013. Finansowany 
jest z środków z budżetu państwa. Dofinansowanie w 5 % z środków unijnych. 
Przeprowadzono 13214 prób w pierwszym i w drugim próbkobraniu. Wykryto 
niewielkie zakażenie chorobą. Zwierzęta były uśpione i zutylizowane. Na dzień 
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dzisiejszy nie ma żadnego gospodarstwa dotkniętego tym zakażeniem. Sytuacja jest 
właściwa, nie wykryto również przypadków wścieklizny.  
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono pytań i uwag do przedłożonej informacji.  
P. Jan Wojciechowski poinformował, że Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska pozytywnie oceniła przedstawiona informację na posiedzeniu.  
Rada Powiatu przyjęła informację Powiatowego Lekarza Weterynarii  
z działalności na terenie powiatu. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
informacji Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarno – Epidemiologicznej  
z działalności na terenie powiatu.  
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu p. Elżbietę Mintus.  
P. Mintus poinformowała, że zostało przeprowadzonych 1106 kontroli  w 2008 roku, 
skutkowało to wydaniem 110 decyzji merytorycznych, 202 decyzji płatniczych, 113 
postanowień, nałożono mandaty na kwotę 1.750,00 zł. Jeśli chodzi o obiekty 
użyteczności publicznej przeprowadzono kontrole w 210 obiektach. Były to obiekty 
wczasowe, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, dworce, stacje kolejowe, wysypiska 
śmieci, obiekty sportowe, apteki, kąpieliska. Na terenie powiatu są dwa kąpieliska, 
pobrano 12 prób wody, wyniki były prawidłowe. Przeprowadzono również kontrole  
w ustępach użyteczności publicznej. Skontrolowano także stan sanitarny urządzeń 
sanitarnych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę. Sytuacja jest 
bardzo dobra. Wodociągi są modernizowane. Pobrano 92 próby wody. Jeśli chodzi o 
stan higieniczny zakładów pracy zwracano przede wszystkim uwagę na czynniki 
biologiczne. Przeprowadzono kontrole w 41 zakładach. Oceniano narażenie na 
czynniki biologiczne u 750 pracowników. W szkołach sytuacja jest dobra. 
Odnotowano w 2008 roku 410 przypadków chorób zakaźnych, z czego 408 
przypadków to choroby zakaźne, a 2 osoby doznały zatrucia pokarmowego. 3 osoby 
zostały zakwalifikowane do szczepienia przeciwko wściekliźnie. Kontrolowane są 
również targowiska. P. Mintus poinformowała, że również warto szczepić młode 
dziewczęta przeciwko rakowi szyjki macicy.  
P. Edward Kubisiak poinformował, że Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Społecznych pozytywnie oceniła przedstawiona informację na posiedzeniu.  
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono pytań i uwag do przedłożonej informacji.  
Rada Powiatu przyjęła Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarno – 
Epidemiologicznej z działalności na terenie powiatu. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
przyjęcia informacji z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności.  
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu p. Zofię Płaczkowską. 
P. Płaczkowska poinformowała, że Powiatowy Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności rozpoczął działalność orzeczniczą od lipca 1999 roku. Budżet 
na działalność zespołu przydzielony jest przez Wojewodę i wspomagany środkami 
finansowymi ze Starostwa. Organizacja pracy zespołu pozwala zaoszczędzić środki 
finansowe, które pochłonęłyby korespondencja. Interesanci składający wnioski 
otrzymują w tym dniu zawiadomienie o terminie posiedzenia składu orzekającego,  
a po posiedzeniu składu otrzymują orzeczenie. Zaobserwowano zwiększającą się 
liczbę wniosków dotyczących osób powyżej 16 r.ż., a w szczególności osób po 60 r.ż. 
Przyczyną tego najprawdopodobniej jest konieczność posiadania orzeczenia  
o stopniu niepełnosprawności do celów odliczania ulgi rehabilitacyjnej w US. 
Natomiast zmniejszeniu uległa liczba wniosków dotyczących osób przed 16 r. ż. 
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce w tej sprawie zabrać głos.  
Nie zgłoszono pytań i uwag do przedłożonej informacji. 
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P. Edward Kubisiak poinformował, że Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Społecznych pozytywnie oceniła przedstawiona informację na posiedzeniu. 
Stwierdził, że na pochwałę zasługuje fakt powstania oszczędności na 
korespondencji. 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach o godzinie 11.15. 
Obrady wznowiono po przerwie o godzinie 11.30. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad -  
zajęcia stanowiska Rady Powiatu w sprawie wezwania Rady Miasta Radziejów  
do wyznaczenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Radziejowie. 
P. Przewodniczący poinformował, że sprawa jest wszystkim znana, p. kurator 
wystosowała pismo, w którym nawołuje do uporządkowania sytuacji. Rada Powiatu 
powinna wezwać Radę Miasta do ustalenia obwodu, a Rada Miasta winna ten 
obwód ustalić. Były juz prowadzone rozmowy w tym celu, jednakże nie przyniosły 
żadnego skutku.  
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce w tej sprawie zabrać głos.  
Głos zabrał radny Gorzycki. Stwierdził, że gimnazjum miejskie ma na dzień 
dzisiejszy 84 gimnazjalistów. Wcześniej była mowa, że gimnazjum powiatowe nie 
będzie stanowiło konkurencji. Uważa, że po ustaleniu obwodu zostanie naruszony 
interes prawny miasta. Stwierdził, że opór Rady Miasta w tym temacie jest duży  
i  na pewno będzie problem z ustaleniem tegoż obwodu. 
P. Przewodniczący stwierdził, że należy poczynić odpowiednie kroki, jednakże 
najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby to sąd administracyjny rozstrzygnął tą 
sprawę.  
P. Kalinowski zapytał czy nie można w inny sposób ująć tytułu pisma? 
P. Przewodniczący stwierdził, że to wynika z przepisów prawa i nie wolno redagować 
tego na swój sposób. Jest to cytat wyjęty z aktu prawnego.  
Poprosił o zabranie głosu p. Krzysztofa Famulskiego.  
P. K. Famulski radca prawy stwierdził, że można użyć innego języka, jednakże 
sformułowanie to jest sformułowanie prawnym, stąd to zastosowanie, by nie było 
błędów w interpretowaniu.  
W drodze głosowania jawnego (13 głosami za, 3 głosami przeciw) Rada Powiatu 
zajęła pozytywne stanowisko w sprawie wezwania Rady Miasta Radziejów  
do wyznaczenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Radziejowie. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.  
Poprosił p. Skarbnik o zabranie głosu.  
P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Radziejowie  
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. Wyjaśniła, że z powodu 
konieczności zabezpieczenia finansowania inwestycji drogowych deficyt budżetowy 
zwiększa się o kwotę 2.528.827,00 zł, tj. z kwoty 1.637,500 zł do kwoty 
4.166.372,00 zł jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się kredyt długoterminowy  
w kwocie 4.166.372,00 zł. 
P. Piotr Kostecki przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Następnie p. Przewodniczący odczytał treści uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (16 głosami 
za) uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
kierownicze, nauczycieli szkół niewymienionych  w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, 
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących  
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
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tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru 
godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 
Poprosił p. Wicestarostę o zabranie głosu. 
P. Wicestarosta poinformował, pierwotnie uchwała została podjęta w 2005 roku, 
jednakże zostały wprowadzone następujące zmiany, aby tygodniowy wymiar zajęć 
dydaktycznych dla kierownika kształcenia praktycznego wynosił 9 godzin; 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych  
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela nie zmienił się. W uzasadnieniu uchwały 
przedstawiony jest wzór na wyliczenie obowiązkowego wymiaru pensum, który 
ustala się proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  
P. Gorzycki zwrócił uwagę, że należy doprecyzować zapis w załączniku nr 2 § 3 ust. 
2 pkt 1. 
P. Edward Kubisiak poinformował, że Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Społecznych pozytywnie oceniła projekt uchwały na posiedzeniu.  
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (16 głosami 
za) uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 
stanowisko kierownicze, nauczycieli szkół niewymienionych  w art. 42 ust. 3 
Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz 
zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Radziejowski”. 
Poprosił p. Wicestrasota o zabranie głosu. 
P. Wicestrasota poinformował, że traci moc uchwała Nr XV/115/2008 Rady Powiatu 
w Radziejowie z dnia 27 marca 2008 roku. Na posiedzeniu komisji Budżetu  
i Finansów zostały zaproponowane pewne zmiany, które zostały naniesione  
i rozdane radnym przed sesją. 
P. Gorzycki stwierdził, że system, który jest zaproponowany w tym projekcie nie 
wyłoni najlepszego maturzysty, ponieważ maturę zdaje się na poziomie 
rozszerzonym i podstawowym.  
P. Przewodniczący zaproponował, by przyjąć uchwałę w takim kształcie,  
a w przyszłym roku wprowadzić zmiany.  
P. Edward Kubisiak poinformował, że Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Społecznych pozytywnie oceniła projekt uchwały na posiedzeniu.  
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (16 głosami 
za) uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Radziejowski”. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w 
poszczególnych okresach roku szkolnego. 
Poprosił p. Wicestarostę o zabranie głosu. 
P. Wicestarosta  wyjaśnił, że podjęcie uchwały wynika z przepisów Karty 
Nauczyciela. Nauczyciele realizują niepełną ilość tygodni w ciągu roku, np. jeżeli 
nauczyciel uczy w klasie maturalnej, to dla klasy maturalnej rok szkolny trwa 30 
tygodni, lub kiedy uczniowie realizują praktyki miesięczne.  
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono pytań i uwag.  
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P. Edward Kubisiak poinformował, że Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Społecznych pozytywnie oceniła projekt uchwały na posiedzeniu.  
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (16 głosami 
za) uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny  
w poszczególnych okresach roku szkolnego. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad - 
interpelacji i zapytań radnych. 
Nie zgłoszono interpelacji.  
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– wolnych wniosków.  
Nie zgłoszono wniosków. 

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji p. Przewodniczący zamknął 
XXVII sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji (godz. 1235). 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 


