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

w dniu 28 sierpnia 2009 r. 
 
  

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

Zgodnie z listą obecności w sesji udział bierze 16 radnych, co daje podstawę 
do prawomocności obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu. 

P. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia porządku obrad.  
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Głos zabrał p. Starosta. Złożył wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.  
W imieniu Zarządu Powiatu zwrócił się z prośbą o dopisanie w pkt 4 lit. j - podjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Gminy Dobre  
o nr ewid. 91/1 o pow. 0.18.18 ha, niezbędnej do realizacji celów publicznych 
związanych z komunikacją, przeznaczonej pod drogę gminną, położonej  
w  miejscowości Byczyna gmina Dobre, w ciągu drogi gminnej nr 108122 C 
Szczeblotowo – Bodzanowo.  

Przewodniczący dodał, że nastąpi zmiana w kolejności podjęcia uchwał. 
Nie zgłoszono więcej pytań i uwag. 
Rada Powiatu przyjęła zmieniony 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 i pytań. 
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 23 czerwca: 
1. Pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Radziejowie i wyraził zgodę na bezpłatne użyczenie pomieszczenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie na 
działalność filii bibliotecznej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.  

2. Zapoznał się z wnioskiem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Radziejowie w sprawie wykonania „dywaniku” z koski brukowej. Podjął decyzję 
o wystąpieniu z prośbą do p. dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej o określenie zakresu prac oraz wyceny szacunkowej kosztów 
związanych w wykonaniem w/w zadania. Zarząd Powiatu podjął również decyzję 
o wystąpieniu z prośbą do Burmistrza Miasta Radziejów o rozważanie możliwości 
udziału w kosztach wykonania w/w zadania (odpowiedzi brak). 

3. Przyjął informację nt. naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie 
radziejowskim na rok szkolny 209/2010.   

4. Pozostawił bez rozpatrzenia wniosek p. Andrzeja Sikorskiego – nauczyciela ZSM  
w Radziejowie w sprawie dofinansowania wyjazdu uczniów ZSM w związku  
z wymianą kulturową jaka nawiązana została ze szkołami w Niemczech i we 
Francji.  
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5. Podjął decyzję o przekazaniu dla ZS RCKU w Przemystce kwoty 10.000,00 zł  
na zakup kostki brukowej, przy czym realizacja nastąpi w drugim półroczu 
bieżącego roku. 

W dniu 1 lipca:  
6. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. 
7. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w sprawie zwiększenia budżetu szkoły, przy czym zwiększenie 
budżetu nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku o kwotę 10.000,00 zł.  

8. Podjął decyzję o podpisaniu umowy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim  
w sprawie utworzenia Astro-Bazy przy Zespole Szkół i Palcówek w Radziejowie. 

W dniu 20 lipca: 
9. Podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim. 
10. Podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru 

biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za 2009 rok  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 

11. Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez  
utylizację środka trwałego (zestaw komputerowy składający się z: komputera, 
monitora, programu antywirusowego, ups active power. W ekspertyzie 
technicznej środek trwały nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Koszt naprawy 
jest zbliżony do wartości zakupu nowego urządzenia, stąd naprawa jest 
nieuzasadniona).  

12. Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego  
na rzecz Gminy Dobre o nr ewid. 91/1 o pow. 0.18.18 ha, niezbędnej do 
realizacji celów publicznych związanych z komunikacją, przeznaczonej pod drogę 
gminną, położonej w miejscowości Byczyna gmina Dobre, w ciągu drogi gminnej  
nr 108122C Szczeblotowo-Bodzanowo. 

13. Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 
nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 566/1, stanowiącej własność 
Gminy Osięciny, położonej w Osięcinach.  

14. Podjął decyzję w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu.  
15. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.  
16. Zajął pozytywne stanowisko w sprawie zatrudnienia p. Ryszarda Wiącka na 

stanowisko pełniącego obowiązki z-cy dyrektora SP ZOZ w Radziejowie.  
17. Zapoznał się z pismem dyrektora ZDP w Radziejowie w sprawie wyników 

przetargu na realizację zadań przewidzianych do finansowania w ramach RPO. 
18. Przyjął informację Starosty nt. likwidacji gospodarstwa pomocniczego 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
W dniu 30 lipca: 
19. Zapoznał się z informacją na temat przetargu na „Dobudowę budynku auli do 

istniejącego budynku Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie”. 
20. Zapoznał się z pismem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Departament 

Pomocy i Integracji Społecznej w sprawie przyznania środków  
z rezerwy celowej budżetu państwa na utworzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy (280 tys.). 

21. Wyraził zgodę na wydzierżawienie p. Beacie Cieślewicz na okres 2 lat około 1 m2 
powierzchni holu przy rejestracji ogólnej położonego w budynku „D” w celu 
kontynuacji sprzedaży z automatu napojów bezalkoholowych. 

22.  Ustalił propozycje przedstawicieli Rady Powiatu do komisji konkursowej              
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora SP ZOZ  
w Radziejowie (Wiesław Bogdański, Leszek Rosół, Lucjan Walczak, Stanisław 
Kwiatkowski, Arkadiusz Szczurowski, lekarz – Zarząd Powiatu upoważnił  
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p. Starostę do przeprowadzenia rozmowy z lekarzami w sprawie udziału  
w komisji konkursowej – p. E. Germanowska). 

23. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. 
24. Zapoznał się z informacją na temat inwestycji drogowych na 2009 r. z udziałem 

środków MSWiA oraz gminnych. Podjął decyzję o wystąpieniu do Wójtów, 
Burmistrzów z prośbą o wskazanie wspólnych inwestycji gmina – powiat na 
2010 r. i podanie przewidywanych kwot współfinansowania. Zarząd powiatu 
podjął również decyzję o wystąpieniu do Dyrektora ZDP o przedstawienie 
szczegółowego rozliczenia inwestycji drogowych i remontów dróg w 2009 r. 
przeprowadzonych do dnia 31 lipca 2009 r. 

25. Pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Miejskiego Klubu Sportowego „START” 
Radziejów o sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla piłkarzy 
młodzieżowych w postaci piłek, przeznaczając na zakup piłek kwotę do 1.000,00 
zł. 

26. Podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli 
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

27. Zapoznał się z informacją dyrektora PZOS i P nt. terminu składania przez 
Dyrektorów aneksów do organizacji szkół na rok 2009/2010 oraz terminu 
wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli zgodnie  
z wytycznymi od Wojewody.  

W dniu 19 sierpnia:  
28. Rozpatrzył wniosek Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Radziejowskiego  

w sprawie dofinansowania remontu siedziby Zarządu Koła PZW w Radziejowie. 
Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu na ten cel środków rzeczowych do 
wartości 700 zł. 

29. Zapoznał się z pismem Wójta Gminy Dobre w sprawie remontu i przebudowy 
drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek – Sompolno w miejscowości Dobre oraz 
z pismem w sprawie wspólnej inwestycji remontu drogi powiatowej nr 2808 c 
Dobre – Morzyce na odcinku ok. 450 mb. Zarząd Powiatu wyraził pozytywną 
opinię w sprawie wspólnej inwestycji remontu drogi powiatowej nr 2808 c 
Dobre – Morzyce na odcinku ok. 450 mb. 

30.  Zapoznał się z pismem dyrektora SP ZOZ w Radziejowie w sprawie drogi 
wewnętrznej szpitala (dojazdu do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności). 

31. Rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Topólka w sprawie wspólnej realizacji 
przebudowy chodnika przy drodze powiatowej.  W związku z tym, że remont w/w 
chodnika nie został zaplanowany w budżecie na 2009 r., a Powiat  
w obecnym czasie nie dysponuje wolnymi środkami realizacja zadania zostanie 
rozważona w 2010 r. 

32. Zapoznał się z pismem dyrektora ZDP w Radziejowie w sprawie szczegółowego 
rozliczenia inwestycji drogowych, remontów dróg w 2009 r. przeprowadzonych 
do dnia 31 lipca 2009 r.  

33. Zapoznał się z pismami wójtów i burmistrzów w sprawie wspólnych inwestycji 
drogowych.  

34. Przyjął informację nt. wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w ramach 
Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie Centrum Aktywizacji Zawodowej  
ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego  
do spraw pracy. 

35. Wydał pozytywną opinię w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic 
położonych w mieście Piotrków Kujawski. 

36. Rozpatrzył wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego „Łokietek” przy Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Władysława I Łokietka  w Siniarzewie w sprawie 
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dofinansowania XIV Biegu Łokietka. Ze względu na brak możliwości prawnych 
Zarząd nie może dofinansować półmaratonu, jednakże zaproponował 
przekazanie nagrody rzeczowej w postaci pucharu Starosty.  

37. Przyjął porządek i materiały na sesję.  
P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punku porządku obrad – zapytań  

i uwag do sprawozdania Starosty. 
Nie zgłoszono zapytań i uwag do przedłożonego sprawozdania. 
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad – 
podjęcia uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie 
kosztów utworzenia w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie Centrum 
Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji 
ministra właściwego do spraw pracy.  
Poprosił o zabranie głosu p. Katarzynę Bruździńską dyrektora PUP. 
P. Bruździńska poinformowała, że zostanie złożony wniosek do Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej w zakresie  wyodrębnienia w ramach powiatowych urzędów 
pracy Centrum Aktywizacji Powiatowej (CAZ). Obowiązek został nałożony  
na starostę powiatu zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która obowiązuje od 1 lutego 
2009 r. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą utworzenie CAZ-ów finansowane jest 
przez starostę ze środków własnych samorządu, jednakże w przepisach 
przejściowych noweli wprowadzono zapis umożliwiający okresowe dofinansowanie  
z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy przedsięwzięć, które zostaną podjęte  
w latach 2009-2010. Przedsięwzięcia te są dofinansowane na wniosek Starosty 
zaopiniowany przez Radę Powiatu do wysokości 80 % kosztów ich utworzenia. 
Załącznikami do wniosku będą: uchwała w zakresie wyrażenia opinii  
co do zasadności utworzenia CAZ; uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 
2009 roku, zwiększająca w budżecie Powiatu Radziejowskiego środki finansowe  
w wysokości 20 % wkładu własnego na utworzenie przedsięwzięcia. Całkowity koszt 
wyodrębnienia Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach Powiatowego Urzędu 
Pracy w Radziejowie, oszacowano na kwotę 84.830,58 zł z czego 16.966,11 zł 
stanowi wymagany wkład własny. Środki finansowe przyznane na utworzenie  
CAZ-u, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zostaną 
przeznaczone w szczególności na koszty związane z remontem pomieszczeń i ich 
modernizacją, zakupem niezbędnego wyposażenia oraz zakupem materiałów 
promocyjnych. wyodrębnienie CAZ-u w ramach powiatowych urzędów pracy, staje 
się obowiązkowe z dniem 01.01.2010 r. Spełnienie powyższego warunku wymaga 
odpowiedniego wcześniejszego rozpoczęcia procedury związanej ze złożeniem 
wniosku. Zostaną przeprowadzone prace remontowe w 6 pokojach: zmiana podłóg, 
wymiana mebli, klimatyzacja. Klub pracy zostanie wyposażony w sprzęt 
audiowizualny. Zostaną założone szyldy, podświetlane.  
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę. 
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie głoszono pytań i uwag.  
Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (16 głosami 
za) uchwałę w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie 
kosztów utworzenia w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie 
Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających  
w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.  
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad - 
podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/211/2006 z dnia 29 czerwca  



 5 

2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie  
w Radziejowie. 
Poprosił o zabranie głosu p. Magdalenę Bentkowską.  
P. Bentkowska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
Nr XLII/211/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu  
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. Wyjaśniła, że zmiany 
polegają na zmianie siedziby PCPR. 
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę. 
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos.  
Nie zgłoszono pytań i uwag.  
Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (16 głosami 
za) uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XLII/211/2006 z dnia 29 czerwca  
2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie  
w Radziejowie. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez 
Powiat Radziejowski Projektu „Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro – 
Baza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego. 
Poprosił o zabranie głosu Wicestarostę. 
Wicestarosta poinformował, że w związku z podpisanym porozumieniem zasadne 
jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  
i realizację przez Powiat Radziejowski Projektu „Przyszkolne obserwatoria 
astronomiczne Astro – Baza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Powiat  jako wkład własny przekazuje 
środki w kwocie 70.000,00 zł. Niezbędne jest zabezpieczenie tych środków 
finansowych na pokrycie dodatkowych kosztów nie ujętych w budżecie powiatu,  
w tym: kosztów przygotowania wymaganej dokumentacji, kosztów wynagrodzenia 
kwalifikowanego personelu oraz kosztów adaptacji i eksploatacji obiektu 
obserwatorium na okres od roku 2010 przez co najmniej 5 lat po zakończeniu 
Projektu. Niezbędne środki finansowe będą systematycznie zabezpieczane  
w budżecie Powiatu Radziejowskiego w roku, którego koszt będzie dotyczył. 
Wicestarosta przekazał, że przewidywany koszt wybudowania i wyposażenia jednego 
obserwatorium, to 200.000,00 zł. Wynagrodzenie dla pracownika będzie 
zabezpieczone w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.  
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę. 
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono pytań i uwag.  
Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (16 głosami 
za) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez 
Powiat Radziejowski Projektu „Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro 
– Baza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego. 
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 



 6 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru 
godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 
Poprosił o zabranie głosu Wicestarostę.  
Wicestarosta poinformował, że w zał. nr 1 w § 3 zostanie wykreślony ust. 1, 
ponieważ jest niezgodny z zapisami Karty Nauczyciela.  
Przekazał, że Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu zaproponowała 
następujące zmiany do uchwały:  
„§ 2. 1. Zarząd Powiatu w Radziejowie w ramach posiadanych środków finansowych, 
może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły (zespołu) lub 
placówki i pozostałą kadrę kierowniczą od obowiązku realizacji tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć jeżeli warunki funkcjonowania szkoły lub placówki powodują 
zwiększenie zadań na danym stanowisku. 
2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1 nie mogą realizować godzin 
ponadwymiarowych. 
§ 3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli 
zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono 
te stanowiska.” 
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę ze zmianami.  
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono pytań i uwag. 
Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
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 zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny  
w poszczególnych okresach roku szkolnego. 
Poprosił o zabranie głosu Wicestarostę.  
Wicestarosta poinformował, że związek zawodowy „Solidarność” zaproponował  
by w § 3 w ust. 2 przy wyjaśnieniu znaczenia lit. T  dodać zwrot „w wymiarze”.  
Po zmianach brzmi: 
„T – liczba miesięcy danego okresu, kiedy nauczyciel wykonuje pracę w wymiarze 
poniżej obowiązującego go pensum;” 
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę ze zmianami. 
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono pytań i uwag. 
Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
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 ogłosił przerwę o godz. 10.48. 
Obrady wznowiono o godz. 11.00. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwały w sprawie wyłonienia przedstawicieli do komisji konkursowej  
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w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 
Poprosił o zabranie głosu Starostę. 
Starosta przekazał, że z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wynika,  
że osobą uprawnioną do powoływania komisji konkursowej jest starosta powiatu,  
a w gestii Rady Powiatu jest wyznaczenie do 6 członków komisji konkursowej 
spośród radnych i jednego lekarza. Zarząd zaproponował, by w komisji znalazły się 
osoby, które są też członkami Rady Społecznej.  
Przekazał, że Zarząd ustalił następujące propozycje przedstawicieli Rady Powiatu do 
komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora SP ZOZ  
w Radziejowie: 
1) Wiesław Bogdański, 
2) Leszek Rosół, 
3) Lucjan Walczak, 
4) Stanisław Kwiatkowski, 
5) Arkadiusz Szczurowski, 
6) lekarz – Zarząd Powiatu upoważnił Starostę do przeprowadzenia rozmowy  

z lekarzami w sprawie udziału w komisji konkursowej. Rozmowa została 
przeprowadzona z p. Germanowską, która wyraziła zgodę. 

Członkowie komisji wyrazili zgodę na uczestnictwo w komisji konkursowej.  
Starosta zaproponował na przewodniczącego komisji p. Wiesława Bogdańskiego. 
P. Bogdański wyraził zgodę.  
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę. 
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono pytań i uwag. 
Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (16 głosami 
za) uchwałę w sprawie wyłonienia przedstawicieli do komisji konkursowej  
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 
Przekazał, że podjęcie uchwały wynika z podjęcia wcześniejszej uchwały.   
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę. 
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono pytań i uwag. 
Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (16 głosami 
za) uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. 
Poprosił Wicestarostę o zabranie głosu. 
Wicestarosta odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie wraz  
z uzasadnieniem. 
P. Kostecki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono pytań i uwag. 
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Następnie p. Przewodniczący odczytał treść 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 ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty 
Radziejowskiego.  
P. Kostecki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Głos zabrał radny Kalinowski. Zapytał kto wnioskował o tak wysoką kwotę 
podwyżki i z czego wynika ta kwota?  
P. Przewodniczący przekazał, że wynagrodzenie starosty mogło wzrosnąć do kwoty 
12.400 zł. Po analizie wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i starostów,  
po konsultacjach z radnymi taka kwota został zaproponowana. Nie jest to kwota 
maksymalna. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września, należy zauważyć, że nie 
będzie wypłacone wyrównanie. Jednakże jest to propozycja. Wysokość 
wynagrodzenia ustala rada, można zaproponować inną kwotę. 
P. Kalinowski ponownie zapytał kto był wnioskodawcą? Zakwestionował sposób 
ustalania podwyżki, a nie sam fakt.  
P. Przewodniczący odpowiedział, że projekt uchwały wpłynął od zarządu, projekt 
uchwały możne wnieść każdy radny. Zapytał czy kwota jest za wysoka? 
Radny Kalinowski stwierdził, że nie kwestionuje wysokości. Zapytał jaki jest koszt 
do końca roku? 
P. Kostecki odpowiedział, że środki w budżecie powiatu są zabezpieczone, będzie to 
kwota ok. 7 tys. zł. 
P. Szczurowski stwierdził, że na komisjach była omawiana kwota podwyżki.  
Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła (14 głosami za, 1 
wstrzymującym, 1 przeciw) uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego.  
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz 
Gminy Dobre o nr ewid. 91/1 o pow. 0.18.18 ha, niezbędnej do realizacji celów 
publicznych związanych z komunikacją, przeznaczonej pod drogę gminną, położonej 
w  miejscowości Byczyna gmina Dobre, w ciągu drogi gminnej nr 108122 C 
Szczeblotowo – Bodzanowo.  
Poprosił o zabranie głosu Starostę. 
Starosta wyjaśnił, że na podstawie uchwały Nr XVII/125/2008 Rady Powiatu  
w Radziejowie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania 
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, po rozpatrzeniu 
wniosku Wójta Gminy Dobre ustalono, że działka nr 91 o pow. 00.59.00 ha 
położona w miejscowości Byczyna leży w części w ciągu drogi powiatowej nr 2809 C 
Ułomie – Płowce, a w części w ciągu drogi gminnej nr 108122 C Szczeblotowo – 
Bodzanowo. Zarząd Powiatu w Radziejowie na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2008 
roku wyraził zgodę Gminie Dobre na rozgraniczenie działki nr 91. W wyniku 
rozgraniczenia powstała działka nr 91/1 o pow. 0,1818 ha leżąca w ciągu drogi 
gminnej nr 108122 C Szczeblotowo – Bodzanowo i działka nr 91/2 o pow. 0.40.82 
ha leżąca w ciągu drogi powiatowej nr 2809 C Ułomie – Płowce. W związku  
z tym  podjęcie uchwały jest zasadne.   
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P. Arkadiusz Szczurowski Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej  
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono pytań i uwag. 
Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (16 głosami 
za) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Radziejowskiego na 
rzecz Gminy Dobre o nr ewid. 91/1 o pow. 0.18.18 ha, niezbędnej do realizacji 
celów publicznych związanych z komunikacją, przeznaczonej pod drogę 
gminną, położonej w  miejscowości Byczyna gmina Dobre, w ciągu drogi 
gminnej nr 108122 C Szczeblotowo – Bodzanowo.  
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 XXX 
sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji (godz. 1150). 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 


