Protokół nr XXXII/2009
z obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Radziejowie
w dniu 29 października 2009 r.

XXXII sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji otworzył p. Wiesław
Bogdański Przewodniczący Rady Powiatu (o godz. 1005), witając radnych,
zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na sesję.
Zgodnie z listą obecności w sesji udział bierze 15 radnych, co daje podstawę do
prawomocności obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
P. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia porządku obrad.
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos.
Nie zgłoszono więcej pytań i uwag.
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 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 21 października:
1. Zarząd Powiatu przyjął informację i zajął pozytywne stanowisko w sprawie
wyrażenia zgody p. Alodii Łąkowskiej i p. Pawłowi Zimowskiemu na postawienie
budynku blaszanego typowego na działce o nr 666/7 położonej przy
ul. Szpitalnej 3 będącej w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ w Radziejowie.
2. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środków trwałych
(światłokopiarka Regma D 350, dwa zasilacze UPS, dwa komputery, zestaw
komputerowy, monitor, drukarka atramentowa. Zgodnie z ekspertyzą
techniczną sprzęt jest zniszczony w około 85 %, nie spełnia wymogów
programowych, w związku z tym kwalifikuje się do utylizacji),
b) wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środka trwałego (Ploter
450C ze skanerem z kontrolerem i nagrywarką CD. Zgodnie z ekspertyzą
techniczną sprzęt jest zniszczony w około 83 %, koszt naprawy jest wysoki
i ekonomicznie nieuzasadniony, w związku z tym kwalifikuje się do utylizacji).
3. Zarząd Powiatu przyjął porządek i materiały na sesję.
4. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskami:
- WTZ w Nowej Wsi w sprawie dofinansowania zakupu płytek podłogowych
(wnioskowana kwota 1500 zł).
- Komendanta Powiatowego PSP w Radziejowie w sprawie dofinansowania
zakupu ubrań bojowych specjalnych dla strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej (wnioskowana kwota 10.000 zł).
- dyrektora SP SOZ w Radziejowie w sprawie dofinansowania zakupu szafy do
działu pomocy doraźnej pogotowia ratunkowego (wnioskowana kwota 700 zł).
W związku z tym, że powiat w obecnym czasie nie dysponuje wolnymi środkami
Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozważeniu realizacji wymienionych zadań w 2010
roku.
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Ponadto poinformował, że dnia 28 października br. została podpisana umowa
o dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych
w Radziejowie. Jeżeli nie wystąpią żadne komplikacje budowa zostanie rozpoczęta
w marcu 2010 roku. Dofinansowanie wynosi 65 %.
Na salę obrad wszedł radny Gorzycki. Quorum wynosi 16 radnych.
P. Kalinowski zapytał czy w umowie wpisana jest kwota czy wysokość
dofinansowania w procentach?
Starosta odpowiedział, że wpisana jest kwota.
P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punku porządku obrad – zapytań
i uwag do sprawozdania Starosty.
Nie zgłoszono uwag.
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obradinformacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Radziejowskiego w roku
szkolnym 2008/2009.
Poprosił o zabranie głosu p. Jacka Kalocińskiego dyrektora PZOS i P w Radziejowie.
P. Kalociński wyjaśnił, że zostały przedstawione dwa sprawozdania, jedno z nich sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Radziejowskiego
w roku szkolnym 2008/2009 składane jest po raz pierwszy. Obowiązek nakłada art.
5 a ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Drugie sprawozdanie dotyczące informacji
o naborze oraz założenia organizacyjne na nowy rok szkolny 2009/2010 wynika
z planu pracy Rady Powiatu.
W pierwszym sprawozdaniu zostały przedstawione dane dotyczące roku 2008/2009,
liczba uczniów w szkołach niepublicznych oraz w szkołach prowadzonych przez
powiat, kadra, zadania remontowe, osiągnięcia szkół, wyniki egzaminów
maturalnych i zawodowych. Uzupełnieniem tej informacji jest drugie sprawozdanie
o naborze oraz założeniach organizacyjnych na nowy rok szkolny 2009/2010.
Przekazał, że w nowelizacji Karty Nauczyciela organ prowadzący ma obowiązek
analizowania wynagrodzeń nauczycieli, aby osiągnąć wymagane średnie
wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Wymienione
sprawozdania były szeroko omawiane na komisjach, w związku z tym może
odpowiedzieć na dodatkowe pytania.
P. Przewodniczący przekazał, że na sesję zostali zaproszeni dyrektorzy szkół więc
również zabiorą głos i przekażą najistotniejsze informacje dotyczące placówek.
Głos zabrała p. Lila Filutowska dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie.
Przekazała, że dnia 28 października br. pomyślnie zakończyła się wizytacja.
W chwili obecnej kończy się I etap budowy auli, zgodnie z planem zostanie oddana
10 listopada b.r. Szkoła z roku na rok rozwija się. Uczniowie szkoły są laureatami
wielu konkursów ogólnopolskich. Kadra jest wysoko wykwalifikowana. W związku
z tym, że budżety są ograniczone środki są pozyskiwane z różnych funduszy.
Następnie głos zabrał p. Grzegorz Sobczak dyrektor Zespołu Szkół i Placówek
w Radziejowie. Przekazał, że rekrutacja udała się zgodnie z planem. Jeśli chodzi
o wyniki egzaminów licealiści uzyskali wynik 98,4 %, gimnazjaliści uzyskali średnią
przekraczającą 80 %. Jeśli chodzi o założenia na nowy rok szkolny, wszystko
odbywa się zgodnie z arkuszem organizacji. Jeśli chodzi o prace merytoryczne dużo uwagi poświęca się przygotowaniu do wdrożenia nowego rozporządzenia
związanego z nowym nadzorem pedagogicznym. Ten rok jest bardzo trudny,
wymagający dużych oszczędności. Rozpoczęte są prace nad rozbudową klatki
schodowej w budynku ośrodka szkolno – wychowawczego. Wartość zadania 172 tys.
zł. Trwają również przygotowania do budowy centrum astronomicznego Astro-bazy.
Głos zabrał p. Benedykt Kowalski dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Przekazał, że nabór w tym roku szkolnym
był dobry, najliczniejsza klasa ma 35 uczniów. Do poprawki matury podchodziło 13
osób. Wyniki egzaminów zawodowych są dobre. ZS RCKU po raz czwarty zostanie
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zaliczony do najlepszych szkół w Polsce. Prowadzone są remonty i inwestycje.
Główny budynek szkoły powinien być ocieplony i odnowiony.
P. Bogdański zapytał o sytuację w internacie.
P. Kowalski odpowiedział, że w internacie zamieszkuje 36 uczniów. W związku
z tym, że zbliża się zima, na zamieszkanie w internacie może zdecydować się jeszcze
większa liczba uczniów.
Następnie głos zabrał p. Włodzimierz Kuc dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych
w Radziejowie. Przekazał, że zaplanowano utworzenie 12 klas pierwszych.
Utworzono 11 klas, w tym, aż trzy klasy liceum mundurowego. Tą innowację
planuje się też utworzyć w technikum. Powstały trzy klasy liceum profilowanego,
niestety niektóre zawody nie cieszą się już zainteresowaniem, nie udało się w tym
roku utworzyć grupy dla kucharza małej gastronomii i mechanika pojazdów
samochodowych, nie utworzono również klasy technikum handlowego. W chwili
obecnej do szkoły uczęszcza 850 uczniów. Szkoła ciągle boryka się z problemami
lokalowymi. Ze względu na trudności dojazdowe nie zostały wprowadzone zmiany.
Druga zmiana jest wykorzystywana na potrzeby realizacji projektów unijnych.
Jeden z programów już się zakończył, wdrażany jest kolejny program dla uczniów,
obejmuje swoim zasięgiem 2/3 składu osobowego uczniów. Projekty mają na celu
podniesienie zdawalności egzaminów zawodowych. Kadra również uczestniczy
w projektach unijnych. Nauczyciele uczęszczają na zajęcia we Włocławku, również
biorą udział w projektach przeznaczonych dla uczniów. Przeprowadzono szkolenie
w ramach projektu „Nowoczesne techniki projektowania”. Kadra jest szkolona pod
kątem wymogów jakie stawia ministerstwo w nowoczesnych kierunkach nauczania.
Dzięki prowadzonym projektom szkoła wzbogaca się o bazę technicznodydaktyczną. Potrzeby naprawy infrastruktury w ZSM są potężne. W najgorszym
stanie znajdują się warsztaty, które wymagają docieplenia ścian, naprawy dachu,
ogrzewania centralnego. Wyniki egzaminów maturalnych czy zawodowych nie są tak
dobre jak we wcześniej wymienionych placówkach.
Następnie głos zabrała p. Małgorzata Kieler zastępca dyrektora Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie. Przekazała, że poradnia swoją
działalnością obejmuje rejon całego powiatu radziejowskiego (39 placówek
szkolnych, ok. 8 tys. uczniów) Działalność diagnostyczna obejmuje badania
psychologiczno – pedagogiczne uczniów szkół w celu wydania orzeczeń o potrzebie
między innymi, stwierdzenia niepełnosprawności, zagrożeń niedostosowaniem
społecznym, zagrożeń uzależnień.
Poza działalnością diagnostyczną poradnia
udziela bezpośredniej pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom. Dokumenty, które
wydawane są w poradni to w zakresie orzeczenia o indywidualnym nauczaniu
(ok. 50 orzeczeń), orzeczenia o indywidualnym rocznym przygotowaniu
przedszkolnym
(1
przypadek),
zostały
również
wydane
orzeczenia
o niepełnosprawności sprzężonej, niepełnosprawności ruchowej (po 1 orzeczeniu),
3 orzeczenia dla osób z zaburzeniami zachowania, 2 orzeczenia o potrzebie zajęć
rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci głęboko upośledzonych. Najwięcej opinii
otrzymali uczniowie w zakresie dostosowania warunków i form do sprawdzianu
przeprowadzanego
w
gimnazjum,
egzaminu
maturalnego.
Jeśli
chodzi
o dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów klas szóstych wydano ok. 65
opinii. Wydawane są również opinie dla potrzeb służby zdrowia. Dla nauczycieli
prowadzone są
warsztaty,
spotkania z wychowawcami. W
punktach
konsultacyjnych poradni w Topólce i w Osięcinach udzielano pomocy nauczycielom
i wychowawcom poprzez opracowanie i przekazanie materiałów instruktażowych
do pracy z dzieckiem z różnymi problemami. Są również organizowane spotkania
z pedagogami na terenie poradni, a także w szkołach. Jeśli chodzi o udzielanie
pomocy instytucjom pracującym na rzecz dziecka w poradni utworzył się zespół do
spraw przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie powiatu. Do zespołu
należą: kurator sądowy, terapeuta oddziału uzależnień, psycholog, przedstawiciel
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wydziału prewencji, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Wytyczono postulat utworzenia w ramach istniejących placówek punktu
konsultacyjnego zajmującego się terapią sprawców przemocy, zwiększono
kompetencje służb zajmujących się problematyką patologii społecznych. Poradnia
systematycznie prowadzi konsultacje z kuratorami sądowymi, policją, PCPR.
Ponadto
odbywały
się
cykliczne
spotkania
psychologów
w
szkołach
ponadgimnazjalnych na temat „Edukacja twoją szansą na przyszłość” w ramach
projektu z EFS. Ogromnym problemem w szkołach jest autyzm wybiórczy, dzieci
z tą chorobą jest coraz więcej.
Następnie głos zabrał p. Wojciech Stanny dyrektor Centrum Edukacyjnego
„Oświata” w Radziejowie. Przekazał, że szkoła znajduje się przy ul. Brzeskiej.
Prowadzone są trzy typu szkół: liceum ogólnokształcące, szkoły policealne i liceum
ogólnokształcące po gimnazjum i po szkole zawodowej. W b.r. roku szkolnym
wprowadzono również średnią szkołę zawodową w dwóch zawodach: technik
budowlany i technik elektryk. Od czterech lat do szkół uczęszcza ponad 200
uczniów. Są to osoby dorosłe pobierające naukę w systemie zaocznym. Średnia
wieku jest różna od 19 do 60 lat. W b.r. szkolnym przyjęto do szkoły 76 osób.
Zdawalność matury ponad 70 %. Nauczyciele są zatrudniani z sąsiednich szkół.
Zaprasza do odwiedzania szkoły przez radnych.
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione informacje. Przekazał,
że należy pogratulować dyrektorom dobrych wyników i wyrazić nadzieję, że
w przyszłych latach szkoły będą odnosić jeszcze większe sukcesy.
P. Bogdański zauważył, ze należy wziąć jeszcze pod rozwagę fakt, że liczba
pracowników obsługi jest zbyt duża w porównaniu z liczbą nauczycieli.
Głos zabrała p. Alina Krupińska, przedstawiciel związku zawodowego ZNP. Wyraziła
ogromne zadowolenie z bardzo dobrych wyników. Wyraziła również zadowolenie
z partnerstwa między Starostem, szkołami a związkami zawodowymi. Odniosła się
również do wypowiedzi p. Lili Filutowskiej. Wyraziła zadowolenie z panującej
atmosfery w Szkole Muzycznej, z wysokiej kultury uczniów pod każdym względem.
Zwróciła się z prośbą do dyrektorów, aby poczynili starania by pracować nad
kulturą uczniów, a także wzbudzić zainteresowanie młodzieży poezją.
Głos zabrał radny Gorzycki. Odniósł się do sprawozdania p. Kalocińskiego.
Z informacji o naborze wynika, że uczniów jest mniej o 137, widać natomiast
zwiększenie liczby uczniów w szkolnictwie publicznym. Odeszło 516, przybyło 593,
skąd ta różnica?
P. Kalociński odpowiedział, że są przedstawione dwie informacje z poprzedniego
roku i o naborze w tym roku szkolnym. W informacji o naborze został umieszczony
dla porównania nabór w roku 2008/2009 oraz liczba uczniów, którzy opuścili
szkołę. W poprzednim roku do szkół zostało przyjętych 567 uczniów w tym roku
593, czyli nabór w stosunku do roku poprzedniego był lepszy. Natomiast jeśli chodzi
o rok szkolny 2009/2010 naukę pobiera 2529 uczniów, są to wszyscy uczniowie
szkół publicznych i niepublicznych. Jest to liczba, która została wykazana przez
dyrektorów w tzw. sprawozdaniu SIO na dzień 30 września, te dane są brane do
naliczania ostatecznej subwencji oświatowej. Zmniejszenie liczby uczniów o 137
dotyczy liczby uczniów, która była brana do naliczenia subwencji na ten rok szkolny
2009. Subwencja była obliczana dla 2666 uczniów. Na początku otrzymaliśmy
subwencję w wysokości ponad 17 mln, natomiast po weryfikacji subwencja
zmniejszyła się, więc zmniejszenie liczby uczniów o 137 dotyczy liczby uczniów na
dzień 30 września 2008 r.
P. Gorzycki zapytał czy liczba uczniów 593 to jest stan na dzień 30 września b.r.?
P. Kalociński odpowiedział, że jest to liczba uczniów po zakończonym naborze.
Rada Powiatu przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych
Powiatu Radziejowskiego w roku szkolnym 2008/2009, informację
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z działalności Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie,
informację nt. funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, informację
o naborze oraz założenia organizacyjne na nowy rok szkolny 2009/2010.
P. Przewodniczący ogłosił przerwę o godz. 1115.
Obrady wznowiono o godz. 1135.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obradpodjęcia uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu radziejowskiego.
Poprosił o zabranie głosu p. Marka Szuszmana kierownika Wydziału Polityki
Społecznej Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu.
P. Szuszman przekazał, że podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego jest podyktowane otwarciem
nowej apteki na terenie powiatu radziejowskiego oraz zmianą art. 94 ust. 2 ustawy
prawo farmaceutyczne, wskazującym Radę Powiatu jako organ ustalający rozkład
godzin prac aptek ogólnodostępnych na danym terenie, po zasięgnięciu opinii
wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu
aptekarskiego. W związku z powyższym, po otrzymaniu pozytywnych opinii wójtów
i burmistrzów gmin z powiatu radziejowskiego oraz
Pomorsko-Kujawskiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy zasadne jest wywołanie w/w uchwały.
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos.
Głos zabrał radny Szczurowski. Zapytał dlaczego w tabeli z godzinami dyżurów nie
ma informacji w jakich godzinach dyżuruje Apteka Nowa w Piotrkowie Kuj.
P. Szuszman odpowiedział, że w wyniku pomyłki nie zostały wpisane godziny
dyżurowania. Apteka Nowa dyżuruje od pon.- pt w godzinach 8-19, a w soboty 8-14.
Nie zgłoszono więcej 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 rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu radziejowskiego.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obradpodjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku
2009.
Poprosił o zabranie głosu p. Marka Szuszmana.
P. Szuszman przekazał, że w związku z otrzymaniem dodatkowych środków
finansowych w wysokości 74.414,00 zł, z Zarządu PFRON w Warszawie na 2009 r.,
oraz z niewykorzystaniem środków na zadania pozostałe w kwocie 2.000,00 zł,
zasadne jest przesunięcie ich na rehabilitację społeczną i zawodową celem
wykorzystania na potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu powiatu
radziejowskiego.
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos.
Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie.
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (16 głosami
za) uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku
2009.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obradpodjęcia uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Poprosił o zabranie głosu Wicestarostę.
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Wicestarosta przekazał, że uchylenie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli wynika z rozstrzygnięć Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, który
zobowiązał organy prowadzące do uchylenia nowych Regulaminów w przypadku
jeżeli uchwalone regulaminy nie gwarantują w danym roku uzyskania, co najmniej
średnich wynagrodzeń z art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela lub zawierają
uchybienia stwierdzone przez orzecznictwa sądów administracyjnych do podjęcia
działań zmierzających do wyeliminowania wadliwych zapisów w Regulaminach
wynagradzania nauczycieli. Z regulaminu został wyłączony dodatek mieszkaniowy
i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli. Przekazał, że na posiedzeniu Komisji
Edukacji zauważono, że zapisy w regulaminie są niezgodne z uchwałą w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, 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. W rozdziale V regulaminu w tabeli,
określone są dodatki funkcyjne dla różnych stanowisk pracy, natomiast
w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć są zapisane inne stanowiska,
w związku z tym należałoby ustalić takie same stanowiska w obydwu uchwałach.
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
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 Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
O godzinie 1200 Starosta opuścił salę obrad. Quorum wynosi 15 radnych.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obradpodjęcia uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli.
Poprosił o zabranie głosu Wicestarostę.
Wicestarosta przekazał, że dotychczas zasady dotyczące trybu i kryteriów
przyznawania nagród dla nauczycieli były elementem składowym kolejnych uchwał
Rady Powiatu w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na poszczególne
lata. Jednak na tle stosowania powyższych przepisów zapadł wyrok Naczelnego
Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zgodnie z jego treścią kwestie dotyczące
sprecyzowania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego
funduszu nagród powinny być zatem przedmiotem odrębnej uchwały.
Zmieniły się również przepisy dotyczące opiniowania, przyznawania nagród dla
nauczycieli. Jeżeli chodzi o kryteria przyznawania nagród nic się nie zmieniło.
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos.
Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie.
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (15 głosami
za) uchwałę w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obradpodjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli.
Poprosił o zabranie głosu Wicestarostę.
Wicestarosta przekazał, że dotychczas szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Radziejowski określał
Regulamin wynagradzania nauczycieli. W chwili obecnej kwestie dotyczące
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przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego powinny być zatem
przedmiotem odrębnej uchwały.
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
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 ( 15 głosami
za) uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli.
O godzinie 1210 Starosta wszedł na salę obrad. Quorum wynosi 16 radnych.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obradpodjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/186/2009 Rady Powiatu
w Radziejowie z dnia 28 sierpnia 2009 r. 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.
Poprosił o zabranie głosu Wicestarostę
Wicestarosta przekazał, że uchylenie uchwały Nr XXX/186/2009 Rady Powiatu
w Radziejowie z dnia 28 sierpnia 2009 r. 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, związane jest z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie nieważności w/w uchwały.
Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku –
Wydział Nadzoru i Kontroli stwierdził, że w przedmiotowej uchwale został określony
jedynie rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla
nauczycieli, którym powierzono stanowisk kierownicze w szkołach i placówkach
oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Radziejowski, brak jest
natomiast zasad udzielania tych obniżek.
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
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 (15 głosami za, 1 głosem
wstrzymującym) uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/186/2009
Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 sierpnia 2009 r. 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 obradpodjęcia uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
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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. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
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 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 obradpodjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/187/2009 Rady Powiatu
w Radziejowie z dnia 28 sierpnia 2009 r. 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, że uchylenie uchwały Nr XXX/187/2009 Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego, związane jest z zawiadomieniem
Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego
w sprawie stwierdzenia nieważności w/w uchwały. W § 7 uchwały ustalono,
że uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego i obowiązuje od 1 września 2009 roku, Wydział Nadzoru i Kontroli Delegatura we Włocławku Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy uznał, że przepisem tym Rada Powiatu w Radziejowie nadała uchwale
wsteczną moc obowiązującą, co stanowi naruszenie prawa.
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
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 (15 głosami za, 1 głosem
wstrzymującym) uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/187/2009
Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 sierpnia 2009 r. 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 obradpodjęcia uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w
poszczególnych okresach roku szkolnego.
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos.
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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 przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obradpodjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
Poprosił o zabranie głosu p. Skarbnik.
P. Skarbnik odczytała uchwałę w sprawie zmian w budżecie wraz z uzasadnieniem.
P. Piotr Kostecki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu
na 2009 rok.
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 zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad interpelacji i zapytań radnych.
Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad
– wolnych wniosków.
Głos zabrał radny Szczurowski. W imieniu Miasta i Gminy Piotrków Kuj. złożył
podziękowania dla Starosty, Wicestarosty i Skarbnika Powiatu za pomoc
w organizacji Ogólnopolskiego Maratonu Winsurfingowego, wręczając z tej okazji
pamiątkowe dyplomy.
Wobec wyczerpania porządku obrad sesji p. Przewodniczący zamknął XXXII sesję
Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji (godz. 1235).
Na tym protokół zakończono.
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