Protokół nr XXXIII/2009
z obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Radziejowie
w dniu 26 listopada 2009 r.

XXXIII 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 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 29 października:
1. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) wyrażenia zgody na likwidację fizyczną (rozbiórkę) środka trwałego (budynek po
byłej chlewni) znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 689
położonej przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie,
b) wyrażenia zgody na likwidację fizyczną (rozbiórkę) środka trwałego (budynek –
garaż) znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 690 położonej przy
ul. Kościuszki 58 w Radziejowie,
c) wyrażenia zgody na likwidację fizyczną (rozbiórkę) środka trwałego – budynku
gospodarczego znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 690
położonej przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie,
d) wyrażenia zgody na likwidację fizyczną (rozbiórkę) zespołu segmentów
garażowych znajdujących się na działce o numerze ewidencyjnym 690 położonej
przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie.
3. Zarząd Powiatu podjął decyzje w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu.
4. Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek p. Krzysztofa Pieścińskiego
w sprawie bezpłatnego udostępnienia lokalu na prowadzenie oddziału
Stowarzyszenia Emerytów. Powiat nie dysponuje wolnymi lokalami w budynku
Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 20/22, natomiast wynajęcie lokalu w
budynku po byłym internacie przy ul. Kościuszki 58 kolidowałoby z planowanym
zagospodarowaniem przestrzennym tego obiektu.
W dniu 6 listopada:
5. Zarząd Powiatu przyjął informację nt. wydzierżawienia garażu nr 19 na działce
nr 666/7 przy ul. Szpitalnej w Radziejowie.
6. Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu znajdującego
się przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie przeznaczonego do prowadzenia
Młodzieżowego Centrum Kariery. Zarząd Powiatu zobowiązał Starostwo do
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kontaktu z Kujawsko – Pomorską Wojewódzką Komendą OHP w celu zawarcia
umowy, określenia terminu trwania umowy oraz ustalenia kosztów czynszu.
7. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Gminnej Spółki Wodnej Radziejów z/s
Przemystka w sprawie wsparcia finansowego na realizację zadań statutowych.
Podjął decyzję o przekazaniu pisma do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa
leśnictwa i Ochrony Środowiska.
8. Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Przedszkola Samorządowego
w Piotrkowie Kujawskim w sprawie dofinansowania powiatowego konkursu
plastycznego. Powyższa decyzja została podjęta z uwagi na fakt, że Powiat
w obecnym czasie nie dysponuje wolnymi środkami.
9. Zarząd Powiatu przyjął informację nt. ogłoszenia przetargu na budowę
i finansowanie krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie.
W dniu 13 listopada:
10. Zarząd Powiatu przyjął informację nt. ustaleń z Kujawsko – Pomorską
Wojewódzką Komendą OHP w Toruniu w sprawie ustalenia kosztów czynszu
utrzymania lokalu przeznaczone do prowadzenia Młodzieżowego Centrum
Kariery oraz punktu pośrednictwa pracy. Ustalono, że kwota refundacji kosztów
utrzymania jednego pomieszczenia będzie wynosić 400 zł (150 zł- opłata za
ogrzewanie, prąd, 50 zł – opłata za wodę i ścieki, 200 zł – opłata za sprzątanie).
Łączna kwota refundacji kosztów utrzymania dwóch pomieszczeń będzie wynosić
800 zł.
11. Zarząd Powiatu przyjął informację nt. pisma z Ministerstwa Edukacji
w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 r.
o kwotę ponad 200 tys. zł.
12. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu
Radziejowskiego na 2010 r.
W dniu 18 listopada:
13. Zarząd Powiatu przyjął informację i zajął pozytywne stanowisko
w sprawie wyrażenia zgody p. Marii Siałkowskiej na postawienie budynku
blaszanego typowego na działce o nr 666/7 położonej przy ul. Szpitalnej 3
będącej w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ w Radziejowie.
14. Zarząd Powiatu przyjął informację nt. stanu przygotowań do sprzedaży działek.
15. Zarząd Powiatu przyjął porządek i materiały na sesję.
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 z wykonania zadań za 2009 rok w zakresie drogownictwa.
Poprosił o zabranie głosu p. Zbigniewa Zajączkowskiego dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Radziejowie.
P. Zajączkowski przekazał, że informacja była szeroko omawiana na Komisji
Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz na Komisji Rolnictwa
Leśnictwa o Ochrony Środowiska, w związku z tym może odpowiedzieć na
dodatkowe pytania.
P. Grzegorzewski członek Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa
Publicznego przekazał, że Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa
Publicznego pozytywnie zaopiniowała informację z wykonania zadań za 2009 rok
w zakresie drogownictwa.
Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać w tej sprawie głos.
Nie zgłoszono pytań i uwag.
Rada Powiatu przyjęła informację z wykonania zadań za 2009 rok w zakresie
drogownictwa.
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P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obradinformacji z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego.
Poprosił o zabranie głosu p. Marka Szuszmana Kierownika Wydziału Polityki
Społecznej Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu.
P. Szuszman przekazał, że Strategia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego została
uchwalona na sesji Rady Powiatu 8 lutego 2001 roku. Jest to plan, który pozwala
połączyć sprawność i efektywność bieżącego działania z sukcesem w przyszłości,
polegającym na zrealizowaniu naszej wizji rozwoju. Ma ona charakter ofensywny tj.
zawiera działania wykraczające poza zwyczajowo przyjęte interpretacje zakresów
kompetencji instytucji samorządowych. W strategii przyjęto, że osiągnięcie celów
zostanie dokonane poprzez zrealizowanie projektów, które są kompletnym
i precyzyjnym planem działania w ściśle określonym obszarze, z jasno
sprecyzowanymi celami, działaniami i rezultatami. Przyjęto 9 projektów
strategicznych. Są one podstawowymi instrumentami realizacji strategii i dokonania
jakościowej zmiany istniejącego stanu rzeczy oraz budowania stanu określonego
w wizji rozwoju powiatu. Realizację tych 9 projektów opisano w przedstawionej
radnym informacji. Przyjęte do realizacji wyżej wyszczególnione projekty w strategii
powiatu radziejowskiego w większości realizowane są zgodnie z programem.
Ich realizacja uwarunkowana jest przede wszystkim wielkością środków
finansowych będących w dyspozycji jednostek samorządowych i przedsiębiorców lub
poprzez pozyskiwanie jako środki celowe z funduszy wojewódzkich, krajowych czy
zagranicznych. Oceniając wykonanie przedsięwzięć Programu Realizacji Strategii
Rozwoju Powiatu Radziejowskiego za rok 2009 należy stwierdzić, iż stopień
wykonania zadań i stan ich zaawansowania jest zadowalający, a planowane
w latach przyszłych zamierzenia mają szansę powodzenia.
P. Kostecki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że Komisja
pozytywnie zaopiniowała informację z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu
Radziejowskiego.
P. Wojciechowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony
Środowiska przekazał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała informację z realizacji
Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego. Komisja szczególnie zwróciła uwagę na
sprawy związane z ochroną środowiska.
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
przekazał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała informację z realizacji Strategii
Rozwoju Powiatu Radziejowskiego.
P. Grzegorzewski członek Komisji Infrastruktury technicznej i Bezpieczeństwa
Publicznego przekazał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała informację
z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego.
Przewodniczący zapytał czy ktoś chce w tej sprawie zabrać głos.
Nie zgłoszono pytań i uwag.
Rada Powiatu w drodze głosowania jawnego jednogłośnie (15 głosami za)
przyjęła informację z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego.
Następnie Przewodniczący poprosił o zabranie głosu p. Domicelę Kopaczewską Posła
RP.
Głos zabrała p. Domicela Kopaczewska. Podziękowała za zaproszenie na dzisiejszą
sesję. Wyraziła zadowolenie, że powiat radziejowski funkcjonuje i działa w oparciu
o przyjęte strategie, i te wszystkie działania są monitorowane. Projekty zawarte
w strategii są bardzo wartościowe. Wyraziła zadowolenie z możliwości współpracy
z powiatem radziejowskim. Przekazała, że chciałaby poinformować radnych
zmianach w przepisach oświatowych. Zmiana Karty Nauczyciela dotyczy procedury
i terminów obliczania średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego. Zostały przesunięte terminy o miesiąc co do wypłacenia średnich
wynagrodzeń, również nauczyciele będą otrzymywać wynagrodzenie proporcjonalnie
do czasu pracy w ciągu roku, nie tylko ci, co są zatrudnieni na dzień 31 grudnia,
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ale również ci, którzy pracowali wcześniej, a z różnych powodów odeszli. Każdy
samorząd będzie składał sprawozdanie do RIO. Również Minister Edukacji jest
zobowiązany wydać rozporządzenie, które szczegółowo określa zasady wypłaty
wynagrodzeń. Karta Nauczyciela czeka w chwili obecnej na podpis prezydenta.
Koleją sprawą są zmiany dotyczące pomocy socjalnej dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Oprócz tego, w ustawie
o systemie oświaty są niedoprecyzowane kompetencje organów gminy. Jeśli chodzi
o matury – matematyka będzie trzecim obowiązkowym przedmiotem maturalnym.
Ważne by było gdyby ten dzień też był dniem wolnym od nauki. Zwiększyła się
również ilość przedmiotów na maturze.
Głos zabrał radny Gorzycki. Poruszył kwestię programu dożywiania w szkołach
2010-2013. 40 % wynosi wkład własny samorządu, 60 % dofinansowania z budżetu
państwa. W tej chwili nie wiadomo nic o tym programie, ważne by było żeby
samorządy otrzymały informację na ten temat by móc zaplanować środki
w budżetach.
P. Kopaczewska przekazała, że Narodowy Program Dożywiania, będzie funkcjonował
w kolejnych latach, ale zmodyfikowany. Na 2010 rok planuje się wzrost środków
w stosunku do roku ubiegłego, aż o 50 mln zł. W 2009 roku 10 % kwoty , którą
otrzymywał samorząd można było konsumować bez procedury czyli dyrektor
decydował, które dziecko powinno korzystać z dożywiania. Pula ta ma zostać
zwiększona do 20 %. Po analizie tego projektu ogólne wnioski nie są korzystne.
Znaczna część tych środków wraca z powrotem do budżetu państwa. W naszym
województwie ponad 5 mln zł wojewoda przekazał z powrotem Ministrowi Finansów,
natomiast różnie wygląda to na poziomie samorządów. W przypadku gmin gdzie
funkcjonują stołówki środki są konsumowane w 95 %. W szkołach
ponadgimnazjalnych tylko 2 % korzysta z tego programu. Problemem jest to, że
osoba w wieku 14-15 lat nie chce korzystać z takiej formy dożywiania, dlatego
muszą powstać inne rozwiązania również w postaci pomocy rzeczowych, bonów.
Samorządy, które w 2010 roku przedstawią najlepszy projekt konsumpcji tych
środków mogą liczyć na wsparcie. Jeśli chodzi o egzamin maturalny, wyjaśniła, że
od tego roku obowiązuje nowa podstawa kształcenia ogólnego, która obejmuje
pierwsze klasy: szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Nowa
podstawa jest tak sformułowana, aby była w kategorii wymagań. Podstawa
programowa przygotowuje do egzaminu maturalnego.
P. Kubisiak zapytał, czy prawdą jest, że planuje się likwidację gimnazjów?
P. Kopaczewska odpowiedziała, że mimo wielu uwag i niedoskonałości utworzenie
gimnazjów było dobrym założeniem. Gimnazjum jest tym typem szkoły, która
wymaga najwięcej doskonalenia. Trzy typy szkół są jakby etapami rozwoju
emocjonalnego młodego człowieka. Błąd, który nastąpił w założeniu jest taki, że
nauczyciel, który uczy w gimnazjum i w szkole podstawowej może posiadać te same
kwalifikacje, okazuje się jednak, że muszą się one różnić. Najważniejsza zmiana,
która powinna nastąpić to zmiana sposobu kształcenia nauczycieli.
P. Rosół poruszył kwestię, że Ministerstwo Finansów nie przekazało wojewodom
pełnej kwoty środków na zwrot akcyzy dla rolników.
P. Kopaczewska przekazała, że ten problem powstał wszędzie, pozostaje wystąpić do
Ministra Finansów o uruchomienie środków.
P. Kalinowski poruszył kwestię uczęszczania 6-latków do szkół, podobno
zainteresowanie rodziców w tej sprawie jest niewielkie, zapytał jaka może być tego
przyczyna?
P. Kopaczewska odpowiedziała, że obniżenie wielu szkolnego, jest czymś co powinno
nastąpić. Wcześniej wprowadzono obowiązkową zerówkę. Rok 2009 jest rokiem niżu
demograficznego. Pewna grupa osób zanegowała pójście 6-latków do szkoły.
Ministerstwo Edukacji przyjęło zasadę, że pierwsze 3 lata to okres przygotowania się
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6-latków do pójścia do szkoły, i to rodzice będą decydować czy ich dziecko jest na to
przygotowane.
P. Wojciechowski poruszył kwestię akcyzy dla rolników, przekazał, że komisja
Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska omawiała ten problem i zostanie
przedstawiony w interpelacjach radnych.
P. Przewodniczący ogłosił przerwę o godz. 1110.
Obrady wznowiono o godz. 1125.
Po przerwie quorum wynosi 14 radnych.
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 (14 głosami
za) uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
Na salę obrad wszedł radny Szczurowski. Quorum wynosi 15 radnych.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obradpodjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Osięciny na
realizację własnego zadania inwestycyjnego.
Poprosił o zabranie głosu Starostę.
Starosta przekazał, że w miesiącu wrześniu były podejmowane uchwały
gwarantujące pomoc samorządom gminnych w inwestycjach realizowanych
w ramach NPPDL na 2010 rok. Niestety tylko Gmina Osięciny otrzymała
dofinansowanie w tym zakresie, w związku z tym, podjecie niniejszej uchwały jest
zasadne.
P. Piotr 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.
Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie.
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (15 głosami
za) uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Osięciny na
realizację własnego zadania inwestycyjnego.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obradpodjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na
2010 r.
Głos zabrał p. Kazimierz Drgas – radca prawny. Zaproponował, by w załączniku do
uchwały w kwartale IV wykreślić pkt 1 opracowanie planu kontroli na 2011 rok.
Kadencja kończy się 12 listopada, w związku z tym nowa komisja powinna ustalać
plan kontroli na 2011.
P. Paliwoda Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy kontroli na
2010 rok wraz zaproponowaną zmianą.
Przewodniczący zapytał czy ktoś chce w tej sprawie zabrać głos.
Nie zgłoszono pytań i uwag.
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (15 głosami
za) uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na
2010 r.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad interpelacji i zapytań radnych.
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Głos zabrał radny Wojciechowski. Przedstawił stanowisko w sprawie nie
przekazania wojewodom pełnej kwoty środków na zwrot akcyzy dla rolników.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad
– wolnych wniosków.
Głos zabrał radny Walczak. Zwrócił uwagę na zły stan drogi w Przemystce. Jest to
okres zbioru buraków cukrowych. Ciągniki o bardzo wysokim tonażu niszczą
nawierzchnię, do wiosny prawdopodobnie stan drogi ulegnie jeszcze większemu
pogorszeniu.
Następnie głos zabrał radny Szczurowski. Stwierdził, że ograniczenie prędkości
w miejscowości Borucinek jest bezzasadne, ponieważ nie powoduje zwiększenia
bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie spowalnia ruch.
W tej sprawie głos zabrał radny Kostecki. Przekazał, że w pobliżu znajduje się
przejście dla pieszych i przystanek autobusowy, w związku z tym ograniczenie
prędkości jest zasadne.
Radny Wojciechowski przekazał, że do komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony
Środowiska wpłynął wniosek w sprawie dofinansowania działalności Gminnej
Spółki Wodnej w Radziejowie w zakresie działań statutowych – konserwacji
istniejących urządzeń melioracyjnych. W budżecie powiatu brak jest środków
finansowych na w/w działania. Jednocześnie Starostwo Powiatowe w Radziejowie
zadeklarowało kontynuację w 2009 r. współpracy przy egzekwowaniu środków
finansowych
od
podmiotów
posiadających
pozwolenia
wodnoprawne
i odprowadzających ścieki do rowów należących do GSW w Radziejowie.
Wobec wyczerpania porządku obrad sesji p. Przewodniczący zamknął XXXIII
sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji (godz. 1140).
Na tym protokół zakończono.
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