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

w dniu 30 grudnia 2009 r. 
 

XXXV sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji otworzył p. Wiesław 
Bogdański Przewodniczący Rady Powiatu (o godz. 1205), 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 Starosta. Złożył wniosek w sprawie poszerzenia porządku obrad o pkt 6 
g - podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji "Budowa krytej pływalni przy 
Zespole Szkół Mechanicznych" i sposobu jej finansowania. Starosta przekazał, że 
został rozstrzygnięty przetarg na budowę krytej pływalni. Wpłynęła jedna oferta. 
Kolejnym etapem jest podjęcie uchwały przez Radę Powiatu wyrażającej zgodę na 
wykup wierzytelności.  
P. Przewodniczący zapytał, czy są inne uwagi do porządku obrad. 
Głos zabrał radny Walczak, stwierdził, że podjęcie takiej uchwały jest bardzo ważną 
sprawą, i w związku z tym, że projekt uchwały dostarczony został przed sesją 
wnioskuje o odłożenie podjęcia uchwały i dokładne zapoznanie się ze sprawą. 
Głos zabrał radny Gorzycki. Poparł wniosek radnego Walczaka. Stwierdził,  
że komisja Budżetu i Finansów nie zaopiniowała projektu uchwały.  
Głos zabrał radny Szczurowski. Stwierdził, że temat budowy pływalni jest znany  
od bardzo dawna, były już prowadzone wielokrotnie dyskusje w tej sprawie. Każdy 
zainteresowany miał prawo do szczegółowego zapoznania się z dokumentami czy do 
uzyskania informacji nt. formy finansowania. Stwierdził, że nie widzi potrzeby 
odkładania tego tematu i podejmowania uchwały w innym terminie.  
Głos zabrał radny Kostecki. Stwierdził, że Komisja Budżetu i Finansów nie 
zaopiniowała projektu uchwały, ponieważ porządek obrad jej nie zawierał, Starosta 
zgłosił projekt uchwały w wolnych wnioskach. Jeśli chodzi o budowę krytej 
pływalni, Komisja Budżetu i Finansów interesuje się tym od bardzo dawna, również 
forma finansowania i koszty wcześniej były znane. Jednak czym bliżej realizacji 
zadania pojawia się coraz więcej problemów. Stwierdził, że jako dyrektor szkoły 
cieszy się z tego, że na naszym terenie powstanie taki obiekt.  
Głos zabrał radny Kubisiak. Przekazał, że wśród społeczeństwa zawsze będą głosy 
przeciwne różnym inwestycjom. Trzeba się liczyć z tym, że realizacja tak poważnych 
inwestycji nie będzie możliwa bez zaciągnięcia kredytu. Odkładanie tematu jest 
niezasadne.  
Starosta przekazał, że została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim. 
Pierwszego marca mija termin rozpoczęcia budowy pływalni. Jeśli termin nie 
zostanie dotrzymany zadanie zostanie wykreślne z listy zadań dofinansowanych 
przez Urząd Marszałkowski. Przekazał, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie  
z dyrektorem Banku Gospodarstwa Narodowego oraz z przedstawicielami firmy. 
Jeżeli Rada Powiatu podejmie uchwałę, bank przygotuje umowę, którą wyśle do 
akceptacji. Może to potrwać nawet do jednego miesiąca. Jeżeli podjęcie uchwały 
będzie odkładane na inny termin może dojść do sytuacji, w której termin pierwszego 
marca nie zostanie dotrzymany i realizacja zadania nie będzie możliwa. Wnosi  
o przegłosowanie wniosku w sprawie poszerzenia porządku obrad. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie poszerzenia porządku 
obrad o pkt 6 g - podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji "Budowa krytej 
pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych" i sposobu jej finansowania. 
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W drodze głosowania jawnego (13 głosami za, 2 głosami przeciw, 1 głosem 
wstrzymującym) Rada Powiatu przyjęła wniosek w sprawie poszerzenia 
porządku obrad o pkt 6 g - podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji 
"Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych" i sposobu jej 
finansowania. 
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. 
Rada Powiatu przez aklamację 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. 
Poinformował, że Zarząd w okresie międzysesyjnym zajmował się następującymi 
tematami:  
W dniu 17 grudnia:  
1. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środków trwałych, 
b) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (zestawu 

komputerowego – monitor i stacja) o numerze inwentarzowym PUP-2/04, 
stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego, będącego w użytkowaniu 
Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie na rzecz Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, 

c) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego zestawu  
do informacji zawodowej w skład, którego wchodzi telewizor UNIMOR  
o numerze inwentarzowym RUP-115A/94 i magnetowid SHARP o numerze 
inwentarzowym RUP-115B/94, stanowiącego własność Powiatu 
Radziejowskiego, będącego w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy  
w Radziejowie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  
w Radziejowie.  

3. Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek radnego powiatu p. Lucjana Walczaka  
w sprawie naprawy ubytków w nawierzchni drogi w miejscowości Przemystka. 
Zarząd Powiatu podjął decyzję, że w ramach remontów bieżących w roku 2010 
zostanie wykonana naprawa ubytków w nawierzchni drogi w miejscowości 
Przemystka. 

4. Zarząd Powiatu przyjął porządek i materiały na sesję.  
W dniu 22 grudnia: 
5. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu  

na 2009 rok.  
W dniu 29 grudnia: 
6. Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikami przetargu na budowę krytej pływalni 

przy ZSM w Radziejowie. 
7. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do porządku obrad sesji 

Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody Rady Powiatu na wykup wierzytelności 
do kwoty 4,5 mln zł z przeznaczeniem na wybudowanie krytej pływalni przy ZSM 
w Radziejowie . 

8. Zarząd Powiatu przyjął informację w sprawie rozpoczęcia procedur ogłoszenia 
konkursu na stanowisko dyrektora ZSM w Radziejowie.  
P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punku porządku obrad – zapytań  

i uwag do sprawozdania Starosty. 
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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  - 
uchwalenia budżetu na 2010 rok.  
Zwrócił się do Starosty o przedstawienie projektu uchwały budżetowej. 
P. Starosta przedstawił treść projektu uchwały budżetowej.  
P. Przewodniczący zwrócił się do p. Anny Bruździńskiej Skarbnika o przedstawienie 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
P. Skarbnik przedstawiła treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie 
budżetu powiatu na 2010 rok. 
P. Przewodniczący poinformował, że zostały złożone opinie komisji Rady Powiatu. 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt budżetu powiatu  
na 2010 rok wraz z zaproponowanymi przez Starostę zmianami w postaci: 
-kwoty rezerwy ogólnej z 350 tys. zł na kwotę 160 tys. O kwotę 190 tys. zwiększa się 
plan wydatków inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie, 
-nadwyżkę planuje się w kwocie 837.743 zł.  
P. Przewodniczący zwrócił się do p. Starosty o przestawienie stanowiska Zarządu  
w sprawie opinii komisji.  
Starosta poinformował, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 
budżetu powiatu na 2010 rok wraz z zaproponowanymi w postaci: 
kwoty rezerwy ogólnej z 350 tys. zł na kwotę 160 tys. O kwotę 190 tys. zwiększa się 
plan wydatków inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie, 
-nadwyżkę planuje się w kwocie 837.743 zł.  
P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Głos zabrał radny Gorzycki. Przekazał, że bardzo niepokojący jest wzrost wydatków 
w administracji publicznej. Zapytał jak Zarząd Powiatu ocenia realność budżetu na 
2010 rok? Wysoka jest rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki w oświacie bo, 
aż 950 tys. zł. Stwierdził, że budżet jest mało realny. Np. w jednej ze szkół planuje 
się wydać 44 tys. zł na energię, w projekcie budżetu na 2008 r. zaplanowano 43 tys. 
zł. natomiast na sesji w listopadzie tego roku wydano już 49 tys. zł na energię. 
Zapytał ile wyniesie niedobór środków w oświacie? Poruszył kwestię rozbudowy 
Szkoły Muzycznej. Była mowa o tym, że zostanie złożony wniosek o dofinansowanie 
do Ministerstwa Kultury, termin minął, a wniosek nie został złożony. W chwili 
obecnej mówi się o tym, że zostanie złożony wniosek w ramach RPO, jednakże nie 
wiadomo czy są podjęte działania w tym zakresie. Zapytał ile środków brakuje, żeby 
zakończyć budowę auli przy Szkole Muzycznej i rozpocząć realizację zadań  
z zakresu budowy dróg? Zapytał czy Zarząd jest w stanie oszacować brakujące 
kwoty? 
Głos zabrał Starosta. Przekazał, że przyjmuje przedstawione uwagi, jednakże obawy 
co do przedstawionego budżetu są mało zasadne. Stwierdził, że nikt nie jest  
w stanie przewidzieć jaka sytuacja nastąpi w przyszłości. Budżet jest zestawieniem 
przewidywanych dochodów i wydatków. W chwili obecnej zapłacone są wszystkie 
zobowiązania, jednakże wymagane są oszczędności. Pracownicy odpowiedzialni za 
przygotowanie wniosku wypełnią swoje zadanie.  
Głos zabrał radny Gorzycki. Zapytał czy Starosta jest w stanie podać jaka różnica 
jest między budżetem, a tym co dyrektorzy zaplanowali? 
Starosta odpowiedział, że Zarząd Powiatu ma za zadanie dopilnować by środki w 
szkołach nie były wydawane niepotrzebnie, będą prowadzone rozmowy  
z dyrektorami by w miarę możliwości oszczędnie dysponowali środkami. 
Głos zabrał Przewodniczący Rady. Stwierdził, że po otrzymaniu właściwej subwencji 
oświatowej okazało się, że jest mniejsza o 600 tys. zł. Są to mniejsze środki niż 
zaplanowali dyrektorzy. Rezerwa  w budżecie na 2010 r. jest wysoka, ale dopóki nie 
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otrzymamy informacji ostatecznej subwencji z ministerstwa, dysponować tymi 
środkami nie można.   
Głos zabrał radny Walczak. Stwierdził, że podjął się wyliczenia jaka jest różnica 
między budżetem obecnie planowanym, a rokiem 2009, tylko jest to porównanie do 
września do sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 r.  
W dziale 801 oświata i wychowanie  brakuje 498.378 zł. W szkołach zawodowych 
524,444 zł. Łącznie jest to kwota 1.022.822 zł. W dziale 854 edukacja i opieka 
wychowawcza trzeba doliczyć dochody własne 199.749 zł czyli różnica 823.153 zł,  
z tego co wiadomo wydatki jeszcze się zwiększały, kwota może sięgać 900 tys. gdyby 
tą rezerwę 950 tys. włączyć do budżetu to budżet byłby jak w roku bieżącym.  
P. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego (12 głosami za, 2 głosami przeciw, 2 głosami 
wstrzymującymi) Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie budżetu powiatu  
na 2010 rok. 
P. Przewodniczący ogłosił przerwę – godz. 1305 

Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1315 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 
2009.  
Zwrócił się do p. Marka Szuszmana Kierownika Wydziału Polityki Społecznej Spraw 
Obywatelskich i Promocji Powiatu. 
P. Szuszman przekazał, że nastąpiły niewielkie przesunięcia w dziale rehabilitacja 
społeczna, wszystkie środki zostały wykorzystane. W dniu 15 grudnia 2009 r. Rada 
Społeczna ds. Osób Niepełnosprawnych wyraziła pozytywną opinię, co do podziału 
środków. 
P. Piotr Kostecki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
P. Przewodniczący zapytał, czy ktoś chce w tej sprawie zabrać głos.  
Nie zgłoszono pytań i uwag. 
P. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła 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 obrad  
– podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. 
Zwrócił się do p. Anny Bruździńskiej Skarbnika o przedstawienie zmian w budżecie 
powiatu.  
P. Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie powiatu.  
Dochody zwiększenia o kwotę 141.165 zł: 
-zwiększa się plan dochodów o kwotę 141.165 zł, środki pochodzą z rezerwy 
subwencji ogólnej i przeznaczone są na uzupełnienie dochodów powiatu. 
Dochody zmniejszenia o kwotę 141.165 zł: 
-zmniejsza się plan dochodów o kwotę 141.165 zł z tytułu mniejszego niż 
przewidywano udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Wydatki zwiększenia o kwotę 40.542 zł: 
-zwiększa się plan wydatków w ZSM o kwotę 33.108 zł, z przeznaczeniem na: opłatę 
energii 8.000 zł, 4.440 zł na wypłatę odszkodowania i 3.279 zł na koszty 
postępowania sądowego zgodnie z postanowieniem sądu, oraz kwotę 17.389 zł  
na uregulowanie składek ZUS za miesiąc grudzień b.r., 
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-zwiększa się plan wydatków w ZS RCKU o kwotę 3.233 zł z przeznaczeniem  
na uregulowanie składek ZUS za miesiąc grudzień b.r., 
-zwiększa się plan wydatków w ZS i P o kwotę 4.201 zł z przeznaczeniem  
na uregulowanie składek ZUS za miesiąc grudzień b.r. 
Wydatki zmniejszenia o 40.542 zł. 
-w wyniku rozliczenia wydatków za rok 2009 zmniejsza się plan wydatków  
w rozdziale 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 17.019 zł,  
w rozdziale 80195 pozostała działalność o kwotę 1.124 zł, 
-zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na dotacje w rozdziale szkoły zawodowe 
o kwotę 1.172 zł, oraz w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno – pedagogiczne  
o kwotę 408 zł, 
-zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów  
o kwotę 5.100 zł, 
-rozwiązuje się rezerwę ogólną z kwoty 27.232 zł do kwoty 11.513 zł, kwotę 15.719 
zł przeznacza się na wydatki w ZSM w Radziejowie.  
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w planie 
finansowym gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej.   
P. Piotr Kostecki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany do budżetu powiatu na 2009 rok. 
P. Przewodniczący zapytał, czy ktoś chce w tej sprawie zabrać głos.  
Nie zgłoszono pytań i uwag. 
P. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. 
Salę obrad opuściła radna Urbańska. Quorum wynosi 15 radnych. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu 
Radziejowskiego na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami 
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o 
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu 
terytorialnego”. 
Zwrócił się do p. Marka Szuszmana z prośbą o wyjaśnienia. 
P. Marek Szuszman poinformował, że Program Współpracy Powiatu Radziejowskiego 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2010 roku został opracowany na podstawie ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta nakłada obowiązek 
corocznego uchwalenia Programu przez Radę Powiatu. Celem Programu jest 
zwiększenie udziału mieszkańców powiatu w kreowaniu i realizacji lokalnej polityki 
społecznej. Program współpracy jest spójny z zasadami: partnerstwa, jawności, 
uczciwości, efektywności, pomocniczości i wzajemnego zaufania. Niniejszy Program 
stanowi propozycję dla wszystkich organizacji i podmiotów wyrażających wolę  
i gotowość współpracy w działalności na rzecz naszego powiatu i jego mieszkańców. 
Kultura fizyczna jest rozpowszechniana poprzez Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy, Piołunowskie Towarzystwo Sportowe „Piołunowianka”, Powiatowe 
Zrzeszenie - Ludowe Zespoły Sportowe, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 
LIDER, Ligę Obrony Kraju Szkolne Koło Strzeleckie przy ZSM. 
Drugim obszarem wspierania działalności pozarządowej przez Powiat Radziejowski 
są zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, mające na 
celu wpieranie inicjatyw wzbogacających życie kulturalne powiatu radziejowskiego: 
Ogólnopolski Konkurs Literacki im. F. Becińskiego, Powiatowy Konkurs 
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Krasomówczy, Powiatowy Konkurs Fotograficzny, Książka dla Dziecka, Powiatowy 
Konkurs „Sztuka osób niepełnosprawnych”, Festiwal Piosenki Francuskiej.  
Ochrona i kultywowanie twórczości ludowej regionu, odbywa się poprzez  
wspieranie finansowe Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich. Wspieranie  zadań  
na polu tradycji historycznych i patriotycznych skierowane jest do Bractwa 
Rycerskiego „Chorągwi Pieszej Grodu Radziejów”.  
Mając na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa publicznego i ochronę 
przeciwpożarową zorganizowano  konkursy szkolne „Konkurs wiedzy o obronie 
cywilnej”  i  „Konkurs o bezpieczeństwie ruchu drogowego”.  
Z zakresu ochrony i promocji zdrowia powiat wspiera działalność Koła Honorowego 
Krwiodawstwa  oraz akcję „Serce – Sercu”. 
Podsumowując realizację przedstawionych zadań i przedsięwzięć należy stwierdzić, 
że  powiat zaspakaja  potrzeby organizacji pozarządowych w ramach posiadanych 
możliwości. 
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
P. Przewodniczący zapytał, czy ktoś chce w tej sprawie zabrać głos.  
Nie zgłoszono pytań i uwag. 
P. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu 
Radziejowskiego na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami 
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów  
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  
o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz  
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami 
jednostek samorządu terytorialnego”. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 
Wyjaśnił, że zmiana polega na wprowadzeniu w załączniku nr 1 do Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, w dziale  
VI: pkt 10 – „Pracownia EEG”  i pkt 11 – „Pracownia Mammograficzna”.  
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce w tej sprawie zabrać głos.  
Nie zgłoszono pytań i uwag. 
P. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 
2010 r. 
Wyjaśnił, że radni otrzymali projekt uchwały wraz z propozycją planu pracy Rady 
Powiatu na przyszły rok. 
Zapytał, czy ktoś chce w tej sprawie zabrać głos. 
Głos zabrał radny Walczak. Stwierdził, że w planie pracy na 2010 r., w miesiącu 
czerwcu zaplanowana jest ocena wykonania budżetu za 2009 rok.  
Przewodniczący wyjaśnił, że zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych, sesja 
absolutoryjna może odbyć się w miesiącu czerwcu. 
P. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
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W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie  
na 2010 r. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu 
w Radziejowie na 2010 r. 
Zapytał, czy ktoś chce w tej sprawie zabrać głos. 
Radny Kalinowski zgłosił, że w załączniku nr 3 do uchwały w planie Komisji 
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w pkt 1 jest błąd stylistyczny.  
Taką samą uwagę zgłosił radny Szczurowski. 
Przewodniczący przekazał, że błędy zostaną poprawione. 
P. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady 
Powiatu w Radziejowie na 2010 r.  

Starosta opuścił salę obrad. Quorum wynosi 14 radnych. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– podjęcia uchwały w sprawie realizacji inwestycji "Budowa krytej pływalni przy 
Zespole Szkół Mechanicznych" i sposobu jej finansowania. 
Zapytał czy Zarząd Powiatu podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii podjęcia 
uchwały? 
Wicestarosta odpowiedział, że tak. 
Starosta wszedł na salę obrad. Quorum wynosi 15 radnych. 
P. Przewodniczący zapytał, czy ktoś chce w tej sprawie zabrać głos. 
Głos zabrał radny Kalinowski. Zapytał jaki jest przewidywany roczny koszt 
utrzymania pływalni? 
Starosta odpowiedział, że są to koszty ok. 800 tys. zł.  
Następnie głos zabrał radny Gorzycki. Zapytał dlaczego uchwała została 
dostarczona radnym w ostatniej chwili, a nie z pozostałymi materiałami? Następnie 
stwierdził, że radni powinni otrzymać harmonogram spłat zobowiązania. 
Głos zabrał Starosta. Stwierdził, że to bank ostatecznie decyduje o harmonogramie 
spłat. Stwierdził, że jeśli chodzi o termin dostarczenia projektu uchwały – 17 
grudnia trudno było określić wyniki przetargu, poza tym sprawa była znana 
wszystkim już od dawna.  
P. Przewodniczący przekazał, że zapoznał się z dokumentacją, z której wynika, że 
koszt finansowania robót spłacany będzie przez cesję wierzytelności przez okres 15 
lat z uwzględnieniem stawki 2,1 % doliczonej do stawki WIBOR. 
Radny Kalinowski stwierdził, że odsetki trzeba spłacać od początku. 
P. Przewodniczący stwierdził, że rocznie przez 5 lat będzie wynosić ok. 200 tys. zł. 
Zobowiązanie można spłacić w dowolnym terminie. 
Głos zabrał radny Gorzycki. Zapytał z jakich dochodów powiat zamierza spłacać 
kapitał? Do tej pory była mowa o tym, że być może samorządy gminne przekażą 
środki. Zapytał czy którakolwiek z gmin podpisała porozumienie, że będzie 
miesięcznie przekazywała środki? Czy nie jest złamaniem przepisów ogłoszenie 
przetargu bez zabezpieczonych środków w budżecie? Jeżeli Rada nie podejmie 
uchwały, nie zostanie podpisana umowa, czy firma która złożyła ofertę wezwie  
do zapłacenia kosztów przygotowania tej oferty? Tak ważna sprawa nie powinna być 
omawiana w dniu sesji.  
Starosta przekazał, że w chwili obecnej wykup wierzytelności jest najkorzystniejszą 
formą finansowania, a „szukanie dziury w całym” uważa za niewłaściwe.  
P. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego (12 głosami za, 2 głosami przeciw, 1 głosem 
wstrzymującym) Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie realizacji inwestycji 
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"Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych" i sposobu jej 
finansowania. 
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 Kalinowski. Zapytał o kwotę odszkodowania zawartą w uchwale 
budżetowej. Zapytał czy Starostwo przegrało proces z p. Borczyńskim? 
Wicestarosta odpowiedział, że Starostwo nie przegrało ponieważ nigdy nie było 
stroną w sprawie. 
P. Kalinowski zapytał kto zapłaci to odszkodowanie? 
Wicestarosta odpowiedział, że szkoła. Poinformował, że p. Borczyński  
złożył pozew do sądu o przywrócenie na stanowisko, proces się odbył,  
jednakże sąd nie przywrócił p. Borczyńskiego na stanowisko. 
Głos zabrał radny Kubisiak. Stwierdził, że budżet na rok 2010 jest niepewny, 
jednakże budżet uchwalany w roku ubiegłym też nie był pewny. Na pewno przyszły 
rok będzie niósł ze sobą wiele problemów, jednak należy dołożyć wszelkich starań 
by osiągnąć takie wyniki jak w roku bieżącym.  
Starosta opuścił salę obrad. Quorum wynosi 14 radnych.  
Głos zabrał Wicestarosta. Przekazał, że rezerwa oświatowa jest rzeczywiście duża, są 
poczynania by budżety szkół były dopasowane do subwencji. Trzeba się spodziewać, 
że rok będzie bardzo trudny. 
P. Gorzycki stwierdził, że wyrażenie, że budżety się dopasują się do subwencji jest 
niewłaściwe.  
Wobec wyczerpania porządku obrad sesji p. Przewodniczący zamknął XXXV sesję 
Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji (godz.14 05). 
Na tym protokół zakończono. 
 

 


