Protokół nr XL/2010
z obrad XL sesji Rady Powiatu w Radziejowie
w dniu 29 czerwca 2010 r.

XL sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji otworzył p. Wiesław
Bogdański Przewodniczący Rady Powiatu (o godz. 1000), witając radnych,
zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na sesję.
Zgodnie z listą obecności w sesji udział bierze 14 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 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.
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 9 czerwca:
1. Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie
unieważnienia konkursu przeprowadzonego w dniu 12 lutego 2010 r. na
stanowisko dyrektora ZSM w Radziejowie. Podjął decyzję o podtrzymaniu
wcześniejszego stanowiska o prawidłowości przeprowadzenia w/w postępowania
konkursowego.
2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie i realizację projektu „Dobra
szkoła w powiecie – szansą dla młodzieży na udany start zawodowy”.
3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi
Osięciny – Jarantowice zgodnie z dokumentacją.
4. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego z tytułu najmu sal
lekcyjnych i innych pomieszczeń dydaktyczno – wychowawczych
usytuowanych w obiektach oddanych w trwały zarząd wszystkim jednostkom
organizacyjnym Powiatu Radziejowskiego,
b) zmian w budżecie powiatu na 2010 rok,
c) ustalenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych”.
W dniu 21 czerwca:
5. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych w sprawie remontu chodnika przy WTZ w Nowej Wsi.
6. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zmian w budżecie powiatu na 2010 rok,
b) wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środka trwałego,
c) zatwierdzenia listy uczniów, którym przyznano „Stypendium Starosty
Radziejowskiego” w roku szkolnym 2009/2010
7. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. naboru do szkół.
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8. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem p. Krzysztofa Lewczuka w sprawie
wyrażenia zgody na budowę na dachach obiektów oświatowych będących
własnością powiatu małych elektrowni fotowoltaicznych o mocy 50-100 KW.
9. Zarząd Powiatu omówił bieżące sprawy dotyczące Rodzinnego Domu Dziecka
w Biskupicach.
10. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek WTZ w Nowej Wsi w sprawie
dofinansowania wycieczki. Budżet WTZ zostanie zwiększony o kwotę 2.000 zł na
najbliższej sesji.
11. Zarząd Powiatu przyjął porządek i materiały na sesję.
P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punku porządku obrad – zapytań
i uwag do sprawozdania Starosty.
Głos zabrał radny Kalinowski. Zapytał czy Zarząd rozpatrywał pismo Wojewody
informujące w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora ZSM.
Wicestarosta odpowiedział, że takie pismo było rozpatrywane.
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad –
sprawozdanie kierownika PCPR z działalności Centrum: przedstawienia wykazu
potrzeb z zakresu pomocy społecznej; informacji z działalności Domu Pomocy
Społecznej w Piotrkowie Kujawskim; informacji z działalności Rodzinnego Domu
Dziecka w Biskupicach.
Poprosił o zabranie głosu p. Bartczak kierownika PCPR.
P. Bartczak przekazała, że PCPR na swoją działalność otrzymało w ubiegłym roku
kwotę 212.104 zł, na ten rok 303.387 zł. PCPR zajmuje się takimi zadaniami jak:
przeciwdziałanie alkoholizmowi, w ubiegłym roku przekazano 1.500 zł na ten cel,
w tym roku taka sama kwota. Odprowadzane są składki za dzieci w RDD, w 2009
roku wydano kwotę 3.772 zł, na 2010 rok do dyspozycji jest przeznaczona kwota
4.493 zł. PCPR zajmuje się dziećmi w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
poza powiatem. W 2009 roku na ten cel wydano 314.570 zł. na dzień sporządzania
sprawozdania w placówkach przebywało ośmiu wychowanków, na dzień dzisiejszy
jest ich siedmioro, dwójka dzieci jest przygotowywana do przejścia do rodziny
zastępczej, jedna wychowanka się usamodzielni. Na terenie powiatu funkcjonują
24 rodziny zastępcze, umieszczonych jest w nich 29 dzieci. W 2009 roku wydano
260.472 zł, na 2010 rok planuje się wydać 292.249 zł. Aktualnie kontynuuje naukę
czterech wychowanków z rodzin zastępczych. Poza powiatem istnieje siedem rodzin,
w tym umieszczonych jest 11 dzieci. W 2009 roku wydano 139.131 zł. Na 2010 rok
zaplanowanych jest 131.242 zł. PCPR obsługuje również Powiatowy Zespół ds.
Orzekania o Niepełnosprawności. Budżet w 2009 roku wyniósł 169.569 zł, w 2010
roku 169.074 zł. PRCP od 2009 roku realizuje projekt współfinansowany z EFS pod
nazwą Lepszy Start. W 2009 roku wydano na ten cel 106.604 zł w tym udział
powiatu wyniósł 11.193,42 zł. Na 2010 rok ten sam projekt 159.085 zł, z czego
udział powiatu wyniesie 16.703,93 zł. PCPR realizuje zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej. W 2009 roku wydano łącznie kwotę 817.533,75 zł, z czego na WTZ
w Nowej Wsi wydano 443.880 zł. W 2010 roku otrzymano kwotę 732.304 zł,
443.880 zł środki na WTZ. Powiat dofinansował działalność WTZ w kwocie
74.716 zł. Środki na rehabilitację społeczną w niewielkim zakresie zabezpieczają
potrzeby mieszkańców powiatu. Na dzień dzisiejszy w 100 % zrealizowano zadanie w
skład, którego wchodzi dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych i sprzęt
ortopedyczny i środki pomocnicze, pozostało ok. 20.000 zł rezerwy. Bardzo mało
środków jest przeznaczonych na bariery architektoniczne, zaplanowane jest 16.000
zł, tj. na 4 bariery, na bariery w komunikowaniu się 18.400 zł tj. na k. 15 barier, na
bariery techniczne 12.000 zł, tj. na 20 barier. PCPR współpracuje z DPS
w Piotrkowie Kuj., w którym przebywa 70 mieszkańców. Koszt utrzymania w 2009
roku wynosił 2.211,47 zł, w 2010 roku 2.357,10 zł. Dom na miarę możliwości jest
doposażony , planowane są dalsze remonty. Na terenie powiatu funkcjonuje również
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RDD w Biskupicach, w którym przebywa obecnie 9 wychowanków, na działalność
w 2009 roku przeznaczono 293.534 zł, w 2010 roku 283.911 zł. Koszt utrzymania
w 2009 roku wyniósł 2.628,81
zł, w 2010 roku 2.557,46 zł. W placówce
przeprowadzane są remonty na miarę możliwości. Powiat grudziądzki wypowiedział
umowę i chce zabrać trójkę dzieci ze swojego terenu. Planuje się przeniesienie
nieletniej matki z dzieckiem do RDD. W budżecie zaplanowana jest 27.670 zł na
kontynuację nauki i usamodzielnienie.
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos.
Nie zgłoszono pytań i uwag.
P. Kubisiak przekazał, że Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu
15 czerwca odwiedziła WT w Nowej Wsi, Centrum Edukacyjne Oświata
w Radziejowie i RDD w Biskupicach. Sytuacja w placówkach jest bardzo dobra
i godna pochwały. Komisja złożyła wniosek w sprawie remontu chodnika przy WTZ.
Została omówiona również sprawa dzieci, które mają wrócić do Grudziądza. W dniu
23 czerwca komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie kierownika Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie z działalności Centrum: wykaz potrzeb z zakresu pomocy
społecznej; informację z działalności Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie
Kujawskim; informację z działalności Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach.
P. Kostecki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że komisja
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie z działalności Centrum: wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej;
informację z działalności Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim;
informację z działalności Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach.
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie z działalności Centrum: wykaz potrzeb z zakresu pomocy
społecznej; informację z działalności Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie
Kujawskim;
informację
z
działalności
Rodzinnego
Domu
Dziecka
w Biskupicach.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obradsprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
wykorzystanie środków PFRON w 2009 roku oraz plan na 2010 rok.
Poprosił o zabranie głosu p. Bartczak.
P. Bartczak przekazała, że materiały zostały przedstawione, środki są bardzo małe.
Być może w drugiej połowie roku PFRON przekaże dodatkowe środki.
Poprosił o zabranie głosu p. Głowacką Z-cę Dyrektor PUP.
P. Głowacka przekazała, że PUP na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych w 2009 roku otrzymał 122.449,25 zł, w ramach
tych środków utworzono dwa miejsc pracy – 81.585 zł, jedną osobę skierowano do
prac interwencyjnych, na co wydano 3.455,70 zł, cztery osoby skierowano na staż –
19.495 zł oraz badania lekarskie 170 zł. W 2010 roku na realizację tych zadań
otrzymano kwotę 40.000 zł, w ramach tych środków planuje się zorganizować dla
pięciu osób staż, dla jednej osoby prace interwencyjne oraz pokryć zobowiązania
z 2009 roku w kwocie 4.580 zł.
P. Kubisiak poinformował, że Komisja na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
wykorzystanie środków PFRON w 2009 roku oraz plan na 2010 rok.
P. Kostecki poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
wykorzystanie środków PFRON w 2009 roku oraz plan na 2010 rok.
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie?
Nie zgłoszono pytań i uwag.
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji
osób niepełnosprawnych; wykorzystanie środków PFRON w 2009 roku oraz
plan na 2010 rok.
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P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obradpodjęcia uchwały w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Dobra szkoła
w powiecie – szansą dla młodzieży na udany start zawodowy”.
Poprosił o zabranie głosu p. Marka Szuszmana kierownika Wydziału Polityki
Społecznej Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu.
P. Szuszman przekazał, że projekt „Dobra szkoła w powiecie - szansą dla młodzieży
na udany start zawodowy” realizowany jest w ramach działania 9.2 „Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków
jednostek samorządu terytorialnego. Wniesienie wkładu własnego jednostki
samorządu terytorialnego w podejmowanym projekcie jest zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji konkursowej. Projekt będzie realizowany w okresie
od 1 września b.r. do 31 stycznia 2012 roku. Pomocą zostanie objętych 258 uczniów
w czterech szkołach. Zajęcia będą się obywały z przedmiotów kluczowych,
zawodowych, spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym. Wartość projektu 512
tys. zł. Planowane jest zakupienie dzienników elektronicznych, wyposażenie
stanowisk uczniowskich dla pracowni językowych, dwa urządzenia wielofunkcyjne,
cztery laptopy, kasę fiskalną, meble kuchenne, kuchnię gazową, dwa urządzenia
spawalnicze, będą zorganizowane kursy spawalnicze.
P. Edward Kubisiak poinformował, że Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P. Kostecki poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce w tej sprawie 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 przystąpienia i realizacji projektu „Dobra szkoła
w powiecie – szansą dla młodzieży na udany start zawodowy”.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obradpodjęcia uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania
finansowego w latach 2010, 2011, 2012 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.
Poprosił p. Skoniecznego dyrektora SP ZOZ o zabranie głosu.
P. Skonieczny przekazał, że podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta
na badanie sprawozdania finansowego w latach 2010, 2011, 2012 w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie jest uzasadnione uchwałą
Nr 208/2010 Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia postępowania w zakresie
wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego w latach 2010,
2011, 2012 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Radziejowie. Oferta wykonawcy wymienionego w uchwale wybrana została jako
najkorzystniejsza, uzyskując największą ilość punktów wg kryterium ocen –
najniższą cenę. Cena oferty 20.130 zł za 3 lata.
P. Edward Kubisiak poinformował, że Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P. Kostecki poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce w tej sprawie zabrać głos.
Nie zgłoszono pytań i uwag do przedłożonej informacji.
Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie.
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (14 głosami
za) uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania
finansowego w latach 2010, 2011, 2012 w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.
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P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obradpodjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
Poprosił p. Skarbnik o zabranie głosu.
P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Radziejowie
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
P. Piotr Kostecki przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P. przewodniczący zapytał czy ktoś chce w tej sprawie 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 2010 rok.
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.
Głos zabrał radny Paliwoda. Poruszył kwestię drogi powiatowej, która łączy Gminę
Bytoń z Gminą Dobre. Jest to droga po części utwardzona, ale w połowie jest
to polna droga. Złożył wniosek, żeby przynajmniej wysypać ją kamieniem.
Głos zabrał Starosta. Przekazał, że radny Jerzy Waszak zwrócił się z prośbą
do radnych sprawie zorganizowania prywatnej pieniężnej pomocy dla powodzian.
Jeżeli ktoś chciałby w ten sposób pomoc, zostanie sporządzona lista przez
pracownika biura rady. Na następnej sesji zostanie przekazana informacja, komu
została udzielona pomoc.
Głos zabrał radny Kalinowski. Przekazał, że powstał ubytek w asfalcie w m. Orle
między kościołem, a remizą i składa wniosek, żeby go naprawić. Ponadto poruszył
kwestię nie wycinanych krzaków przy drogach. Poruszył też kwestię drogi
powiatowej w m. Wyrobki, która w ogóle nie jest utwardzona.
Wobec wyczerpania porządku obrad sesji p. Przewodniczący zamknął XL sesję Rady
Powiatu w Radziejowie III kadencji (godz. 1045).
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Marlena Bruzda

5

