Protokół nr XLI/2010
z obrad XLI sesji Rady Powiatu w Radziejowie
w dniu 3 sierpnia 2010 r.

XLI 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 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 8 lipca:
1. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Koła Łowieckiego nr 68 „Łany
Kujawskie” w sprawie zakupu bażantów i podjął decyzję o zakupie oraz
przekazaniu ich dla Koła Łowieckiego nr 68 „Łany Kujawskie” za kwotę 2.000 zł.
2. Zarząd Powiatu przyjął informację nt. wydzielenia działki pod budowę ORLIKA.
3. Zarząd Powiatu podjął decyzje w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu.
4. Zarząd Powiatu podjął decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.
5. W związku z wątpliwościami zgłoszonymi przez radnego Kwiatkowskiego Zarząd
Powiatu podjął decyzję o odłożeniu podjęcia uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego Zestawu
multimedialnego (notebook Dell Black Studio 1555+ projektor BenQ MP515)
o numerze inwentarzowym SP-, zakupionego z projektu pn. „Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego”, który
jest realizowany na podstawie umowy nr PRC.I.0728-1332-3-67/09, na rzecz
Gminy Dobre,
b) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych: trzech zestawów
komputerowych, zakupionych z projektu pn. „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu radziejowskiego”, który jest
realizowany na podstawie umowy nr PRC.I.0728-1332-3-67/09, na rzecz Gminy
Osięciny,
c) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego Zestawu
multimedialnego (notebook Dell Black Studio 1555+ projektor BenQ MP515)
o numerze inwentarzowym SP-, zakupionego z projektu pn. „Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego”, który
jest realizowany na podstawie umowy nr PRC.I.0728-1332-3-67/09, na rzecz
Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie,
do czasy wyjaśnienia sprawy.
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6. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości
Radziejów, oznaczonych numerem geodezyjnym 691/11 i 691/13 w drodze
drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.
7. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu
na 2010 rok.
8. Zarząd Powiatu zapoznał się i zaakceptował projekt oświadczenia dla Solar
Center Polska Sp. z o.o. w sprawie budowy na dachach obiektów oświatowych
będących własnością powiatu małych elektrowni fotowoltaicznych o mocy 50100 KW.
9. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie umowy z MXL4 architekci
z siedzibą w Szczecinie w zakresie poszerzenia nadzoru autorskiego przy
realizacji projektu „kryta pływalnia przy ZSM w Radziejowie”.
10. Zarząd Powiatu podjął decyzję, że rozpatrzenie wniosku radnego Kubisiaka
w sprawie remontów dróg na terenie Gminy Piotrków Kuj. nastąpi po
zrealizowaniu zaplanowanych inwestycji. Jednocześnie bieżące remonty będą
przeprowadzane w ramach powstałych oszczędności.
11. Zarząd Powiatu przyjął informację nt. przyznanych środków dla
Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie.
12. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji naboru
do publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w systemie dziennym
dla młodzieży przez Powiat Radziejowski na rok szkolny 2010/2011.
Zarząd Powiatu podjął decyzję, że w ZS RCKU pozostaje 1 oddział liceum z liczbą
uczniów 35, a 9 uczniom trzeba zaproponować przeniesienie np. do Liceum
Ogólnokształcącego w ZS i P.
W dniu 23 lipca:
13. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zmian w budżecie powiatu na 2010 rok,
b) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego Zestawu
multimedialnego (notebook Dell Black Studio 1555+ projektor BenQ MP515)
o numerze inwentarzowym SP-, zakupionego z projektu pn. „Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego”, który
jest realizowany na podstawie umowy nr PRC.I.0728-1332-3-67/09, na rzecz
Gminy Dobre,
c) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych: trzech zestawów
komputerowych, zakupionych z projektu pn. „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu radziejowskiego”, który jest
realizowany na podstawie umowy nr PRC.I.0728-1332-3-67/09, na rzecz Gminy
Osięciny,
d) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego Zestawu
multimedialnego (notebook Dell Black Studio 1555+ projektor BenQ MP515)
o numerze inwentarzowym SP-, zakupionego z projektu pn. „Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego”, który
jest realizowany na podstawie umowy nr PRC.I.0728-1332-3-67/09, na rzecz
Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie.
14. Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu.
15. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wojewody w sprawie odstąpienia
od skierowania skargi do WSA na uchwałę Nr 191/2010 Zarządu Powiatu
w Radziejowie z dnia 17 lutego 2010 r.
16. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem ALSTAL – DROGI Spółka z o.o. w sprawie
robót dodatkowych koniecznych do wykonania w związku z budową krytej
pływalni w Radziejowie.
17. Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski radnego Paliwody w sprawie remontu drogi
Dobre – Morzyce oraz radnego Kalinowskiego w sprawie remontu drogi Pamiątka
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– Lubraniec i naprawy ubytku w jezdni w m. Orle. Zarząd Powiatu podjął
decyzję, że rozpatrzenie wniosków radnych w sprawie remontów dróg nastąpi po
zrealizowaniu zaplanowanych inwestycji. Jednocześnie bieżące remonty będą
przeprowadzane w ramach środków na bieżące utrzymanie dróg.
18. Zarząd Powiatu przyjął porządek i materiały na sesję.
19. Zarząd Powiatu zapoznał się z wyjaśnieniami dyrektora ZS RCKU w sprawie
naboru do liceum ogólnokształcącego w ZS RCKU.
Starosta przekazał, że środki zebrane dla powodzian na poprzedniej sesji w kwocie
913 zł zostały przekazane dla Gminy Gąbin.
P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punku porządku obrad – zapytań
i uwag do sprawozdania Starosty.
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obradpodjęcia uchwały w sprawie powołania Środowiskowego Domu Samopomocy
w Radziejowie.
Poprosił o zabranie głosu Starostę.
Starosta przekazał, że od dwóch lat podejmowane są próby utworzenia
w Radziejowie Środowiskowego Domu Samopomocy. W ubiegłym roku otrzymano
część środków na remont wnętrz. W tym roku Wojewoda przyznał kwotę 210 tys. zł.
W tym 120 tys. zł na inwestycje: 30 tys. zł na zakup platformy przyschodowej,
a 90 tys. zł na remont dachu. Pozostałe 90 tys. zł zostanie przeznaczone
na doposażenie. Na jednego uczestnika przypada dotacja od Wojewody w kwocie
ok. 900 zł. Dom powinien rozpocząć działalność 1 września b.r., ale ze względu
na procedury przetargowe zostanie wysłane pismo z prośbą o przesunięcie terminu
rozpoczęcia działalności na dzień 1 października b.r. Zostaną również przyznane
środki na utrzymanie. PCPR pracuje nad zorganizowaniem grupy uczestników.
Najtańszym rozwiązaniem byłoby, gdyby uczestnikami byli tylko mieszkańcy
Radziejowa, ponieważ pojawia się kwestia dowożenia i odwożenia uczestników zajęć.
Na razie będą wykorzystywane samochody szkolne.
P. Edward Kubisiak przekazał, że Komisja przyjęła zmianę w rozdziale II statutu
ŚDS w § 5 pkt 19) pomoc w poszukiwaniu miejsc pracy w warunkach chronionych
oraz zmianę w „§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.”
P. Edward Kubisiak poinformował, że Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz ze zmianami
na posiedzeniu komisji.
P. Gorzycki poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały na posiedzeniu.
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 (15 głosami
za) uchwałę w sprawie powołania Środowiskowego Domu Samopomocy
w Radziejowie.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obradpodjęcia uchwały w sprawie utworzenia dwuletniego uzupełniającego liceum
ogólnokształcącego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego
w Radziejowie.
Poprosił o zabranie głosu dyrektora ZSM p. Kuca.
P. Kuc przekazał, że szansą dla osób, które kończą zasadniczą szkołę zawodową,
i które chcą uzyskać maturę oprócz techników uzupełniających są licea
uzupełniające. Są to dwuletnie szkoły zaoczne. Słuchacze będą musieli bardzo dużo
swojego wysiłku włożyć, aby uzyskać certyfikat świadectwa dojrzałości. Nie będą
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prowadzone normalne zajęcia, tylko konsultacje, słuchacz może, ale nie musi w
nich uczestniczyć.
P. Urbańska zapytała czy zajęcia będą się codziennie?
P. Kuc odpowiedział, że zajęcia będą się odbywały w piątki po południu, w sobotę
i ewentualnie w niedzielę.
P. Edward Kubisiak przekazał, że w statucie w § 2 ust. 3 pkt 2 powinien brzmieć
„Obowiązujące wymagania edukacyjne nauczyciele zobowiązani są złożyć do
dyrekcji szkoły i biblioteki szkolnej.”
P. Kubisiak poinformował, że Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
P. Kostecki poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały na posiedzeniu.
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 (15 głosami
za) uchwałę w sprawie utworzenia dwuletniego uzupełniającego liceum
ogólnokształcącego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego
w Radziejowie.
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. Gorzycki przekazał, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce w tej sprawie zabrać głos.
Głos zabrał radny Gorzycki. Przekazał, że niepokojący jest fakt, że zwiększa się
deficyt. Zaciągnięcie kredytu jest na pokrycie deficytu. Zadania inwestycyjne się
zmniejszyły, a zwiększa się deficyt, następuje zadłużanie powiatu na bieżącą
działalność. W wydatkach bieżących jest duża kwota, prawie 400 tys., która jest
kredytem. Starosta udzielił odpowiedzi na ten temat na posiedzeniu komisji, jednak
i tak zabraknie środków. Wpisanie kredytu na pokrycie deficytu jest bardzo drogie.
Budżet powinno się inaczej konstruować.
Wicestarosta przekazał, że 500 tys. zł przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg,
1,5 mln zł zostało przeznaczone na zadania remontowe, a nie na zadania
inwestycyjne. Przy podjęciu takiej decyzji kierowano się łatwiejszymi procedurami,
ponieważ nie trzeba było przygotowywać dokumentacji, załatwiać pozwoleń. Za te
środki były remontowane ul. Kościuszki, droga Radziejów – Stary Radziejów, droga
w Gminie Topólka, remont drogi Rybiny – Faliszewo, dokończenie drogi w Dębołęce,
i ul. Poznańska w Piotrkowie, nieprzewidziany był również remont drogi
w Pocierzynie. Zarząd świadomie podjął taką decyzję zwiększając zakres remontów,
inaczej by to wyglądało jakby było w paragrafie inwestycyjnym.
Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały, poddając ją pod głosowanie.
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (15 głosami
za) uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
Głos zabrał radny Gorzycki. Zwrócił uwagę, że wcześniej podjęta uchwała
o ŚDS powinna mieć inny tytuł „w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu
Samopomocy w Radziejowie” oraz w paragrafie 3 tej uchwały należałoby dodać
słowo „niniejszej”.
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie (15 głosami
za) zmiany w uchwale w sprawie powołania Środowiskowego Domu
Samopomocy w Radziejowie.
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P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad interpelacji i zapytań radnych.
Głos zabrał radny Szczurowski. Przekazał, że na ostatniej sesji w Piotrkowie Kuj.
radni zarzucali, że powiat w bardzo małym zakresie remontuje drogi na terenie tego
terenu.
Przekazał, że ważna by również była likwidacja znaku ograniczającego prędkość
do 30 km/h w Piotrkowie Kuj. oraz wycinka gałęzi w m. Gradowo.
Następnie głos zabrał radny Walczak. Poprosił o wyjaśnienie sprawy dotyczącej
naboru do liceum w ZS RCKU w Przemystce. Powstało niepotrzebne
nieporozumienie o liczbę oddziałów.
Wicestarosta przekazał, że w miesiącu kwietniu Zarząd zatwierdzał plany naborowe,
dla ZS RCKU została zatwierdzona jedna klasa liceum ogólnokształcącego. Niestety
nie zostało to zmienione w systemie naborowym, gdzie klasa liczyła 60 osób.
Dyrektor nie zastosował się do uchwały Zarządu i nie dokonał odpowiedniej
korekty. Była mowa o tym, że jeżeli będzie 55-60 chętnych do liceum to zostaną
utworzone dwie klasy. Taka sytuacja miała miejsce na dzień zamykania naboru,
było chętnych 63 uczniów w pierwszej preferencji. Po weryfikacji okazało się, że jest
tylko 43 uczniów chętnych. Powstał problem czy utworzyć jedną klasę dużą
35 osobową, a innych uczniom zaproponować przeniesienie do innych szkół. Była
przeprowadzona rozmowa z dyrektorem Kowalskim, który zobowiązał się, że
tą sprawę wyjaśni i zajmie się proponowaniem tym uczniom innej szkoły, jednak
w tym zakresie nie zostało nic zrobione.
Głos zabrał radny Gorzycki. Stwierdził, że rodzice, którzy zapisują dzieci twierdzą,
że na początku była informacja, że będą dwa oddziały jeden sportowy, a drugi
humanistyczny, później był jeden profil i 60 uczniów, a na koniec wyszło tak jak
mówił Wicestarosta. Stwierdził, że być może błąd popełniała osoba, która zajmowała
się obsługą.
Wicestarosta przekazał, że być może by zostały utworzone te dwie klasy, ale trzeba
liczyć się z tym, że część uczniów może odpaść, jeżeli będą dwa profile to nie da się
ich później połączyć.
P. Gorzycki zapytał czy ktoś odszedł z zawodu nauczycielskiego, lub czy ktoś został
zatrudniony?
Wicestarosta przekazał, że jeden nauczyciel w ZS RCKU jest zatrudniony, w ZSM
nie są przewidziane nowe zatrudnienie, w ZS i P i specjalnym ośrodku jeszcze do
końca nie wiadomo i może ewentualnie zwiększyć się zatrudnienie, odszedł jedynie
p. Borczyński.
P. Przewodniczący stwierdził, że rekrutacja jeszcze nie jest zakończona dosłownie,
ale już wiadomo, że na pewno jest mniejsza liczba uczniów niż w roku ubiegłym
i ta tendencja będzie się utrzymywała.
P. Kalociński przekazał, że jest o 57 uczniów mniej niż w ubiegłym roku.
Następnie głos zabrał radny Kubisiak. Złożył interpelację w sprawie zmiany
organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Nowa Wieś, w związku
ze wzmożonym ruchem i dużą liczbą wypadków.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad
– wolnych wniosków.
Starosta dodał, że o 30 osób zwiększyła się liczb uczniów w Szkole Muzycznej.
Poruszył temat kontroli RIO w Starostwie. Kontrola, która trwała pond dwa miesiące
obejmowała rok 2009 oraz 2010. Nie znaleziono nieprawidłowości. Jeśli będą
pytania w tej sprawie można je kierować do p. Skarbnik.
P. Przewodniczący przekazał, że na dwa miesiące przed końcem kadencji należy
złożyć oświadczenia majątkowe, które muszą być złożone w dniu 13 września b.r.
ze stanem na dzień 13 września.
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Głos zabrał radny Kubisiak. Przekazał, że nieletnia dziewczyna z dzieckiem została
przeniesiona z ośrodka z Rybnika do RDD w Biskupicach, a trójka rodzeństwa
z Grudziądza powróciła na teren swojego powiatu do nowo powstałej placówki.
Wobec wyczerpania porządku obrad sesji p. Przewodniczący zamknął XLI sesję Rady
Powiatu w Radziejowie III kadencji (godz. 1110).
Na tym protokół zakończono.
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