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Protokół nr XLII/2010 
z obrad XLII sesji Rady Powiatu w Radziejowie 

w dniu 24 sierpnia 2010 r. 
 
  

XLII sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji otworzył p. Wiesław 
Bogdański Przewodniczący Rady Powiatu (o godz. 910), 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 3 sierpnia:  
1. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
W dniu 18 sierpnia: 
2. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu  

na 2010 rok.  
3. Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek PHU TRANSMAL Tomasz Małetka Rybitwy 

25B, 88-170 Pakość w spawie umorzenia kary pieniężnej w wysokości 7.500 zł. 
Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na umorzenie, jednakże istnieje możliwość 
rozłożenia należności na raty, pod warunkiem dostarczenia dokumentów 
potwierdzających sytuację finansową wnioskodawcy. 

4. Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię w sprawie propozycji pozbawienia 
kategorii powiatowej odcinka drogi nr 2347 C Gąsawa-Obudno-Słaboszewo-
Pakość oraz odcinka drogi nr 2401 C Mokre-Krzekotowo-Pakość.  

5. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZSM w Radziejowie  
w sprawie dofinansowania zakupu krzewów i drzew w celu poprawy estetyki 
wokół obiektów szkoły. Podjął decyzje o przekazaniu na ten cel kwoty 2.000 zł. 

6. Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Radziejowie  
w sprawie wykonania napraw nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej przy ul. 
Szpitalnej 7 oraz przy ul. Szpitalnej 9. Zarząd Powiatu podjął decyzję, że zostaną 
wykonane tam remonty doraźne.  

7. Zarząd Powiatu przyjął porządek i materiały na sesję.  
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 obrad- 
podjęcia uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Radziejowie. 
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Poprosił o zabranie głosu Starostę.  
Starosta przekazał, że Wojewoda zawiadomił o wszczęciu postępowania nadzorczego 
dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały, która została podjęta na ostatniej 
sesji, czyli w dniu 3 sierpnia b.r. Chodzi o uchwałę w sprawie utworzenia 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie. Okazało się, że są w niej błędy, 
które trzeba poprawić. Z niektórymi można byłoby się nie zgodzić, ale ze względu  
na brak czasu konieczne było jej poprawienie zgodnie z pismem Wojewody,  
zwołanie sesji i podjęcie uchwały po raz drugi. 
P. Edward Kubisiak poinformował, że Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Społecznych 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 (15 głosami 
za) uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Radziejowie. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.  
Poprosił o zabranie głosu p. Skoniecznego Dyrektora SP ZOZ. 
P. Skonieczny przekazał, że podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie jest 
uzasadnione cytowanymi w podstawie prawnej uchwały przepisami oraz uchwałą 
Rady Społecznej  Nr XVII/154/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 
Często dokonywanie zmiany w Statucie SP ZOZ, na skutek licznych przeobrażeń 
organizacyjnych Zakładu spowodowały, iż dotychczasowy statut stał się mało 
czytelny. Podjęcie uchwały podyktowane jest koniecznością ujednolicenia tekstu 
Statutu W nowym statucie uwzględniono zmiany, dostosowujące go do obecnie 
obowiązującego stanu prawnego.  
P. Kubisiak poinformował, że Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych  
na posiedzeniu 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 (15 głosami 
za) uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.  
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad - 
interpelacji i zapytań radnych. 
Głos zabrał radny Paliwoda. Zapytał o kanał głuszyński. 
Starosta odpowiedział, że były prowadzone rozmowy z Marszałkiem Województwa, 
który podjął działania w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych, zostały 
wydzielone środki, i ma zostać podpisana umowa ze spółką w Osięcinach, która  
ma wykonać zadanie. 
P. Urbańska przekazała, że nie wiadomo czy spółka podejmie się takich robót, 
ponieważ jest to głęboki kanał i konserwacja może być trudna. 
Następnie głos zabrał radny Rosół. Złożył wniosek w sprawie uregulowania stanu 
prawnego przebiegu drogi powiatowej w miejscowości Szostka. 
Głos zabrała radna Urbańska. Zwróciła uwagę, że w pasie drogowym w Osięcinach 
przy ul. Włocławskiej zostały postawione dwa słupy, które mają służyć 
prawdopodobnie do pociągnięcia linii telefonicznej. Usytuowanie tych słupów może 
powodować niebezpieczeństwo. Zapytała czy są w tej sprawie uzgodnienia? 
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Głos zabrał Starosta. Stwierdził, że koszt uregulowania stanu prawnego przebiegu 
dróg powiatowych może być bardzo duży. Trzeba ten temat podjąć. Przekazał,  
że na najbliższym posiedzeniu Zarządu będzie omówiona ta sprawa.  Jeśli chodzi  
o postawienie słupów odpowiedział, że nic mu na ten temat nie wiadomo. Po sesji  
to sprawdzi i odpowie radnej osobiście. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– wolnych wniosków.  
Głos zabrał Wicestarosta. Przekazał, że w związku ze zbliżającym się końcem 
kadencji zostanie wydany specjalny numer Powiatowego abc, gdzie zostanie 
zaprezentowana obecna Rada Powiatu. Jeśli któryś z radnych chciałby, aby pojawiła 
się o nim notka, może ją napisać i drogą elektroniczną wysłać do Wydziału 
Promocji.  
P. Przewodniczący przypomniał radnym o przygotowywaniu oświadczeń 
majątkowych na dzień 13 września b.r. 
Starosta przekazał, że w związku z różnymi interpretacjami, 12 września b.r. będzie 
otwarty urząd w godzinach od 10 do 12 i można w tym dniu składać oświadczenia 
majątkowe.  Jeżeli coś się zmieni będzie przekazana informacja, jednak złożenie 
oświadczenia majątkowego jest sprawą każdego radnego i sam musi podjąć decyzję, 
kiedy chce je złożyć. Jednak w myśl ustawy „na dwa miesiące przed końcem 
kadencji” przypada w dniu 12 września, dlatego też będzie możliwość złożenia 
oświadczenia właśnie w tym dniu.  
P. Gorzycki zapytał o kwoty diet, które zostały wypłacone do końca sierpnia, które 
trzeba uwzględnić oświadczeniu. 
P. Przewodniczący przekazał, że zostanie przygotowany wykaz wypłaconych diet,  
na początku września można telefonicznie skontaktować się z pracownikiem biura 
rady w tej sprawie.  
Wobec wyczerpania porządku obrad sesji p. Przewodniczący zamknął XLII sesję 
Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji (godz. 935). 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 
 
 


