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

w dniu 30 września 2010 r. 
 
  

XLIII sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji otworzył p. Wiesław 
Bogdański Przewodniczący Rady Powiatu (o godz. 1005), witając radnych, 
zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na sesję.  
Zgodnie z listą obecności w sesji udział bierze 13 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 zmieniony 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 30 sierpnia:  
1. Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Radnego Leszka Rosoła w sprawie 

uregulowania stanu prawnego przebiegu drogi powiatowej Nr 2811C Szostka 
Duża – Radziejów. Zarząd powiatu zajął stanowisko, aby wystąpić z pismem do 
Ministra Infrastruktury Technicznej o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na 
regulacje stanu prawnego działek zajętych pod drogi powiatowe. Zarząd 
powiatu podjął decyzję o zapewnieniu środków w budżecie powiatu na 2011 r. 
w celu rozpoczęcia regulacji stanu prawnego działek zajętych pod drogi 
powiatowe. 

2. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie: 
a)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 

położonej w miejscowości Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 
961/17, w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego,  

b) zmian w budżecie powiatu na 2010 roku, 
c) przyjęcia informacji z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 

2010 roku, 
d) przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze 
półrocze 2010 r., 

e) zatwierdzenia na rok szkolny 2010/2011 aneksów do arkuszy 
organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Radziejowski. 

3.  Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków 
Kujawski w sprawie współfinansowania w 2011 roku przez Powiat 
Radziejowski inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 181090C – ulica 
Parkowa w Piotrkowie Kujawskim od km 0+000,00 do km 1+320,15” kwotą 
min. 130.000,00 zł. Zarząd powiatu wyraził zgodę na współfinansowanie  
tej inwestycji pod warunkiem podpisania porozumienia na wspólną realizację 
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remontu drogi powiatowej Piotrków Kujawski – Przewóz nr 2834C, w którym 
partycypacja Gminy Piotrków Kujawski wyniesie minimum 130.000,00 zł. 

4. Zarząd powiatu ustalił, że w związku z występującymi opóźnieniami w robotach 
przy budowie krytej pływalni stosowną decyzję podejmie po uzyskaniu pisemnej 
opinii od Pana Mecenasa Famulskiego. 

W dniu 15 września: 
5. Zarząd powiatu podjął  uchwały w sprawie: 

1. wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych 
oraz zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych, 

2. wyrażenia zgody na najem, na okres trzech lat lokalu użytkowego o pow. 9 m2 

przeznaczonego na sklep medyczno – rehabilitacyjny, znajdującego się  
w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Radziejowie położonym przy ul. Szpitalnej 3, w drodze pierwszego 
przetargu ustnego nieograniczonego, 

3. wyrażenia zgody na najem, na okres trzech lat lokalu użytkowego o pow. 9 m2 

przeznaczonego na salon optyczny, znajdującego się w części ciągu 
komunikacyjnego w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Radziejowie położonym przy ul. Szpitalnej 3, w drodze 
pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, 

4. wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środków trwałych, 
5. zmian w budżecie powiatu na 2010 r. 

6. Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię w sprawie propozycji zaliczenia drogi 
do kategorii dróg powiatowych (odcinek drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny 
– Dobrzyń nad Wisłą – Biskupice – Płock). 

7. Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo RDD w Biskupicach w sprawie zwiększenia 
zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce. Zarząd powiatu podjął 
decyzję w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka  
w placówce do wysokości 38 % podstawy miesięcznie na każde dziecko (38 %  
z podstawy 1.647,00 zł tj. 625,86 zł), w tym stawka wyżywienia na 1 dziecko 
dziennie - 12 zł. 

8. Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Tomasza Małetka Rybitwy 25 D, 88-170 
Pakość w sprawie umorzenia kary pieniężnej w wysokości 7.500 zł. i podtrzymał 
stanowisko z dnia 18.08.2010 r., że nie wyraża zgody na umorzenie. 

9. Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Bytoń w sprawie przystąpienia 
do wspólnej realizacji zadania pn. „ Przebudowa drogi Stróżewo – Dąbrówka – 
Głuszyn Nr 18056C i 180569C od km 1+275 do km 3+772 łącząca drogę 
wojewódzką w miejscowości Stróżewo z drogą powiatową w miejscowości 
Głuszyn”. Zarząd powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do wspólnej realizacji 
tego zadania pod warunkiem podpisania porozumienia na wspólną realizację 
remontu drogi powiatowej Radziejów – Bytoń nr 2817C, w którym partycypacja 
Gminy Bytoń wyniesie minimum 10.000,00 zł. 

10.  Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem w sprawie projektu pn. „e-Usługi – e-
Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego”, w części dotyczącej komponentu „e-
Zdrowie w Województwie Kujawsko – Pomorskim” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 
lata 2007-2013. Podjął stanowisko, że jedyną formą pomocy w/w sprawie może 
być poręczenie kredytu przez Powiat Radziejowski dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 

11.  Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie podjęcia prac na projektem budżetu 
powiatu radziejowskiego na 2011 r.  

12. Zarząd powiatu po zapoznaniu się z ustną opinią radcy prawnego odstąpił od 
wystąpienia z pismem do Ministra Infrastruktury Technicznej o wsparcie 
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finansowe z przeznaczeniem na regulacje stanu prawnego działek zajętych pod 
drogi powiatowe. 

W dniu 22 września:  
13. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZSM w sprawie 

wyrażenia zgody na zakup materiałów budowlanych ze środków budżetu szkoły. 
14. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZSM w sprawie 

zwiększenia budżetu szkoły. Podjął decyzję o zwiększeniu budżetu szkoły  
na Sesji Rady Powiatu w miesiącu październiku.  

15. Zarząd Powiatu podjął  uchwały w sprawie: 
a) aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu, 
b) powierzenia obsługi finansowo-księgowo-kadrowej Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Radziejowie, 
c)   zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowemu Urzędowi Pracy w Radziejowie, 
d) zatwierdzenia na rok szkolny 2010/2011 aneksów do arkuszy 

organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Radziejowski, 

e) zatrudnienia p.o. Kierownika  Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Radziejowie, 

f)  nadania Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Radziejowie. 

16. Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie odmowy umorzenia kary pieniężnej 
nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Drogowego na Pana Tomasza 
Małetka. 

17. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosku KPP w Radziejowie w sprawie 
dofinansowania zakupu paliwa i podjął decyzję o przekazaniu na ten cel kwotę 
4.000 zł.  

18. Zarząd Powiatu przyjął informację nt. przebiegu prac budowlanych na budowie 
krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie.  

19. Zarząd Powiatu przyjął porządek i materiały na sesję.  
W dniu 30 września: 
20. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji 

programu aktualizacji ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla 
Gminy Dobre na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015 roku. 

21. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS RCKU  
w Przemystce w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie semestrów łączonych.  

22. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 
2010/2011 aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Radziejowski.  

23. Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Gminy Topólka w sprawie dofinansowania 
inwestycji drogowej przy udziale środków z NPPDL. 

24. Zarząd Powiatu przyjął informację nt. realizacji budowy krytej pływalni. 
25. Zarząd Powiatu przyjął informacje nt. utworzenia i działalności ŚDS. 
26. Zarząd Powiatu rozważa możliwości sfinansowania udziału powiatu w projekcie 

dotyczącym informatyzacji szpitala, przy czym bez względu na formę 
finansowania Zarząd Powiatu podjął decyzję o uczestnictwie w projekcie. 

27. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek ZDP w sprawie dofinansowania 
zakupu drzew z funduszu ochrony środowiska i przeznaczył na ten cel kwotę 
1.500 zł. 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punku porządku obrad – zapytań  
i uwag do sprawozdania Starosty. 
Na salę obrad weszła radna Urbańska. Quorum wynosi 14 radnych.  
Głos zabrał radny Gorzycki. Poprosił o udzielenie informacji nt. pogłosek 
dotyczących problemów przy budowie krytej pływalni przy ZSM.  
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Wicestarosta przekazał, że prace cały czas trwają. Na zewnątrz są one zakończone, 
ale trwają prace wewnątrz obiektu. Są to prace związane z instalacją, tynkowanie. 
Zostało utworzone rusztowanie do wykonania elewacji zewnętrznej budynku. 
Odbyła się również w dniu 29 września narada, na której została ustalona 
kolorystyka ścian, płytek. Prace są kontynuowane. Rzeczywiście jedna z firm już nie 
pracuje. 
P. Gorzycki zapytał o terminy? 
Wicestarosta odpowiedział, że zgłoszono prośbę negocjacji terminu zakończenia 
inwestycji. W tej chwili powadzone są rozmowy z inwestorem. Wg harmonogramu 
prace są opóźnione o ok. półtora miesiąca. Trzeba jednak powiedzieć, że prace 
podzielone są na różne etapy. Wydatkowano środków za kwotę ponad 3 mln zł.  
P. Gorzycki zapytał czy termin przyłączenia gazu został przełożony na marzec 2011. 
Wicestarosta odpowiedział, że termin realizacji przyłącza gzowego nie jest zagrożony. 
P. Gorzycki zapytał czy nastąpi to w tym roku? 
Wicestarosta odpowiedział, że wszystkie zapisy są w umowie.  
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań.   
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad – 
sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2010 roku. 
Poprosił o zabranie głosu p. Sekretarza. 
P. Sekretarz przekazał, że w wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego 
przez Radę i Zarząd Powiatu, budżet powiatu na dzień 30 czerwca 2010 roku 
wyniósł po stronie dochodów 45.305.667 zł i po stronie wydatków 46.901.303 zł. 
Planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.595.636 zł. Rada Powiatu planowała 
sfinansować wolnymi środkami z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
(362.917 zł) oraz kredytem bankowym (1.232.719 zł). 
Za pierwsze półrocze br. budżet ten został zrealizowany po stronie dochodów  
w wysokości 23.061.431 zł, co stanowi 50,90 % planu, a po stronie wydatków 
wysokości 20.097.992 zł, co stanowi 42,85 % planu. 
Za okres objęty oceną powiat uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości 
2.963.438 zł, przy planowanym deficycie budżetowym. 
Analiza dochodów budżetowych wskazuje, że ich struktura i poziom realizacji 
przedstawia się następująco: 
- dochody własne w budżecie stanowiły 31,09 % wykonane w 38,59 %, 
- dotacje celowe w budżecie stanowiły 14,04 %, wykonane w 49,81 %, 
- subwencja w budżecie stanowiła 54,87 % wykonana w 58,14 %, 
   (w tym łącznie z subwencją oświatową za miesiąc lipiec br.)  
Realizacja dochodów w układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej 
była zróżnicowana i kształtowała się w przedziale od 0 % w dziale 010 „Rolnictwo i 
Łowiectwo” dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” oraz dziale 
752 „Obrona narodowa” do 178,22 % w dziale 801 „Oświata i wychowanie oraz 
70,12 % w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. 
W strukturze wykonanych dochodów własnych największy udział mają: 
- udziały powiatu w podatkach budżetu państwa (20,64 %), 
- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków bezzwrotnych (44,42 %), 
- dochody z majątku powiatu (1,67 %). 
W dochodach tych najważniejsze procentowe wykonanie planu wystąpiło  
w dochodach z majątku powiatu (83,23 %) i udziałach powiatu w podatku 
dochodowym od osób fizycznych (40,4 %), najniższe zaś w udziałach powiatu  
w podatku dochodowym od osób prywatnych  
(- 46,84 %). 
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Zaległości z tytułu należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego 
wyniosły 11.923 zł i zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu roku 
ubiegłego o 7.580 zł. 
Osiągnięte dochody miały bezpośredni wpływ na wielkość realizowanych wydatków 
budżetowych. budżetowych układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej 
wykonanie wydatków również było zróżnicowane i kształtowało się w przedziale  
od 0 % w dziale „Rolnictwo i Łowiectwo”, w dziale „Obrona narodowa” i „Różne 
rozliczenia” do 55,14 % w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”. 
Na bieżące wydatki powiat zaplanował 38.346.022 zł, co stanowi 81,76 % środków 
budżetowych, pozostałe 8.555.281 zł na wydatki majątkowe. W stosunku do 
zaplanowanych wielkości wydatki bieżące zrealizowano w 47,15 %, a wydatki 
inwestycyjne w 23,57 %. 
Stopień finansowego wykonania nakładów inwestycyjnych na poszczególnych 
zadaniach inwestycyjnych oraz przyczyny odchyleń od przeciętnego wskaźnika 
realizacji budżetu zostały omówione w części opisowej sprawozdania. 
Na koniec okresu sprawozdawczego powiat posiadał zadłużenie w wysokości 
1.250.220 zł, co stanowi 2,76 % planowanych dochodów budżetu powiatu na 2010 
rok. Na łączną kwotę długu składają się: 
- kredyty i pożyczki w wysokości 1.235.000 zł, 
- zobowiązania wymagalne w wysokości 15.220 zł. 
Na planowana spłatę rat pożyczek i kredytów długoterminowych wysokości  
260 .000 zł, w pierwszym półroczu br. powiat spłacił 65.000 zł, co stanowi 25 % 
planu. Poziom zadłużenia i spłaty zobowiązań powiatu w okresie objętym oceną nie 
przekroczył ustawowych limitów (15 % i 60 %), określonych przepisami ustawy  
o finansach publicznych. 
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie 
porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej były 
realizowane w ramach otrzymanych środków z budżetu państwa i budżetów 
samorządowych. W tym roku został zlikwidowany Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. 
P. Piotr Kostecki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za pierwsze 
półrocze 2010 roku.  
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie głoszono pytań i uwag.  
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za pierwsze 
półrocze 2010 roku. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2010 r.  
Poprosił o zabranie głosu p. Zbigniewa Skoniecznego dyrektora SP ZOZ  
w Radziejowie. 
P. Skonieczny dyrektor SP ZOZ przekazał, że pisemna informacja została 
przekazana, była omawiana szczegółowo na komisjach, w związku z tym prosi  
o przyjęcie sprawozdania. 
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację z wykonania planu 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie 
za pierwsze półrocze 2010 r.  
P. Piotr Kostecki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2010 r.  
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos.  
Nie zgłoszono pytań i uwag.  
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Rada Powiatu przyjęła informację z wykonania planu finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie  
za pierwsze półrocze 2010 r. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– oceny stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu. 
Zwrócił się do p. Ryszarda Micka Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie. 
P. Micek podziękował, za środki przekazane na zakup paliwa dla samochodów 
służbowych KPP w Radziejowie. Pisemna informacja na temat stanu bezpieczeństwa 
na terenie powiatu została przekazana. Największym problemem, z którym boryka 
się policja na terenie powiatu, ale i całym kraju są kradzieże i kradzieże  
z włamaniem. Wykrywalność w powiecie radziejowskim wynosi 93 % i jest 
najwyższa w województwie. Jeżeli są pytania co, do treści sprawozdania może na nie 
odpowiedzieć.  
P. Arkadiusz Szczurowski Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej  
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że Komisja zapoznała się z informacją nt. 
oceny stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu, złożoną przez Komendanta 
Powiatowego Policji 
P. Przewodniczący zwrócił się do p. Stokwisza z-cy KP PSP w Radziejowie. 
P. Stokwisz przekazał, że szczegółowa, pisemna informacja na temat bezpieczeństwa 
na terenie powiatu została przekazana do zapoznania się. Jeżeli są pytanie co,  
do treści sprawozdania może na nie odpowiedzieć.  
P. Szczurowski Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 
Publicznego przekazał, że Komisja zapoznała się z informacją nt. oceny stanu 
bezpieczeństwa na terenie powiatu, złożoną przez Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej. 
P. Przewodniczący przekazał, że p. Najlepszy Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego złożył pismo wyjaśniające jego nieobecność na sesji Rady Powiatu.  
P. Arkadiusz Szczurowski Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej  
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że Komisja zapoznała się z informacją  
nt. oceny stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu, złożoną przez Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego.  
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono więcej pytań. 
Rada Powiatu przyjęła informację nt. oceny stanu bezpieczeństwa na terenie 
powiatu. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– informacji Przewodniczącego Rady w sprawie oświadczeń majątkowych. 
P. Przewodniczący przekazał, że złożone oświadczenia przez radnych zostały 
przeanalizowane. Nie stwierdzono uwag. 
Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
Do złożonej informacji nie zgłoszono uwag. 
Rada Powiatu przyjęła do wiadomości informację Przewodniczącego Rady 
Powiatu z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych powiatu 
radziejowskiego za 2009 r. 
P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad  
– informacji Starosty w sprawie oświadczeń majątkowych. O zabranie głosu poprosił 
p. Starostę. 
P. Starosta przedstawił informację dotyczącą oświadczeń majątkowych za 2009 r., 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
Do złożonej informacji nie zgłoszono uwag. 
Rada Powiatu przyjęła do wiadomości sprawozdanie przedstawione przez 
Starostę w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych za 2009 r. 
P. Przewodniczący ogłosił przerwę o godz. 10.40. 
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Obrady wznowiono o godz. 10.55. 
Quorum po przewie wynosi 12 radnych. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu radziejowskiego. 
Poprosił o zabranie głosu p. Sekretarza. 
P. Sekretarz przekazał, że podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego jest podyktowane 
zamknięciem jednej z aptek na terenie powiatu radziejowskiego - apteki „Pod Orłem” 
w Radziejowie oraz zawieszeniem działalności Apteki „Pod Lipami” w Dobrem.  
W związku z tym, po otrzymaniu opinii wójtów i burmistrzów gmin  
z powiatu radziejowskiego oraz  Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Bydgoszczy zasadne jest podjęcie wymienionej uchwały. 
Na salę obrad wszedł Starosta. Quorum wynosi 13 radnych.  
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
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 (13 głosami 
za) uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  
na terenie powiatu radziejowskiego. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 
2010. 
Poprosił o zabranie głosu p. Bartczak. 
P. Bartczak przekazała, że środki zostają przesunięte w ramach posiadanego 
budżetu z turnusów rehabilitacyjnych na bariery architektoniczne i techniczne.  
Na salę obrad wszedł radny Gorzycki. Quorum wynosi 14 radnych.  
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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 (14 głosami 
za) uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 
2010. 
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. 
P. Skonieczny przekazał, że uchwała oraz uzasadnienie formalno – prawne zostały 
omawiane na komisjach.  
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
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. 
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W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (14 głosami 
za) 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 pozbawienia drogi powiatowej nr 2804C Dęby – 
Smarglin – Dobre kategorii drogi powiatowej. 
P. Przewodniczący przekazał, że dyrektor ZDP jest nieobecny, ale zapozna  
z tematem. Wymieniona w uchwale droga jest drogą powiatową, która jest 
usytuowana na działce gminnej. W związku z tym gmina Dobre wystąpiła  
z wnioskiem o zmianę kategorii wymienionej w uchwale drogi z powiatowej  
na gminną.  
P. Arkadiusz Szczurowski Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej  
i Bezpieczeństwa Publicznego 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 (14 głosami 
za) uchwałę w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2804C Dęby – 
Smarglin – Dobre kategorii drogi powiatowej. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwały w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie 
dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach. 
Poprosił o zabranie głosu. P. Bartczak. 
P. Bartczak przekazała, że do tej pory zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka 
wynosiła 34 % podstawy, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej. 
Zwiększenie miałoby nastąpić do 38 % podstawy, dzienna stawki żywieniowa 
miałaby wynosić 12 zł. 
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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 (14 głosami 
za) uchwałę w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie 
dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- 
podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok. 
P. Sekretarz przedstawił proponowane zmiany do budżetu powiatu. 
Dochody zwiększenia o kwotę: 335.598 zł. 
Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 rozdział 75801 część oświatowa subwencji 
ogólnej o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków 
związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. 
Zwiększa się plan dochodów w dziale 700 rozdział 7005 o kwotę 81.000 zł z tytułu 
sprzedaży mienia, oraz kwotę 2.520 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów. 
Zwiększa się plan dochodów w dziale 853 o kwotę 13.044 zł z tytułu przekazania 
refundacji z FP poniesionych wydatków budżetowych w PUP. 
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 79.451 zł z przeznaczeniem na realizację 
projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach zawodowych 
powiatu radziejowskiego w latach 2010 -2011” 
Dochody zmniejszenia o kwotę 1.362 zł. 
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Zmniejsza się plan dochodów w DPS w Piotrkowie Kuj. o kwotę 1.362 zł z tytułu 
sprzedaży dzierżawionej nieruchomości i działki za które dzierżawa opłacona była  
za cały rok. 
Wydatki  zwiększenia o kwotę 334.236 zł 
Zwiększa się plan wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie 
Kuj. o kwotę 6.466 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 
Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej  
w Piotrkowie Kuj. o kwotę 59.213 zł z przeznaczeniem na malowanie i uzupełnienie 
elewacji budynków DPS, oraz nadzór budowlany. 
Zwiększa się plan wydatków w dziale 700, rozdział gospodarka gruntami  
i nieruchomościami o kwotę 4.479 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą. 
Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej 
Wsi o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą. 
Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w Szkole Muzycznej I stopnia  
w Radziejowie o kwotę 15.000 z przeznaczeniem na realizację II etapu dobudowy 
auli. 
Zwiększa się plan wydatków bieżących w Szkole Muzycznej I stopnia w Radziejowie 
o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 
Zwiększa się plan wydatków w ZSiP w Radziejowie o kwotę 40.000 zł  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli. 
Zwiększa się plan wydatków bieżących w ZSM w Radziejowie o kwotę 70.000 zł  
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. 
Zwiększa się plan wydatków bieżących w ZS RCKU w Przemystce o kwotę 25.000 zł 
z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli. 
Zwiększa się plan wydatków bieżących w SP ZOZ w Radziejowie o kwotę 9.583 zł  
z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 
Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 85395 o kwotę 79.451 zł  
z przeznaczeniem na realizację projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności 
kształcenia w szkołach zawodowych powiatu radziejowskiego w latach 2010-2011”. 
Zwiększa się plan wydatków bieżących w PUP w Radziejowie o kwotę 13.044 zł  
z przeznaczeniem na zwrot kosztów przeprowadzonej ewaluacji projektu 
systemowego działanie, poddziałanie. 
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na fundusz 
wsparcia na zakup paliwa dla KPP w Radziejowie. 
Zwiększa się plan wydatków o dotacje celowe na pomoc finansową dla Urzędu 
Miasta i Gminy Piotrków Kuj. o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
w ramach promocji Powiatu Radziejowskiego Ogólnopolskich Zawodów 
Windsurfingowych. 
Wydatki  zmniejszenie o kwotę 5.000 zł 
Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Radziejowie  
w rozdziale promocji o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla UMiG 
Piotrków Kuj., celem dofinansowania do Ogólnopolskich Zawodów  
Windsurfingowych. 
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 (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 i zapytań. 
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P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– wolnych wniosków.  
Głos zabrał radny Kostecki. Złożył wniosek w sprawie wykonania niezbędnych 
napraw na drodze Morzyce – Głuszyn. Ponadto na drodze w m. Litychowo powstał 
przepust, który stwarza zagrożenie. 
Następnie głos zabrał radny Kubisiak. Podziękował w imieniu swoim i mieszkańców 
Gminy Piotrków za wykonanie remontów na drogach na terenie Gminy Piotrków.   
Wobec wyczerpania porządku obrad sesji p. Przewodniczący zamknął XLIII sesję 
Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji (godz. 1120). 
Na tym protokół zakończono. 
 
 


