Protokół nr XLIV/2010
z obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Radziejowie
w dniu 20 października 2010 r.

XLIV 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 5 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 13 października:
1. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Urzędu Marszałkowskiego dotyczącym
podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwały w sprawie
uzgodnienia propozycji pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg
powiatowych.
2. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Komisji Infrastruktury Technicznej
i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Radziejowie w sprawie rozważenia możliwości dofinansowania
zakupu podnośnika dla KP PSP w Radziejowie. Zarząd Powiatu ustosunkuje się
do złożonych wniosków po uzyskaniu informacji nt. dofinansowania do w/w
zadania przez samorządy gminne.
3. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek WTZ w Nowej Wsi w sprawie
dofinansowania kosztów przejazdu wycieczki. Zadeklarował pomoc finansową
do 5 tys. zł w 2011 roku.
4. Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Parafii Rzymsko – Katolickiej w Orlu
w sprawie pomocy materialnej przy remoncie kościoła i przeznaczy na ten cel
kwotę 4 tys. zł, pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych.
5. 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) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego Tablicy
interaktywnej QWB300 i statywu do tablicy QWB300 o numerze
inwentarzowym SP-6/10/10, zakupionej z projektu pn. „Podniesienie jakości
i atrakcyjności kształcenia w szkołach zawodowych Powiatu Radziejowskiego
w latach 2010-2011, który jest realizowany na podstawie umowy
nr PRC.I.0728-848-3-15/09 , na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych
w Radziejowie,
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d)

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego Tablicy
interaktywnej QWB300 i statywu do tablicy QWB300 o numerze
inwentarzowym SP-6/9/10, zakupionej z projektu pn. „Podniesienie jakości
i atrakcyjności kształcenia w szkołach zawodowych Powiatu Radziejowskiego
w latach 2010-2011, który jest realizowany na podstawie umowy
nr PRC.I.0728-848-3-15/09 , na rzecz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.
7. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie p. Sławomirowi Ziemkiewicz
umowy dzierżawy gruntów będących w trwałym zarządzie ZS RCKU
w Przemystce na okres jednego roku.
8. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia
na rok szkolny
2009/2010 aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat Radziejowski.
9. Zarząd Powiatu przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu
radziejowskiego za rok szkolny 2009/2010.
10. Zarząd Powiatu przyjął porządek i materiały na sesję.
W dniu 20 października:
11. Zarzad Powiatu podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do kontroli
Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie.
P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punku porządku obrad – zapytań
i uwag do sprawozdania Starosty.
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 –
przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu radziejowskiego
za rok szkolny 2009/2010.
Poprosił o zabranie głosu p. Jacka Kalocińskiego.
P Jacek Kalociński przekazał, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty do dnia
31 października Zarząd Powiatu jest zobowiązany przedłożyć Radzie Powiatu
informację z zadań oświatowych za ubiegły rok szkolny. W związku z tym została
przygotowana informacja, w której omówione są zadania oświatowe powiatu. Dane
zawarte w raporcie dotyczą roku szkolnego 2009/2010.
Zadania oświatowe Powiatu radziejowskiego wynikają z:
ustawy o samorządzie, powiatowym, ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta
Nauczyciela oraz rozporządzeń wydanych na podstawie ustaw.
Do zadań Powiatu należy w szczególności:
-zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w prowadzonych szkołach
i placówkach;
-zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
-wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym
zakresie;
-zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej;
-wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do
pełnej
realizacji
przeprowadzania
programów
nauczania,
programów
wychowawczych, sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań
statutowych.
Powiat Radziejowski jest organem prowadzącym dla:
1. Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie w skład, którego wchodzą:
- Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka;
- Publiczne Gimnazjum Powiatowe im. Władysława Łokietka;
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Władysława Łokietka;
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2;
- Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 1;
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- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
2. Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie.
3. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej
w Przemystce.
4. Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie.
5. Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna w Radziejowie.
Po zrealizowaniu zadań naborowych wg stanu na 30 września 2009 r. do szkół
specjalnych, szkoły muzycznej i szkół ponadgimnazjalnych uczęszczało 2277
uczniów/ słuchaczy, w tym do szkół specjalnych uczęszczało 99 uczniów,
a w Internacie SOSW opieką wychowawczo – opiekuńczą objęto 52 wychowanków.
Na terenie Powiatu Radziejowskiego funkcjonowały również dwa ośrodki oświatowe,
które prowadzą kształcenie w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych:
-Centrum Edukacyjne „Oświata” w Radziejowie;
-Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kuj.,
do których w roku szkolnym 2009/2010 do 19
oddziałów uczęszczało 253
uczniów/słuchaczy.
Niepubliczne szkoły zawodowe prowadziły następujące kierunki kształcenia:
technik prac biurowych;
- technik informatyk;
- technik rachunkowości;
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy;
- kucharz;
- sprzedawca;
- murarz;
- cukiernik.
Biorąc pod uwagę szkoły publiczne i niepubliczne liczba uczniów w roku szkolnym
2009/2010 wyniosła 2530 i liczba ta stanowiła podstawę naliczenia subwencji
oświatowej.
W roku szkolnym 2009/2010 największy % uczniów pobierało naukę w szkołach
zawodowych: technikum 34,64 %,
następnie liceum ogólnokształcące 29 %,
zasadnicza szkoła zawodowa 15,15 %.
Dla porównania po zrealizowaniu naboru na rok szkolny 2010/2011
liczba uczniów przedstawia się następująco wynosi 2512.
Porównanie standardu finansowego A:
• 2006 - l. uczniów 3228 – fin. standard na 1/ucznia 2948,84 zł
• 2007 – l. uczniów 3052 – fin. standard na 1/ucznia 3198,52 zł
• 2008 – l. uczniów 3071 - fin. standard na 1/ucznia 3645,72 zł
• 2009 – l. uczniów 2666 – fin. standard na 1/ucznia 4038,81 zł
• 2010 – l. uczniów 2530 - fin. standard na 1/ucznia 4224,60 zł
• w 2011 - l. uczniów 2515 - fin. standard na 1/ucznia nie jest dokładnie
wiadomo.
Jednak widać, że liczba uczniów roku na rok jest coraz mniejsza.
W sprawozdaniu została również przedstawiona informacja nt. działalności Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej.
Jeśli chodzi o zatrudnienie kadry nauczycielskiej to w ubiegłym roku szkolnym było
zatrudnionych 255 osób. Największą grupę nauczycieli stanowią nauczyciele
dyplomowani 39 % i mianowani 35 %. Ponad 94 % nauczycieli posiada
wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Oprócz nauczycieli
zatrudniani są również pracownicy niepedagogiczni, których w ubiegłym roku było
108 osób. W dziale piątym została omówiona baza lokalowa szkół i placówek,
potrzeby szkół, następnie przedstawiono informacje nt. stypendiów uczniowskich
i inne formy pomocy uczniom, poziom nauczania. Za wyniki w nauce stypendium
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otrzymał 68 uczniów, za wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i sporcie
13 oraz za najlepszy wynik egzaminu maturalnego 3 uczniów. Oprócz tego
wypłacane są na podstawie Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa
Kujawsko – Pomorskiego Stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników,
otrzymało je 5 uczniów. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty trzeba wykazać wyniki
egzaminów ze sprawdzianów czyli po szkole podstawowej, egzaminy gimnazjalne
i egzaminy maturalne i zawodowe. Jeśli chodzi o wyniki uczniów ze szkoły
specjalnej są na poziomie wyników w województwie. Jeśli chodzi o Gimnazjum
Powiatowe egzaminy wypadły bardzo dobrze. Egzamin maturalny wypadł trochę
słabiej, poniżej wojewódzkiej. Podobnie jest z egzaminem zawodowym, nie każdy
do tego egzaminu przystępuje, a wyniki nie są najlepsze. Wydatki na oświatę
stanowią dominującą część budżetu Powiatu Radziejowskiego. Według danych
Ministra Finansów ostateczna kwota subwencji ogólnej na 2009 rok dla Powiatu
Radziejowskiego wyniosła 22 617 232 zł, w tym część subwencji oświatowej
wyniosła 16 608 012 zł, tj.: 73.43% ogólnej subwencji dla Powiatu. Zadania
oświatowe w roku budżetowym 2009 zrealizowane i sfinansowane zostały
z subwencji oświatowej, dochodów własnych powiatu, dotacji celowych,
dofinansowania z innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach
porozumień. Na uwagę zasługuje także działalność szkół, które przystępują do
realizacji programów unijnych. W ramach udziału w tych programach uczniowie
mogli skorzystać z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
umożliwiających wyrównywanie braków i uzupełnienie wiedzy oraz rozwoju
zainteresowań i uzdolnień. W terminie do dnia 10 stycznia 2010 roku zostało
sporządzone sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Średnie wynagrodzenie zostało
osiągnięte.
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację o stanie realizacji zadań
oświatowych powiatu radziejowskiego za rok szkolny 2009/2010. Dodał,
że informacja jest bardzo szczegółowa. Rzeczywiście liczba uczniów wyraźnie ulega
zmniejszeniu od 2006 roku, a co za tym idzie również subwencja. Szkoły starają się
uzupełniać zawody deficytowe, szkoda, że młodzież nie wybiera szkół zawodowych,
ponieważ kładzie się w chwili obecnej nacisk na zawód. Trzeba podkreślić,
że słuszną decyzją było zlikwidowanie internatu przy ZSM, internat przy ZS RCKU
posiada ponad 75 miejsc, a jest wykorzystanych 36. Widać za to znaczny rozwój
Szkoły Muzycznej.
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos.
Nie zgłoszono pytań i uwag.
Rada Powiatu przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych
powiatu radziejowskiego za rok szkolny 2009/2010.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obradpodjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
P. Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany do budżetu powiatu.
P. Piotr Kostecki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu
na 2010 rok.
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 (15 głosami
za) uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obradpodjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

4

P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.
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 (14 głosami za, 1 głosem
wstrzymującym) uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
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.
P. Przewodniczący poinformował, że ostatnia sesja Rady Powiatu w Radziejowie
odbędzie się w 9 listopada o godzinie 10.00. Po sesji na godzinę 12.00 w restauracji
Arkadia zaplanowany jest obiad z okazji zakończenia projektu z PCPR.
Wobec wyczerpania porządku obrad sesji p. Przewodniczący zamknął XLIV sesję
Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji (godz. 1050).
Na tym protokół zakończono.
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