Protokół nr XLV/2010
z obrad XLV sesji Rady Powiatu w Radziejowie
w dniu 9 listopada 2010 r.

XLV 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 15 radnych, co daje podstawę do
prawomocności obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
P. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia porządku obrad. Przekazał, że porządek
obrad zostanie poszerzony o wystąpienia gości oraz sprawozdanie Przewodniczącego
Rady.
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos.
Głos zabrał Starosta. W imieniu Zarządu poprosił o wprowadzenie do porządku
obrad w pkt 10 d- podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia
Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.
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 oraz sprawozdanie Starosty
z prac Zarządu z okresu 2006-2010.
Zwrócił się do p. Starosty o zabranie głosu.
P. Marian Zieliński Starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu między
sesjami.
W dniu 29 października:
1. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) zmian w budżecie powiatu na 2010 rok,
b) odwołania p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy
w Radziejowie,
c) zatrudnienia p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy
w Radziejowie.
W dniu 2 listopada:
2. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie:
a) uchylenia uchwały nr 248/2010 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia
13 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną
poprzez utylizację środka trwałego,
b) zatwierdzenia na rok szkolny 2009/2010
aneksów
do arkuszy
organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat
Radziejowski,
c) zmieniającą uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu
pracy w Radziejowie.
3. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZSM w Radziejowie
w sprawie dofinansowania zakupu drzew i krzewów ozdobnych i przeznaczył na
ten cel kwotę 2 tys. zł.
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4. Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Kulturalnego
Gminy Osięciny w sprawie dofinansowania renowacji pomnika ze względu na
brak możliwości prawnych udzielenia takiego dofinansowania.
5. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS i P w Radziejowie
w sprawie dofinansowania zakupu drzew i krzewów ozdobnych i przeznaczył na
ten cel kwotę 2 tys. zł.
6. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu
Sportowego LIDER w sprawie dofinansowania imprez sportowych w 2011 roku
i podjął decyzję o przekazaniu pisma do Wydziału Polityki Społecznej Spraw
Obywatelskich i Promocji Powiatu.
7. Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dofinansowania modernizacji
i rozbudowy ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego dla Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych w miejscowości Piła – Młyn ze względu na brak możliwości
prawnych udzielenia takiego dofinansowania.
8. Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Zarządu
Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Powiatu
Zgorzeleckiego ze względu na brak możliwości prawnych udzielenia takiego
wsparcia.
9. Zarząd Przyjął porządek i na sesję.
W dniu 9 listopada:
10. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do porządku obrad sesji
Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia
Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.
11. Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo ENERGI dotyczące ustalenia służebności
przesyłu na działce 666/13 stanowiącej własność Powiatu. Podjął decyzję, że
udostępnienie pomieszczeń może nastąpić jedynie na zasadzie odpłatnej
dzierżawy.
Następnie Starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu z okresu 2006-2010.
Szanowni Państwo Parlamentarzyści, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
Zaproszeni goście na dzisiejszą uroczystą, bowiem ostatnią sesję Rady Powiatu
w Radziejowie III kadencji.
Skład osobowy Zarządu Powiatu został wybrany na pierwszej Sesji Rady
Powiatu w Radziejowie w dniu 23 listopada 2006 roku. Członkami Zarządu
są Marian Zieliński - Starosta jako Przewodniczący Zarządu, Dariusz Jałoszyński –
Wicestarosta jako Z-ca Przewodniczącego, Pan Grzegorz Łojewski, Pan Marek
Dybowski. Do dnia 20 listopada 2008 roku członkiem Zarządu był Pan Piotr
Kostecki, a od dnia 21 listopada 2008 roku jest nim Pan Stanisław Kwiatkowski.
Zarząd Powiatu w latach 2006-2010 obradował 146 razy. W 2006 roku podjął
5 uchwał. W 2007 roku podjął 65 uchwał, w tym 16 uchwał budżetowych
i 37 decyzji. W 2008 roku podjął 44 uchwały, w tym 15 uchwał budżetowych
i 20 decyzji. W 2009 roku podjął 69 uchwał, w tym 13 uchwał budżetowych
i 19 decyzji. W 2010 roku podjął 75 uchwał, w tym 15 uchwał budżetowych
i 28 decyzji. Łącznie Zarząd Powiatu podjął 258 uchwał i 104 decyzje.
Frekwencja na posiedzeniach Zarządu była wysoka. W posiedzeniach uczestniczyli
Skarbnik Powiatu, kierownicy wydziałów bądź jednostek organizacyjnych.
Największy udział w dochodach powiatu stanowi subwencja oświatowa, która
w latach 2006-2010 kształtowała się następująco: w 2006 roku była to kwota
13 940 685 zł, w 2007 roku - 14 535 862 zł, w 2008 roku - 16 659 729 zł,
w 2009 roku - 16 608 012 zł, w 2010 roku - 17 557 177 zł.
Liczba uczniów w poszczególnych latach kształtowała się następująco: w 2006 roku
– 3228, w 2007 roku – 3052, w 2008 roku – 3071, w 2009 roku – 2666, w 2010
roku – 2530, a liczba etatów nauczycielskich w latach 2006-2010 kształtowała się
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następująco: w 2006 roku – 234,49, w 2007 roku – 229,39, w 2008 roku – 240,03,
w 2009 roku – 239,18, w 2010 roku – 221,75.
Oprócz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół
czynione były również remonty i inwestycje.
W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego przeprowadzono
remonty na łączną kwotę 213.611, 58 zł.
Wykonano 14 zadań m.in. remont korytarza, sali dydaktycznych, dachu itp.
W Zespole Szkół Mechanicznych przeprowadzono remonty na łączną kwotę
321.936,24 zł. Wykonano 51 zadań mniejszych i większych m.in. remont pokrycia
dachowego – biurowiec – warsztaty, remont parteru – segment B, remont połaci
dachowych, wymiana grzejników i wiele innych.
W Zespole Szkół i Placówek przeprowadzono remonty na łączną kwotę 588.400,00
zł. Wykonano 14 zadań w tym: dobudowano klatkę schodową przy SOSW.
W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zakupiono kserokopiarkę, meble
do gabinetów placówki, testy diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci
niedowidzących i niedosłyszących na łączną kwotę 62.189,10 zł .
W Szkole Muzycznej przeprowadzono remonty na łączną kwotę 368.292,86 zł.
Wykonano: remont dachu i wymianę okien, wyciszono ściany w klasach lekcyjnych,
wykonano dokumentację projektową na dobudowę auli.
Kolejnym priorytetem działań Zarządu były remonty i modernizacje dróg
powiatowych, których w powiecie radziejowskim jest ponad 300 km. W omawianym
okresie wykonano remonty na odcinkach dróg:
- w 2007 roku - ul. Parkowa w Radziejowie, droga Wójcin – Bycz, Czamanin –
Mąkoszyn, Samszyce – Izbica, Dęby - Dobre, Krzywosądz – Pocierzyn, Bilno –
Pocierzyn, Radziejów – Sędzin, Osięciny – Jarantowice, Byczyna – Osięciny;
- w 2008 roku – ul. J.P II w Radziejowie, ul. Parkowa w Radziejowie, ul. Armii
Krajowej w Radziejowie, drogi: Płowce – Witowo, Byczyna – Bełszewo, Dobre –
Lekarzewice, Krzywosądz –Pocierzyn, Piotrków kuj. – Nowa Wieś, Bilno – Pocierzyn,
Piotrków Kuj. – Nowa Wieś, Bilno – Pocierzyn, Byczyna – Bełszewo, Czamanin –
Mąkoszyn;
- w 2009 roku – Czamanin – Mąkoszyn (w m. Sierakowy), Pamiątka – Lubraniec,
Wysocin – Osięciny, Dęby – Dobre, Osięciny – Redecz, Byczyna – Bełszewo, Brześć –
Piotrków Kuj., obręb Byczyna, Radziejów – Bytoń, Krzywosądz – Sęczkowo, Ułomie –
Płowce, Radziejów – Sędzin (w m. Przemystka);
- w 2010 roku – Radziejów – Pścinek, Piotrków Kuj. – Nowa Wieś, Faliszewo –
Rybiny, ul. Poznańska w Piotrkowie Kuj., ul. Kościuszki w Radziejowie, droga
Sadług – Świerczyn, Krzywosądz – Sęczkowo w m. Pocierzyn, Dobre – Morzyce.
Wykonano kilka inwestycji: droga Piotrków Kuj. – Brześć (z udziałem środków
z rezerwy Ministra Infrastruktury), ul. 1-go Maja w Radziejowie (Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych) , droga Osięciny – Wieniec oraz droga Piotrków Kuj. –
Nowa Wieś (z udziałem środków unijnych), droga Osięciny – Jarantowice (etap
ostatecznego formułowania wniosku).
Nakłady na drogi powiatowe ogółem w latach 2007-2010 to kwota 10.411.310 zł.
Wykonano 50.319 km nowych nawierzchni.
Bardzo istotnym elementem działalności samorządu powiatowego jest
zapewnienie opieki zdrowotnej dla społeczeństwa. Zadanie to realizowane jest przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.
W 2006 roku przychody szpitala wynosiły 16 674 765,45 zł, koszty - 15 939 365,58
zł; wynik finansowy - 735 399,87 zł, w 2007 roku przychody -19 452 809,43 zł;
koszty -17 554 903,17 zł; wynik finansowy – 1 897 906,26, w 2008 roku: przychody
- 25 645 983,01; koszty -21 341 940,99 zł; wynik finansowy - 4 304 042,02 zł,
w 2009 roku: przychody - 25 372 704,12 zł; koszty - 24 249 009,68 zł; wynik
finansowy – 1 123 694,44 zł, w 2010 roku (I-IX): przychody - 18 731 600,93 zł;
koszty - 19 219 204,84 zł; wynik finansowy ujemny – (-) 487 603,91 zł.
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Do najważniejszych inwestycji modernizacyjnych należy zaliczyć m.in. wymianę
sieci cieplnej, pochylnie dla niepełnosprawnych, system oddymiania, budowę
podjazdów i boksów garażowych z zapleczem dla ambulansów, modernizację
oddziału terapii i uzależnień, modernizację oddziału reumatologicznego, w trakcie
realizacji termomodernizacja obiektu na łączną sumę 3.281.221,52 zł.
Najważniejsze zakupy inwestycyjne to: klimatyzator na blok operacyjny,
mammograf, łóżka rehabilitacyjne specjalistyczne, sprzęt medyczny, radiostacja dla
pogotowia na łączną sumę 6.635.715,35 zł
Ponadto wykonano remonty oddziałów, poradni specjalistycznych oraz zakładu
opiekuńczo – leczniczego na łączną sumę 898.065,52 zł.
Łącznie na modernizację szpitala przeznaczono kwotę 10.815.002,39 zł.
Dofinansowanie ze środków powiatu radziejowskiego oraz jednostek samorządu
terytorialnego wyniosło 329.669,76 zł.
Analizując funkcjonowanie samorządu powiatu koniecznie należy wspomnieć
o zadaniach związanych z pomocą społeczną. Zadaniami tymi zajmuje się
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. PCPR na swoją działalność otrzymuje środki
finansowe z budżetu powiatu.
W 2006 r. budżet wyniósł 152.444 zł, w 2007 r. - 159.456 zł, w 2008 r. - 172.179
zł, w 2009 r. - 212.104 zł, w 2010 r. - 304.821 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z budżetu powiatu udziela wsparcia
finansowego m.in.:
- rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie powiatu – w latach 2006-2010
na ten cel przekazano 978.136 zł,
- udziela wparcia rodzinom zastępczym funkcjonującym poza
w omawianym okresie przeznaczono na ten cel kwotę 410.615 zł.

powiatem

–

- pokrywa także koszty utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo
– wychowawczych poza powiatem, łącznie w latach 2006-2010 była to kwota
1.562.119 zł,
- udziela również pomocy finansowej na zagospodarowanie osobom opuszczającym
rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze w formie finansowej oraz
rzeczowej- w latach 2006-2010 usamodzielniono 21 wychowanków za kwotę
116.884 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obsługuje księgowo i kadrowo Rodzinny
Domu Dziecka w Biskupicach. W 2006 r. przebywało w placówce 8 dzieci, koszt
utrzymania 1 wychowanka miesięcznie wynosił 1.542,40 zł, budżet placówki 150.287,00 zł. W 2007 r. w RDD przebywało 9 dzieci, koszt utrzymania
1 wychowanka wynosił 1.614,23 zł, budżet placówki - 151.717,00 zł. W 2008 r.
przebywało 13 dzieci, koszt utrzymania 1 wychowanka wynosił 1.629,38 zł, budżet
placówki - 203.577,00 zł. Od dnia 1.11.2008 r. w Placówce nastąpiła zmiana
opiekunów dzieci.
W 2009 r. w placówce przebywało 9 dzieci, koszt utrzymania 1 wychowanka
wynosił 2.628,81 zł, budżet placówki 264.989,00 zł. W 2010 r. przebywało 11
dzieci, koszt utrzymania 1 wychowanka wynosił 2.557,46 zł, budżet placówki
311.581 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym.
W latach 2006 - 2010 dofinansowano:
-turnusy rehabilitacyjne dla 715 osób na kwotę 541.470 zł,
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- zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu
rehabilitacyjnego dla 634 osób na kwotę 524.659 zł,
- zrealizowano 20 wniosków na sport, kulturę i rekreacje osób niepełnosprawnych
na łączną kwotę 100.030 zł,
- zlikwidowano 93 bariery architektoniczne na kwotę 425.131 zł,
- zlikwidowano 257 barier w komunikowaniu się na kwotę 470.287 zł,
- zlikwidowano 268 barier technicznych na kwotę 197.544 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskuje również środki finansowe
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. W 2009 r. pozyskano i wydano 106.604 zł (w tym ze środków powiatu –
11.193 zł) dla 7 beneficjentów. W 2010 r. pozyskano i planuje się wydać 142.381 zł
(w tym ze środków powiatu – 16.704 zł) dla 21 beneficjentów (chodzi o szkolenia).
Jednostką organizacyjną która świadczy usługi bytowe, opiekuńcze
i wspomagające osoby w podeszłym wieku jest Dom Pomocy Społecznej
w Piotrkowie Kujawskim.
Budżet placówki w 2006 roku – wyniósł 1.745.709 zł, w 2007 roku – 1.654.036 zł,
w 2008 roku – 1.780.275 zł, w 2009 roku – 1.954.885 zł, w 2010 roku – 2.181.085
zł. Koszt utrzymania jednego mieszkańca w omawianym okresie kształtował się
następująco: w 2006 roku – 1.690,24 zł miesięcznie, w 2007 roku – 1.825,12 zł, w
2008 roku – 1.995,12 zł, 2009 roku – 2.211,47 zł, 2010 roku – 2.357,10 zł. Liczba
mieszkańców DPS na przełomie lat 2007-2010 wynosiła 69/70.
Do najważniejszych prac wykonanych w DPS w Piotrkowie w latach 2007 – 2010
można zaliczyć: położenie płytek podłogowych, remont kotła, naprawa magazynu
paliw, malowanie zespołu budynków DPS na łączną kwotę – 148.734,72 zł.
DPS w dniu 19 stycznia 2007 roku osiągnął standard zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie
domów pomocy społecznej.
Od 1.10.2010 r. funkcjonuje kolejna jednostka organizacyjna Środowiskowy
Dom Samopomocy w Radziejowie. Przeznaczony jest dla osób upośledzonych
umysłowo i psychicznie chorych. Na dzień 3.11.2010 r. do Środowiskowego Domu
Samopomocy skierowano 21 osób.
Decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 2009 i 2010 roku powiat
radziejowski otrzymał na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy środki
w kwocie 601.300 zł. Powiat z własnych środków przeznaczył kwotę 51.888 zł.
Bardzo istotnym elementem działalności samorządu powiatowego jest
ograniczanie i walka z bezrobociem. Zadanie to realizowane jest przez Powiatowy
Urząd Pracy w Radziejowie. Stopa bezrobocia w powiecie radziejowskim w okresie
od 31.12.2006 r. do 30.09.2010 r. kształtowała się następująco: na koniec grudnia
2006 roku wynosiła 23,2 %, na koniec grudnia 2007 roku - 19,9 % , na koniec
grudnia 2008 roku -19,7 % , na koniec grudnia 2009 roku- 21,0 %, na koniec
września 2010 - 18,9 %.
Działania PUP finansowane są ze środków publicznych, głównie ze środków
Funduszu Pracy, nie bez znaczenia pozostają również projekty realizowane
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2006 roku PUP pozyskał
z Funduszu Pracy kwotę - 3.406.873,48 zł, z EFS - 1.443.582,03 zł. W 2007 roku
z Funduszu Pracy pozyskano środki w kwocie 4.172.592,27 zł, z EFS 1.304.573,76 zł. W 2008 roku PUP otrzymał środki z Funduszu Pracy w kwocie
5.279.407,31 zł, natomiast z EFS - 2.131.745,38 zł. W 2009 roku PUP z Funduszu
Pracy dysponował kwotą 6.448.440,80 zł, z EFS zostały pozyskane środki w kwocie
2.357.578,39 zł. W 2010 roku PUP dysponuje środkami z Funduszu Pracy w kwocie
9.103.100,00 zł, z EFS - 3.327.500,00 zł. Łącznie w latach 2006-2010 PUP
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na zwalczanie bezrobocia pozyskał środki ze źródeł zewnętrznych na kwotę –
38.975.393,42 zł.
Działania zmierzające do ograniczenia bezrobocia na terenie Powiatu są trudne,
jednak w okresie 2006-2010 w ramach aktywnych form zwalczania bezrobocia
zorganizowano dla: 566 osób szkolenia, dla 3117 osób staż zawodowy, dla 763 osób
przygotowanie zawodowe, dla 446 osób prace interwencyjne, dla 460 osób roboty
publiczne, dla 638 prace społecznie użyteczne, udzielono 404 dotacje na rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej, w ramach refundacji kosztów wyposażenia bądź
doposażenia stanowiska pracy stworzono 145 stanowisk pracy. Ogólnie w latach
2006-2010 - 7704 osoby podjęły zatrudnienie, w tym stanowiska subsydiowane
1289 (nie liczą się szkolenia, staże i przygotowanie zawodowe).
Analizując 4 lata pracy Zarządu Powiatu należy stwierdzić, że były to lata
owocne związane z dużą ilością inwestycji realizowanych ze środków własnych jak
i pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Do najważniejszych osiągnięć mijającej
kadencji należy zaliczyć:
- budowę krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych na kwotę ok. 12 mln zł,
- remont i modernizacje dróg powiatowych na odcinku ponad 50 km za kwotę
10,5 mln zł,
- budowę auli koncertowej przy Szkole Muzycznej I stopnia – przewidywany
całkowity koszt ok. 1 mln zł, udział powiatu 680 tys. zł,
-budowę obserwatorium astronomicznego „Astrobaza” przy ZS i P – całkowity koszt
budowy 280 tys. zł, udział powiatu 80 tys. zł,
- uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy – 600 tys. zł,
- sześć programów unijnych dla uczniów szkół za kwotę 6 mln zł,
- termomodernizację budynku Starostwa ok. 130 tys. zł.
Oczywiście na IV kadencję Rady Powiatu zostawiamy szufladę pełną
pomysłów, ale również już rozpoczętych projektów m.in. budowę kompleksu ORLIK
2012, termomodernizację obiektów ZS RCKU w Przemystce, informatyzację szpitala,
termomodernizację budynku ŚDS, uruchomienie pracowni spawalniczej w ZSM.
Drodzy Państwo na koniec pragnę podziękować wszystkim, a szczególnie
Przewodniczącemu Rady Powiatu Panu Wiesławowi Bogdańskiemu, radnym
powiatu obecnej kadencji, Wicestaroście Panu Dariuszowi Jałoszyńskiemu, Pani
Skarbnik Annie Bruździńskiej, Panu Sekretarzowi Wojciechowi Kotarskiemu,
kierownikom wydziałów Starostwa, dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz
wszystkim pracownikom za ogrom pracy włożonej na rzecz rozwoju Powiatu,
za pracę dla dobra publicznego.
Pragnę również bardzo gorąco podziękować obecnym na dzisiejszej sesji
Parlamentarzystom Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej, Panu Posłowi Tomaszowi
Lenzowi oraz Marszałkowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Wicemarszałkowi
Zbigniewowi Sosnowskiemu, radnym województwa, Wojewodzie i Wicewojewodzie,
samorządom miast i gmin na czele z burmistrzami i wójtami naszego powiatu
za współpracę i tworzenie dobrego wizerunku, za kreatywność, za osiąganie
wspólnych celów, dzięki czemu miasta, gminy i powiat w ostatnich czterech latach
osiągnęły
niespotykany
dotąd
rozwój.
Następnie
wręczył
grawerton
z podziękowaniem
Przewodniczącemu
Rady Powiatu
Panu Wiesławowi
Bogdańskiemu, Wicestaroście Panu Dariuszowi Jałoszyńskiemu, kwiaty Pani
Domiceli Kopaczewskiej oraz Pani Skarbnik Annie Bruździńskiej.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Wiesław Bogdański.
Przekazał, że Rada Powiatu w Radziejowie liczy 17 radnych, w tym jedną kobietę.
Najmłodszy wiekiem radny liczy 37 lat najstarszy 63 lata. Rada Powiatu spotkała się
w III kadencji na 45 sesjach. W 2006 roku odbyły się 3 sesje, w roku 2007 odbyło
się 9 sesji, w 2008 roku odbyło się 10 sesji, w 2009 roku odbyło się 13 sesji, w 2010
odbyło się 10 sesji (łącznie z dzisiejszą). Frekwencja radnych była wysoka. Łącznie
podjęto 258 uchwał. Radni obradowali na sesjach oraz w 4, a następnie
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w 5 problemowych komisjach: Rewizyjnej, Budżetu i Finansów, Edukacji Zdrowia
i Spraw Społecznych, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Infrastruktury
Technicznej i bezpieczeństwa Publicznego. W trakcie kadencji radni składali wnioski
i interpelacji, łącznie złożono ich 54.
Budżet Powiatu kształtował się następująco: w 2007 roku dochody i wydatki
na kwotę 27 mln zł, w 2008 roku była to kwota 29 mln zł, w 2009 roku 35 mln zł,
w 2010 roku ponad 40 mln zł.
Przyłączył się do podziękowań Starosty, podziękował również w szczególności
Staroście Panu Marianowi Zielińskiemu. Następnie Pan Przewodniczący Rady
Powiatu i Starosta wręczyli grawertony z podziękowaniami wszystkim radnym.
P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punku porządku obrad – zapytań
i uwag do sprawozdania Starosty.
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań.
Rada Powiatu przyjęła sprawozdania Starosty z prac Zarządu.
P. Przewodniczący poprosił o zabieranie głosu przez zaproszonych gości.
Głos zabrał Wicestarosta Pan Dariusz Jałoszyński
Podziękował kolegom za włożoną pracę w ciągu tych 4 lat na rzecz rozwoju powiatu.
Były to 4 lata owocnej pracy. W swoim imieniu oraz w imieniu rodnych z PO
podziękował Pani Domiceli Kopaczewskiej za pomoc oraz kierownikom jednostek
oświatowych za współpracę.
Następnie głos zabrała Pani Poseł Domicela Kopaczewska. Stwierdziła,
że obserwując pracę radnych, może powiedzieć jest to przykład wzorcowej pracy
i współdziałania na rzecz lokalnego środowiska. Dzięki współpracy można zmieniać
region, i zostało to udowodnione. Kolejną pozytywną rzeczą jest wzorowa
współpraca między samorządem a parlamentarzystami. Dzięki tej współpracy
mogła konsultować ważne sprawy między innymi zmiany w ustawie o systemie
oświaty, były przekazywane uwagi i propozycje, a te wielokrotnie były przyjmowane.
Istotna i ważna była działalność w zakresie oświaty, jak wzrastały środki na wydatki
przy zmniejszającej się liczbie dzieci. Średnio w ostatnich latach wzrosło
wynagrodzenie dla nauczycieli o 39 %, dla tych o najniższym stażu o 70 %.
W Radziejowie średnie wynagrodzenia są znacznie wyższe o czym Starosta nie
wspomniał. Inną rzeczą równie ważną jest polityka społeczna na terenie powiatu.
Życzyła wszystkim radnym startującym w wyborach sukcesu oraz tego, żeby
mieszkańcy docenili wkład w pracę samorządu. Tego samego życzy Staroście
i Wicestaroście.
Następnie głos zabrał Poseł na Sejm Pan Tomasz Lenz. Stwierdził, że wielokrotnie
był zapraszany na Sesje Rady Powiatu, z ogromną przyjemnością przyjechał
do powiatu. Przekazał, że powiat odniósł sukces. Można powiedzieć, że w ostatnich
4 latach całe województwo Kujawsko - Pomorskie oraz poszczególne regiony są
„największym placem budowy w Polce”. Pogratulował radnym oraz samorządowcom,
tego że potrafią działać na rzecz mieszkańców, mimo tego, że jest to często bardzo
trudne. Tym, którzy kandydują życzył sukcesów.
Następnie głos zabrał Pan Tadeusz Osowiecki Prezes Fundacji Ekspert Kujawy.
Przekazał, że fundacja chce pomóc organizacjom pozarządowym w działalności.
Bezrobocie na terenie powiatu jest duże. Rolnicy również mogą mieć problemy
w utrzymaniu się z działalności rolniczej, być może będą musieli się
przekwalifikować. Organizacjom pozarządowym brakuje środków oraz opieki
w realizacji różnych projektów. Fundacja, którą kieruje pozyskała 10 mln
ze środków unijnych. Projekty były realizowane w partnerstwie z innym
instytucjami pozarządowymi. Fundacja jest liderem projektów, a organizacja
pozarządowa prowadzi projekt. Szereg organizacji nie posiada stron internetowych,
co sprawia, że nikt o nich nic nie wie. Podziękował za użyczenie lokalu.
P. Przewodniczący Rady Powiatu przekazał, że biuro mieści się w budynku po byłym
internacie przy ZSM w Radziejowie.
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Głos zabrała Pani Wanda Wiatrowska Redaktor Naczelny Powiatowego ABC.
Podziękowała w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu
Radziejowskiego za współpracę. Priorytetem organizacji jest promocja Powiatu.
Osiągnięcie tego jest możliwe przy dobrej współpracy z samorządem powiatowym.
Podziękowała za zrozumienie potrzeb, za wsparcie, za życzliwość i zainteresowanie.
Życzyła wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, osobistym
i społecznym.
Następnie głos zabrała Pani Alicja Gorczyńska Prezes Stowarzyszenia Rozwoju
Powiatu Radziejowskiego. Przekazała, że stowarzyszenie współdziała z Lokalną
Grupą Działania jak również z samorządem. Podziękowała Panu Staroście, Panu
Przewodniczącemu Rady za współpracę.
Następnie głos zabrał pan Mirosław Skonieczny Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków
Kujawski. W imieniu własnym oraz Miasta i Gminy Piotrków Kuj. podziękował
za bardzo dobrą współpracę w okresie tej kadencji życzy pomyślności
w nadchodzących wyborach.
Następnie głos zabrał Pan Henryk Gapiński Wójt Gminy Dobre. Podziękował
za współpracę oraz za to, że przede wszystkim z tego co zostało zrobione mogli
skorzystać mieszkańcy. Ta Rada Powiatu i Zarzad Powiatu osiągnął bardzo wiele.
Ważne jest również to, że samorząd który zaciąga zobowiązania po to, żeby
wykorzystać wszystkie możliwe środki unijne cechuje odwaga. Pogratulował oraz
życzył tego by dalej mogli pracować na rzecz Powiatu.
Następnie głos zabrał Pan Włodzimierz Kuc Dyrektor ZSM w Radziejowie. Dodał,
że powiat 2 razy otrzymał „6” w konkursie edukacyjnym. Współpraca układała się
pomyślnie. Podziękował za współpracę.
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach o godzinie 1108.
Obrad wznowiono o godzinie 1120.
Quorum po przerwie wynosi 12 radnych.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad –
przyjęcia informacji z wykonania zadań za 2010 rok w zakresie drogownictwa.
Poprosił o zabranie głosu Pana Zbigniewa Zajączkowskiego dyrektora ZDP.
P. Zajączkowski stwierdził, że miałby prośbę do parlamentarzystów, żeby nadal był
kontynuowany Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, ponieważ bez
wsparcia z środków rządowych nie będą możliwe duże inwestycje.
P. Grzegorzewski członek Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa
Publicznego przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację z wykonania
zadań za 2010 rok w zakresie drogownictwa.
P. Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos.
Na salę obrad wszedł radny Szczurowski.
Quorum wynosi 13 radnych.
Nie zgłoszono pytań i uwag.
Na salę obrad wszedł Starosta.
Quorum wynosi 14 radnych.
Rada Powiatu przyjęła informację z wykonania zadań za 2010 rok w zakresie
drogownictwa.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad –
przyjęcia informacji z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego.
Poprosił o zabranie głosu pana Marka Szuszmana Kierownika Wydziału Polityki
Społecznej Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu.
P. Szuszman przekazał, że Strategia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego została
uchwalona w lutym 2001 i zmodyfikowana w 2009 roku. Jest to plan, który pozwala
połączyć sprawność i efektywność bieżącego działania z sukcesem w przyszłości,
polegającym na zrealizowaniu wizji rozwoju. Przyjęto 9 projektów strategicznych,
które są szeroko opisane. Trzeba stwierdzić, że realizacja strategii przebiega
prawidłowo, ich realizacja uwarunkowana jest przede wszystkim wielkością środków
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finansowych będących w dyspozycji jednostek samorządowych i przedsiębiorców lub
poprzez pozyskiwanie z funduszy wojewódzkich, krajowych czy zagranicznych.
Oceniając wykonanie przedsięwzięć zawartych w programie należy stwierdzić,
że stopień wykonania jest zadowalający, a planowane w latach przyszłych
zamierzenia mają szanse powodzenia.
P. Przewodniczący przekazał, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały
informację z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego.
Rada Powiatu przyjęła informację z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu
Radziejowskiego.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad –
przyjęcia informacji z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego – pozyskiwanie środków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Poprosił o zabranie głosu pana Marka Szuszmana Kierownika Wydziału Polityki
Społecznej Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu.
P. Szuszman przekazał, że Plan Rozwoju Lokalnego dla powiatu radziejowskiego
określa szczegółowo rodzaje zadań jakie realizuje się na terenie Powiatu od 2007
do 2013. Jest to kontynuacja zadań nakreślonych w Strategii Rozwoju Powiatu
radziejowskiego oraz w strategiach gmin, które znajdują się na terenie powiatu
radziejowskiego. Plan ma podstawowe znaczenie przy ubieganiu się o środki unijne.
Powiat radziejowski realizuje szereg inwestycji. Łącznie z RPO Województwa
Kujawsko – Pomorskiego na projekty twarde w ramach finansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskano kwotę 14. 900.000,00
zł, w ramach POKL prawie 5 mln zł, jest to finansowanie z EFS. W sumie powiat
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego pozyskał kwotę ponad 25 mln
zł, z Europejskiego Funduszu Rolnego pozyskano ponad 8 mln zł, z POKL ok. 5 mln
zł. Łącznie z środków europejskich pozyskano kwotę ponad 38 mln zł.
P. Wojciechowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony
Środowiska przekazał,
że komisja
pozytywnie zaopiniowała informację
z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego – pozyskiwanie środków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego.
Rada Powiatu przyjęła informację z realizacji Planu rozwoju Lokalnego –
pozyskiwanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obradpodjęcia uchwały - zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku
2010.
Poprosił o zabranie głosu Panią Annę Bartczak Kierownika PCPR.
P. Bartczak przekazała że zmiana polega na przesunięciu środków między
zadaniami. Proponuje się zdjąć 1680,07 zł z dofinansowania do turnusów oraz
9.819,92 zł ze sprzętu rehabilitacyjnego. Te środki proponuje się przenieść
na bariery w komunikowaniu się i bariery techniczne.
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji Zdrowia i Spraw Społecznych
przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010.
P. Piotr Kostecki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w roku 2010.
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 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 obradpodjęcia uchwały - zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół
publicznych funkcjonujących na terenie powiatu radziejowskiego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Poprosił o zabranie głosu Pana Jacka Kalocińskiego Dyrektora PZOS i P.
P. Kalociński przekazał, że w ubiegłym roku w grudniu została podjęta uchwała
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom
niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie
powiatu radziejowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania. Dotychczas organ dotujący nie miał wpływu na realizację dotacji.
Jednak zostało to uregulowane w wymienionej uchwale. Kontroli dokonuje
pracownik Starostwa upoważniony przez Zarzad Powiatu. Zapis w uchwale
powodował, że kontroli nie mogły dokonać osoby z Powiatowego Zespołu Obsługi
Szkół i Placówek. Stąd zmiana w uchwale i wykreślenie ostatniego członu zdania.
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji Zdrowia i Spraw Społecznych
przekazał, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym
szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na
terenie powiatu radziejowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
P. Piotr Kostecki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym
o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu
radziejowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
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 trybu udzielania i rozliczania
dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół
publicznych funkcjonujących na terenie powiatu radziejowskiego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
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.
Głos zabrał radny Gorzycki. Zapytał o wydatki zwiększenia na 1.109.000 zł,
a na komisji była podana inna kwota 1.079.000 zł. Tak jak p. Skarbnik informowała
doszło 30 tys. zł, wydatki zwiększyły się w ZS i P ale brakuje mu 10 tys. zł.
P. Kostecki stwierdził, że kwota jest poprawna.
W drodze głosowania jawnego Rada Powiatu podjęła jednogłośnie (14 głosami
za) uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
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P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obradpodjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Radziejowie.
Poprosił o zabranie głosu Pana Zbigniewa Skoniecznego Dyrektora SP ZOZ.
P. Skonieczny poinformował, że podjecie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej podyktowane jest koniecznością dokonania zmian organizacyjnych
polegających na wyodrębnieniu w strukturze organizacyjnej SP ZOZ pododdziału
rehabilitacji neurologicznej. Zmiana ta wynika z Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia
29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków i realizacji umów w rodzaju
Rehabilitacja Lecznicza.
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
przekazał, że komisja jest zapoznana z tematem, ponieważ część członków komisji
jest członkami Rady Społecznej.
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 zatwierdzenia Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Radziejowie.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad interpelacji i zapytań radnych.
Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.
Głos zabrał radny Szczurowski. Przekazał, że na drodze Piotrków – Nowa Wieś jest
postawiony znak „koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu” w niewłaściwym
miejscu.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad
– wolnych wniosków.
Nie zgłoszono wolnych wniosków.
Wobec wyczerpania porządku obrad sesji p. Przewodniczący zamknął XLV sesję
Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji (godz. 1140).
Na tym protokół zakończono.
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