Protokół Nr XX/2005
z obrad Rady Miasta Radziejów
odbytych w dniu 16 czerwca 2005 roku
Obrady rozpoczęto o godzinie 11-tej.
Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad i wybór sekretarza sesji,
c) przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady.
2. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta.
3. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych oraz placówek kulturalnych.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Radziejów z Organizacjami
Pozarządowymi w 2005 rokuj.
6. Podjęcie uchwał.
7. Składanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
8. Wolne wnioski i zakończenie obrad.
Ad. 1) Sprawy organizacyjne
- XX obradom Rady Miasta Radziejów przewodniczył

Radny Marek Pawlak

–

Przewodniczący Rady Miasta;
- Przewodniczący Rady powitał Radnych, zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych
na obrady Rady Miasta.
Przewodniczący poinformował zebranych, że na ustawową liczbę 15 Radnych w sesji
uczestniczy 14 Radnych w związku z czym uchwały podjęte przez Radę będą prawomocne;
(nieobecny usprawiedliwiony Radny Jacek Malinowski );
- Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został przyjęty bez uwag.
- sekretarzem XX sesji została Radna Kazimiera Staszyńska ;

- do protokółu Nr XIX/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 roku Radny W. Juszczyński zgłosił
uwagę, aby w punkcie 8 protokołu odnotować iż Przewodniczący Rady odmówił Radnemu
udzielenia głosu. Po naniesieniu uwagi zgłoszonej przez Radnego – Protokół Nr XIX/2005
z obrad Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2) Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta
Zgodnie z przyjętym zwyczajem stałym punktem porządku obrad jest składanie sprawozdania
z podjętych zarządzeń przez Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 3) Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Miasta
Sprawozdanie z pracy Komisji złożyli:
- p. Radny Lesław Kurant – Przewodniczący Komisji budżetu, finansów i porządku prawnego
(wystąpienie Radnego stanowi załącznik do protokołu);
- p. Radny Jan Bartz – Przewodniczący Komisji budownictwa i gospodarki komunalnej,
- p. Radny Remigiusz Koźmiński – Przewodniczący Komisji zdrowia, oświaty, kultury
i spraw socjalnych;
- p. Radna Kazimiera Staszyńska – Przewodnicząca Komisji rewizyjnej.
Komisja budownictwa i gospodarki komunalnej:
na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 22 maja br. Członkowie Komisji zaopiniowali dwa
indywidualne

wnioski

w

sprawie

zagospodarowania

działek

będących

własnością

p. Stanisława Sandeckiego i p. Tadeusza Omyły.
Komisja zapoznała się z informacjami na temat:
- tworzenia wspólnot samorządowych, gdzie na 10 budynków wielorodzinnych powołano do
dnia dzisiejszego 6 wspólnot. Najważniejszym problemem w procesie powoływania wspólnot
jest rozliczenie finansowe z dotychczasowym zarządcą tj. RTBS-em;
- prowadzonych inwestycji i remontów na terenie Miasta: Komisja miała pewne uwagi co do
jakości wykonanej nawierzchni ulicy Szpitalnej,
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- wyniku przetargu na budowę kanalizacji w ulicach: Łokietka, Bema, Langiewicza,
Mirosławskiego i Podgórnej,
- zagospodarowania zieleni w parku za domem kultury;
- przystąpienia do rozbudowy budynku socjalnego przy ul. Kujawskiej;
- możliwości ograniczenia ruchu ciężkich pojazdów na ul. Sportowej;
- ujęcia w planie remontów naprawę nawierzchni ulicy Komunalnej oraz jej odwodnienia;
Kierownik Referatu poinformował Komisję o efektach ekonomicznych uzyskanych w wyniku
przeprowadzonej termomodernizacji budynku administracyjnego.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski Burmistrza Miasta

o przyznanie Odznaki

„Zasłużony dla Miasta Radziejów” dla: p. Bogdana Lewandowskiego, p. Zdzisława Glonka
i p. Lucjana Walczaka.
Członkowie Komisji nie zajęli stanowiska w sprawie lokalizacji pomnika zmarłego Papieża
Jana Pawła II.
Komisja zdrowia, oświaty, kultury i spraw socjalnych
W okresie między sesjami Komisja

odbyła dwa posiedzenia, na których analizowano

następujące tematy:
- wprowadzanie Strategii Integracji i Polityki Społecznej (referował p. T. Dominiak),
- przystąpienie do remontu budynku biblioteki – Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek
w sprawie planowanego remontu. Planowany koszt remontu wyniesie około 120 tys. złotych.
- działalność placówek kulturalnych i organizacji sportowo-rekreacyjnych w okresie wakacji.
Na podstawie przedłożonych informacji przez dyrektorów zainteresowanych placówek
–

Przewodniczący

Komisji

opracował

kalendarz

imprez

sportowo-rekreacyjnych

zaplanowanych na czas wakacji, który przedstawił Radzie Miasta (załącznik do protokółu).
Ponadto Komisja dyskutowała na temat przydzielenia obwodu szkolnego dla Gimnazjum
Powiatowego. W wyniku głosowania (3 głosy przeciwne , przy 1 głosie za przydzieleniem
obwodu) Komisja odrzuciła wniosek Starosty w sprawie przydzielenia przedmiotowego
obwodu dla Gimnazjum Powiatowego.
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Komisja rewizyjna
odbyła jedno posiedzenie w dniu 24 maja br., na którym analizowano realizację dodatków
mieszkaniowych za okres I kwartału 2005 roku. Analizę przygotował i przedstawił Komisji
p. A. Sobczak. Komisja stwierdziła, że decyzje w sprawie przyznania dodatku wydawane są na
okres 6 miesięcy. Ogółem w I kwartale wydatkowano kwotę150.474

złote. Dodatki

mieszkaniowe przyznawane są dla lokatorów zamieszkujących w budynkach Spółdzielni
Mieszkaniowej, RTBS a także dla osób posiadających mieszkania prywatne.
W czasie kontroli stwierdzono, że wystąpiły przypadki wydania decyzji wstrzymujących
wypłatę. Komisja poprosiła o wgląd do dokumentów, które są kompletowane przy wnioskach
o przyznanie dodatków mieszkaniowych. Członkowie stwierdzili, że wszystkie dokumenty
są posegregowane i wpięte do oddzielnego segregatora.
Dodatki mieszkaniowe realizowane są na bieżąco. Komisja nie wniosła żadnych uwag.
Ponadto stwierdzono, że pracownik odpowiedzialny za ten zakres obowiązków, wykonuje
je prawidłowo – zgodnie z przepisami prawa.
Ad. 4) Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych oraz placówek kulturalnych
Publiczne Przedszkole Nr 1
Pani Dyrektor E. Smętek przekazała Radzie iż w materiałach dot. działalności przedszkola
starała się przedstawić wszystkie zagadnienia dotyczące działalności placówki.
Pani Dyrektor poprosiła o pytania Radnych jeżeli któreś z podanych zagadnień wymaga
dodatkowego wyjaśnienia.
p. Radny L. Kurant – przypomniał o toczącej się przed kilku laty dyskusji na temat celowości
funkcjonowania dwóch przedszkoli Mieście. Radny zapytał, czy decyzja o likwidacji jednego
przedszkola była słuszna i zasadna. Czy na dzień dzisiejszy przedszkole zaspakaja wszystkie
potrzeby.
P. Dyrektor Smętek odpowiedziała, że decyzja o likwidacji jednej placówki była jak
najbardziej zasadna. Średnio do przedszkola uczęszcza 78 dzieci. W przedszkolu są jeszcze
wolne miejsca w ciągu roku szkolnego. Z referatu ewidencji ludności otrzymano dane,
z których wynika, że dzieci w wieku przedszkolnym jest coraz mniej.
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p. Radna K. Staszyńska – zadała pytanie dotyczące struktury zatrudnienia: czy w przedszkolu
jest wystarczająca obsada. Radna zapytała

czy zakres pracy intendentki jest tak szeroki,

że konieczna jest pomoc pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.
Odp. w przedszkolu nie ma wydzielonego stanowiska sekretarki czy kadrowej, część
obowiązków wykonuje intendentka, stąd konieczna jest pomoc drugiego pracownika.
p. Radny J. Bartz zapytał czy do przedszkola uczęszczają tylko dzieci z terenu Miasta czy
także z Gminy Radziejów.
Odp.

z przedszkola korzystają także dzieci zamieszkałe na terenie gminy. Po zniesieniu

dodatkowej opłaty, która obowiązywała dzieci wiejskie - liczba tych dzieci wzrasta.
p. Radny R. Koźmiński – poprosił o odpowiedź, kiedy zostanie rozpoczęty remont kuchni.
Odp. remont został zaplanowany na lipiec. Przygotowania do remontu zostaną rozpoczęte już
od 1 lipca. Ponieważ przedszkole będzie pełnić dyżur w lipcu, zajęcia z dziećmi prowadzone
będą w budynku „B” szkoły podstawowej. Pracownicy przedszkola dołożą wszelkich starań,
aby prace remontowe nie zakłóciły pobytu dzieci w placówce opiekuńczej. W sierpniu
przedszkole będzie nieczynne.
Przewodniczący Rady zauważył, że liczba dzieci korzystających z przedszkola w okresie
wakacji byłaby na pewno większa, gdyby nie było odpłatności za pobyt.
Sekretarz Miasta przekazał, że zmiana ustawy o systemie oświaty nakłada na samorządy
obowiązek zorganizowania opieki dzieciom w wymiarze 5 bezpłatnych, godzin. Od września
będzie zorganizowana taka grupa dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Grupa będzie liczyć około 20
dzieci i będzie miała zorganizowane zajęcia w przedszkolu. Natomiast grupa zerowa
5-godzinna zostanie przeniesiona do budynku „B” przy szkole.
Rodzice nie będą płacić czesnego, jednak należałoby się zastanowić, czy nie wprowadzić
pewnej odpłatności z przeznaczeniem na zakup przyborów i częściowego wyżywienia.
Szacunkowo odpłatność taka wyniosłaby około 60 do 70 złotych miesięcznie.
Przewodniczący Rady dopowiedział, że podobna sytuacja jest w przedszkolu w Piotrkowie,
gdzie zorganizowano już taką 5-godzinną grupę, jednak wychowawcy narzekają, że trudno jest
pracować z grupą dzieci, o tak różnym przedziale wiekowym.
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Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
W odniesieniu do otrzymanego sprawozdania z działalności szkoły, Radni zadali Dyrektorowi
D. Jałoszyńskiemu następujące pytania:
p. Radny J. Trzeciak – poprosił o wyjaśnienie dotyczące płatnych i bezpłatnych obowiązków
nauczycieli. Radny zapytał czy godziny płatne wchodzą do nadgodzin czy jest to dodatkowe
wynagrodzenie.
Odp. nie można tego jednoznacznie określić, ponieważ w niektórych przypadkach są to
nadgodziny, a w innych występują jako uzupełnienie etatu nauczyciela.
W szkolnictwie nie da się uniknąć sytuacji bez nadgodzin.
p. Radny L. Kurant podziękował p. Dyrektorowi za przygotowanie bardzo rzetelnej
i szczegółowej informacji dla Radnych, w której zawarto między innymi także obowiązki
i osiągnięcia poszczególnych nauczycieli pracujących w szkole podstawowej.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na działalność gospodarczą szkoły. Na uwagę zasługują
wszelkie działania podejmowane przez kierownictwo w tym zakresie.
Przewodniczący zapytał p. Dyrektora jak układa się współpraca z samorządem uczniowskim
i Radą Rodziców.
Odp. samorząd uczniowski jest włączany do codziennej współpracy, ponieważ wynika to
z charakteru szkoły. Jeżeli chodzi o Radę Rodziców, jest to organ który współdecyduje
o podjęciu

niektórych decyzji i niejednokrotnie wspomaga szkołę finansowo (zakup

kserokopiarki i faxu) . Współpraca układa się bardzo dobrze, bez problemów. Dyrekcja szkoły
będzie dążyć do tego aby jak najszerzej włączyć rodziców do współpracy.
Publiczne Gimnazjum Nr 1
P. Dyrektor P. Krupiński – poprosił Radnych o zadawanie pytań dotyczących działalności
gimnazjum.
Pan Dyrektor poinformował Radę, że współpraca pomiędzy dyrekcją a Radą Rodziców układa
się bardzo dobrze. Szkoła otrzymuje dużą pomoc od rodziców. Rada Rodziców pokrywa koszty
dowozu uczniów na konkursy, olimpiady czy zawody sportowe.
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Dyrektor publicznie podziękował Radzie Rodziców i wszystkim rodzicom uczniów gimnazjum
za okazywaną pomoc i współpracę.
p. Dyrektor Jałoszyński przekazał Radzie Miasta, że bardzo trafną decyzją była zmiana
kotłowni przy szkole podstawowej. Dzięki tej inwestycji uzyskano duże oszczędności
finansowe, które mogą być wykorzystane na inne potrzeby remontowe. W tym sezonie
grzewczym na ogrzanie budynku A i B tj. około 6.000 m² wydano około 80.000 złotych
(w tym także koszty utrzymania 2 palaczy). Natomiast w poprzednich sezonach na sam tylko
olej wydano 130.000 złotych.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w szkołach działają pedagodzy szkolni, którzy na
bieżąco rozwiązują występujące problemy, w tym także związane z przemocą i uzależnieniami.
Na pewno praca pedagogów przyczyni się do poprawy tego stanu i zapobiegnie w pewnym
stopniu zjawiskom patologii.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Pani Dyrektor H. Paczkowska stwierdziła w swoim wystąpieniu, że działalność kulturalna na
rzecz środowiska może zaistnieć dzięki dobrej współpracy ze szkołami, przedszkolem, domem
kultury i samorządem Miasta.
Pani Dyrektor wskazała na dużą pomoc jaką otrzymuje biblioteka ze strony Dyrekcji MPGK
i Kierownika Referatu GKM p. Witolda Janiaka. Do pomocy włączają się także inne zakłady
pracy, wśród których wymienić można Liceum Ogólnokształcące.
Na zakończenie swego wystąpienia p. Dyrektor serdecznie podziękowała samorządowi Miasta
za podjęcie decyzji w sprawie remontu budynku biblioteki.
p. Radna K. Staszyńska

zapytała czy zaszła jakaś zmiana w zakresie wydawania

„Radziejowianina”. Czy odnotowano większą sprzedaż gazety?
Odp. gazeta jest nadal wydawana. Zespół redakcyjny pracuje w zmniejszonym składzie, bez
redaktora naczelnego (p. Czaplewski zrzekł się funkcji redaktora naczelnego gazety). Osoby
zaangażowane przy wydawaniu Radziejowianina, pracują za darmo. Ze sprzedaży 2 numeru
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gazety uzyskano 852 złote. 3 numer ukazał się w zmniejszonym nakładzie (500 egz.), sprzedaż
wyniosła 789 złotych. Pan Czaplewski rozliczył się ze wszystkich pieniędzy. Wśród
mieszkańców jest zapotrzebowanie na ten rodzaj publikacji. Egzemplarze, które nie zostały
sprzedane przekazano do bibliotek i rozdano czytelnikom.
Korzystając z okazji p. Dyrektor poinformowała Radnych, że biblioteka wygrała konkurs pn.
„Z ekonomią na ty”, za co otrzymała nagrodę w wysokości 6.000 złotych. Projekt programu
skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich w zakresie edukacji ekonomicznej.
Program

powstał przy współpracy p. M. Gorzyckiej i innych nauczycieli. Laureaci tego

konkursu pojadą 28 czerwca na wycieczkę do Warszawy.
Pracownicy biblioteki podejmują wiele działań w pozyskiwaniu dodatkowych środków
na działalność placówki. Udało się wydać tomik poezji Fr. Becińskiego bez udziału środków
budżetowych. W lipcu biblioteka wzbogaci się o nowy komputer ufundowany przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie. Drobne wpłaty uzyskiwane są także ze sprzedaży cegiełek.
Dla placówki liczą się wszystkie formy pomocy.
Przewodniczący Rady podsumował iż sprawozdanie z działalności biblioteki zostało bardzo
szczegółowo opracowano zarówno w części merytorycznej

dotyczącej czytelnictwa jak

i w części edukacyjno-kulturalnej.
Zdaniem Przewodniczącego dobrze byłoby aby biblioteka zacieśniła współpracę z domem
kultury. W domu kultury

jest więcej miejsca, które biblioteka mogłaby wykorzystać

do eksponowania organizowanych wystaw. Przewodniczący poddał tę propozycję pod rozwagę
dyrektorów obydwu placówek.
p. Dyrektor MPBP powiedziała, że pewne działania są podejmowane wspólnie z domem
kultury. Wynikają one z zapotrzebowania na daną formę kultury.
Miejski i Powiatowy Dom Kultury
do p. Dyrektor M. Siarkowskiej Radni skierowali następujące pytania:
p. Radna K. Staszyńska – na początku swojej wypowiedzi odniosła się do propozycji
Przewodniczącego w sprawie organizowania przez bibliotekę wystaw w domu kultury.
Zdaniem Radnej należałoby się najpierw zwrócić z pytaniem do dyrektora domu kultury czy
chce się włączyć do takiej współpracy. Ważne jest także czy sami wystawcy,
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którzy przyzwyczaili się już do wystaw w bibliotece wyraziliby zgodę na zmianę miejsca ich
wystaw.
Radna poprosiła p. Dyrektor MPDK o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
- jak został zagospodarowany lokal po byłej świetlicy środowiskowej,
- dlaczego tak późno wywieszono afisze o imprezach organizowanych w dniach 1 – 3 Maja,
- kiedy i gdzie będzie można obejrzeć występy grupy „breg dens” działającej przy domu
kultury,
- dlaczego – pomimo informacji podanej w prasie – nie wystąpiła drużyna naszych rycerzy
w organizowanym „Dniu Strażaka”,
- jaki jest wymagany zakres remontu sali widowiskowo-kinowej (Radna przypomniała, że
kilka lat temu był przeprowadzony remont tej sali),
- czy wykazane środki w wysokości 12 tys. złotych na organizację festiwalu piosenki
francuskiej są włączone do budżetu, czy są to dodatkowe pieniądze – poza przydzielonym
budżetem.
Odpowiedzi udzieliła p. M. Siarkowska:
- tegoroczny budżet domu kultury wynosi 145.000 złotych, w tym ujęta jest kwota 12.000 zł. na
organizację festiwalu piosenki francuskiej;
- lokal po świetlicy funkcjonuje nadal, jest wykorzystywany zgodnie z bieżącymi potrzebami.
Pomieszczenie to wynajmowane jest na różnego rodzaju pokazy, wystawy, spotkania czy
okolicznościowe wieczorki.
(Po stwierdzeniu p. Dyrektor, że lokal jest wynajmowany – Radna zwróciła uwagę,
iż w informacji nie ma na ten temat żadnej wzmianki, przesłana informacja nie pokrywa się
z dzisiejszą wypowiedzią p. Dyrektor);
p. Dyrektor odpowiedziała, że być może nie odnotowano tego faktu w materiałach, ale zarówno
pomieszczenia po kawiarni, garderoba oraz sala kinowa są wynajmowane za odpłatnością.
Przyjęto stawkę 25 złotych za godzinę. Inaczej są rozliczane seanse filmowe– tj. od ilości
widzów. Lokal po świetlicy (kawiarni) spełnia różne role np. służy jako garderoba podczas
organizacji dużych imprez;
- w skład grupy „breg dens” wchodzą uczniowie gimnazjum. Zespół miał różne koleje losu,
obecnie ćwiczy w domu kultury. Grupa wystąpi 25 czerwca na stadionie podczas obchodów
Dni Radziejowa;
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p. Dyrektor wyjaśniła, że bezpośrednio za grupę rycerską odpowiada p. Leszek Kalicki.
W zapowiedzianym terminie nie doszło do pokazów na skutek nieporozumienia między
uczestnikami pokazów. W tym dniu p. Kalicki był nieobecny (wyjazd na uczelnię), a młodzież
nie do końca porozumiała się w kwestiach organizacyjnych swojego występu. Taka sytuacja na
pewno nie miałaby miejsca, gdyby był p. Kalicki, ponieważ jest on bardzo odpowiedzialnym
instruktorem;
- afisze informacyjne o obchodach świąt 1 – 3 Maja przygotowywane były w Urzędzie Miasta.
Pracownicy domu kultury rozwiesili je na terenie Miasta zaraz po ich otrzymaniu z Urzędu.
p. Radny J. Trzeciak zauważył, że z przedstawionych materiałów wynika iż nie powinno
do końca roku braknąć środków na działalność placówki. Radny poprosił p. Dyrektor
o potwierdzenie, czy jego uwaga jest słuszna.
p. M. Siarkowska potwierdziła, że ma również taką nadzieję. Środki pozyskane z dochodów
własnych zasilą budżet domu kultury. W chwili obecnej budżet zrealizowano w 52 %.
W analogicznym okresie ubiegłego roku budżet był zrealizowany już w 80 %. Na tym
przykładzie można stwierdzić, że tegoroczna sytuacja finansowa jest bardzo dobra.
Część zobowiązań została zrealizowana w I półroczu, co znacznie odciąży pozostałe
6 miesięcy. Trzeba jednak pamiętać, że ta wielkość budżetu ogranicza możliwości propozycji
kulturalnych dla społeczności Miasta, ponieważ domu kultury nie stać na sprowadzenie
do Radziejowa w ciągu roku nawet jednej „gwiazdy estradowej” – taki występ szacowany jest
w granicach 6 – 8 tys. złotych. Działalność kulturalna realizowana jest tzw. małymi krokami
tzn. że realizowane są różne formy działalności w pewnych odstępach czasu.
Radny odniósł się jeszcze do wynagrodzeń pracowników domu kultury i zapytał,
czy przedstawione wysokości podano przed, czy po podwyższeniu pensji.
Odp. w tym roku – pomimo wcześniejszych planów - nie było w domu kultury żadnych
podwyżek.
p. Radny R. Koźmiński zwrócił się z pytaniem ,czy p. Dyrektor MPDK jest zadowolona
z

działalności placówki, w której pracuje. Radny zapytał jeszcze o propozycje nowych

pomysłów, które mogłyby być zaprezentowane w pracy kulturalnej.
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Odp. p. Dyrektor odpowiedziała, że ma poczucie zadowolenia. Działalność kulturalna
charakteryzuje się tym, że jest skierowana bezpośrednio na człowieka. Jest to działalność
spektakularna. Pracownicy domu kultury podejmują różne działania na odcinku wprowadzania
nowych form pracy. Były podjęte próby w zakresie prowadzenia zajęć teatralnych,
nie przyniosły oczekiwanych rezultatów z uwagi na brak zainteresowania.
Od września rozpoczną się zajęcia dla dzieci w kole nauki języka francuskiego, które
prowadzić będzie p. S. Jasińska. Do nauki języka wprowadzane będą także elementy kultury.
Wszystkie formy działalności kulturalnej uzależnione są od możliwości finansowych. Ponadto
w placówce należałoby zatrudnić jeszcze jednego pracownika, ponieważ obecny stan
zatrudnienia wpływa na ograniczenia organizacyjne pracy. Dużym zaangażowaniem w pracy
wykazuje się p. L. Kalicki, który został przyjęty do pracy w tym roku.
Przewodniczący

Rady

podsumował,

że

praca

domu

kultury

charakteryzuje

się

wielokierunkową linią działania. Jednak należałoby zwrócić uwagę na poszerzenie form
edukacyjnych, ponieważ nasze społeczeństwo trzeba na nowo wychowywać. Pracę w kulturze
można byłoby wspomóc poprzez pozyskanie wolontariuszy, do których trzeba dotrzeć.
Należałoby także rozważyć możliwość włączenia do pracy młodzieży ze szkół średnich. Trzeba
zacząć działać od podstaw i w miarę możliwości rozszerzać formy pracy, z którymi należy
wyjść na zewnątrz. Pewnym problemem jest zbyt mała promocja imprez – są one mało
rozpropagowane, nie rzucają się w oczy. Trzeba poszukać skutecznej metody rozpropagowania
danej imprezy kulturalnej.
Ad. 5) Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Radziejów
z Organizacjami Pozarządowymi w 2005 roku
Krótkie sprawozdanie w przedmiotowym temacie złożył Sekretarz Miasta:
Zasadniczym problemem w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi jest słabość
tych organizacji. Celem przyjęcia ustawy było zmobilizowanie do działania organizacji
pozarządowych. W tegorocznym budżecie Miasta na organizację masowych imprez sportowych
i rekreacyjnych zaplanowano 84.000 złotych. Po ogłoszeniu konkursu, do Urzędu wpłynęły
tylko dwie oferty ( Start i Radziejowianka), których poziom nie był zbyt rewelacyjny.
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Praktycznie na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży nie ma konkretnej oferty.
Imprezy zaoferowane w dniach 1 – 3 Maja oraz w czasie obchodów Dni Radziejowa nie były
zbyt atrakcyjne. Może do akcji organizowania tego typu imprez należałoby włączyć
uczniowskie kluby sportowe – jest to zadanie dla dyrektorów szkół.
Zgodnie z założeniami ustawy nie można bezpośrednio dotować organizacji sportowych.
Środki są przekazywane wyłącznie na konkretną, masową imprezę sportową lub rekreacyjną.
Możliwość ta daje duże pole do popisu stowarzyszeniom. Rok 2005 był rokiem nauki w tym
zakresie, przyszły – powinien być zaktywizować inne czynniki. Na pewno przyjdzie czas na
analizę dotychczasowych działań. Już dziś wiadomo, że trzeba będzie rozszerzyć ofertę imprez.
Obecnie trudno byłoby znaleźć stowarzyszenie, które zaprezentowałoby dużą akcję.
Może chorągiew rycerska (po dokonaniu rejestracji) mogłaby przystąpić do konkursu
o przyznanie środków na organizację masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.
Ad. 6) Podjęcie uchwał
W głosowaniu w sprawie przyjęcia uchwał brało udział 13 Radnych, ponieważ w dalszej części
obrad nie uczestniczył Radny Remigiusz Koźmiński, który opuścił posiedzenie z uwagi na
pilne obowiązki służbowe.
Projekty uchwał odczytywał Przewodniczący Rady p. Marek Pawlak:

• projekt Uchwały Nr XX/145/2005 dot. zmian w budżecie Miasta w 2005 roku:
Radny L. Kurant przedstawił opinię Komisji w sprawie wprowadzenia zaproponowanych
zmian do budżetu (opinia stanowi załącznik do protokołu).
Za przyjęciem Uchwały głosowało 12 Radnych, przy 1 głosie wstrzymującym;

• projekt Uchwały Nr XX/146/2005 zmieniający Uchwałę Nr XIX/143/2005 z dnia
16 kwietnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu;
Przewodniczący Rady wyjaśnił iż został już rozstrzygnięty przetarg na budowę
kanalizacji sanitarnej w ulicach Łokietka, Bema, Langiewicza, Mirosławskiego
i Podgórnej. W drodze przetargu wyłoniona została oferta na niższą kwotę niż
pierwotnie zakładano, stąd zachodzi konieczność skorygowania uchwały poprzez
zmniejszenie kwoty kredytu do wysokości 330.000 złotych.
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Projekt uchwały poddano pod głosowanie: uchwałę przyjęto 12 głosami, przy 1 głosie
wstrzymującym.

• projekt Uchwały Nr XX/147/2005 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu:
p. Radna K. Staszyńska przypomniała jak w minionym czasie Radni zabiegali
o pozostawienie biblioteki w dotychczasowym budynku. Wiele mówiono na temat konieczności
poprawy warunków pracy w tej placówce. Temat ten niejednokrotnie dyskutowany był na
posiedzeniu Komisji zdrowia, oświaty, kultury i spraw socjalnych.
Radna stwierdziła, iż w głosowaniu nad projektem przedmiotowej uchwały – Radni zajmą
jednomyślne stanowisko.
Po odczytaniu projektu Uchwały przez Przewodniczącego Rady, przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr XX/147/2005 została przyjęta jednogłośnie tj. 13 głosami;

• projekt Uchwały Nr XX/148/2006 dotyczący ustalenia źródeł dochodów własnych i ich
przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów
własnych – przyjęto jednogłośnie tj. 13 głosami;
W materiałach doręczonych Radnym przed sesją Rady – przedłożono jeden projekt uchwały
w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Radziejów” dla 3 osób.
Przewodniczący Rady zaproponował aby każde przyznane Odznaczenie stanowiło przedmiot
odrębnej uchwały – Radni przyjęli propozycję Przewodniczącego;
Do projektów uchwał załączono wnioski Burmistrza Miasta uzasadniające przyznanie Odznaki
(wnioski stanowią załączniki do protokółu);

• projekt Uchwały Nr XX/149/2005 w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla
Miasta Radziejów” p. Bogdanowi Lewandowskiemu - Posłowi na Sejm RP:
p. Radny W. Juszczyński - wyraził swój sprzeciw przeciwko przyznaniu Odznaki. Radny
oświadczył, że docenia zaangażowanie Pana Posła, ale w Mieście gazu jeszcze nie ma.
Odznaczenie

ma być przyznane za coś, co dopiero w przyszłości będzie miało miejsce.

Planowana inwestycja (sieć gazociągowa) będzie inwestycją komercyjną, która będzie
przynosiła komuś duże dochody. Radny zaapelował aby Odznakę przyznać w sposób
„normalny” tzn. niech najpierw zostanie wybudowana inwestycja, a dopiero po tym przyjdzie
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czas na przyznawanie odznaczeń osobom zasłużonym. Obecne działanie przypomina
„wychodzenie przed orkiestrę”.
Przewodniczący Rady wytłumaczył Radnemu, że chociaż gazu w Radziejowie jeszcze nie ma
to dokonano już wszystkich niezbędnych formalności dzięki wstawiennictwu Posła Bogdana
Lewandowskiego. Rola p. Posła jest już fizycznie skończona, ale być może już w czasie
realizacji tej inwestycji będziemy jeszcze korzystać z pomocy p. Lewandowskiego.
Przewodniczący potwierdził, że planowana inwestycja jest komercyjna, ale przyniesie korzyści
nie tylko firmie sprzedającej gaz, lecz także mieszkańcom Miasta. Na temat wybudowania
w Radziejowie gazociągu mówiło się już 30 lat temu, temat odżywa w prowadzonych
kampaniach wyborczych, ale nikt dotychczas nie doprowadził tej inwestycji do końca.
Władze samorządowe postanowiły skorzystać z możliwości, że nitka gazu biegnie nieomal
w granicach miasta. To co zrobił w zakresie gazyfikacji

Poseł Lewandowski

było

postawieniem przysłowiowej „kropki nad i”, pozwalającą na dalsze działania.
Przewodniczący powiedział iż cieszy się, że wnioski w sprawie przyznania Odznaki dotyczą
osób, które na co dzień zajmują się działalnością gospodarczą powodującą, że Radziejów może
się rozwijać. Do tej pory Odznaki przyznawano osobom, reprezentujący tzw. pion techniczny.
p. Radny W. Juszczyński stwierdził iż Przewodniczący poruszył w swojej wypowiedzi dużo
wątków. Radny oświadczył, że jest za budową gazociągu w Mieście. Chodzi o to, że Poseł na
Sejm RP jest naszym przedstawicielem i powinien pilnować naszych interesów.
Radny jeszcze raz podkreślił, że Odznaczenie powinno być przyznane po zrealizowaniu zadania
inwestycyjnego.
Przewodniczący Rady – jest zdania, że trzeba na to spojrzeć szerzej.
Radny powinien przedstawić mieszkańcom uzasadnienie swojego stanowiska w przedmiocie
głosowania nad poszczególnymi uchwałami.
Sekretarz Miasta – uzupełnił, że cały proces gazyfikacji trzeba podzielić na dwa aspekty:
pierwszy to ten kiedy Miasto znalazło inwestora – Pomorską Spółkę Gazowniczą, nie mogła
ona załatwić formalności w Państwowym Górnictwie Naftowym aby podłączyć się
w Radziejowie. Na miejsce podłączenia wskazywano Kruszwicę.
Aktualna decyzja (bez względu na termin realizacji) wskazuje miejsce podłączenia na
Broniewek. Władze samorządowe – Burmistrz, Kierownik Janiak, Sekretarz – na co dzień mają
nowe problemy, które muszą rozwiązywać.
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p. Radny L. Kurant – wyraził swoją opinię, że nie boi się nagradzania jeszcze przed
wykonaniem zaplanowanego zadania, ponieważ na jego wykonanie jest już wydana
prawomocna decyzja. Wykonawca jest wyłoniony. Pomorska Spółka Gazownicza określiła
warunki na dostawę gazu dla odbiorców.
Radny jest zdania, że wniosek Burmistrza w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla
Miasta Radziejów” Posłowi Bogdanowi Lewandowskiemu – należy poprzeć.
p. Radny J. Bartz poinformował Rade, że Członkowie Komisji budownictwa i gospodarki
komunalnej – po wnikliwej dyskusji – zaopiniowali pozytywnie przedłożone wnioski
w sprawie przyznania Odznaki. W całej procedurze spraw związanych z realizacją inwestycji,
rola Pana Posła wydaje się być bezsporna.
Radny poprosił w imieniu Komisji o przyjęcie uchwały.
Uchwałę Nr XX/149/2005

poddano pod głosowanie. Wynik głosowania: 12 głosów za

przyjęciem Uchwały, przy jednym głosie przeciwnym;

• projekt Uchwały Nr XX/150/2005 w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla
Miasta Radziejów” p. Zdzisławowi Glonkowi Zastępcy Dyrektora Oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg i Autostrad w Bydgoszczy (wniosek Burmistrza o przyznanie Odznaki stanowi
załącznik do protokołu).
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu Uchwały.
Uchwałę przyjęto 12 głosami, przy 1 głosie przeciwnym;

• projekt Uchwały Nr XX/151/2005 dotyczący przyznania Odznaki „Zasłużony dla
Miasta

Radziejów”

p.

Lucjanowi

Walczakowi

Staroście

Radziejowskiemu

(wraz z załącznikiem):
p. Radny J. Trzeciak – stwierdził, że w dwóch poprzednich przypadkach Odznakę przyznano
osobom, które wykazały się pewnymi osiągnięciami na rzecz Miasta, natomiast jeżeli chodzi
o p. Walczaka to wykonuje on swoje obowiązki służbowe jak każdy inny pracownik.
We wniosku nie wykazano żadnych szczególnych osiągnięć.
p. Radny W. Juszczyński – zauważył, że podstawą do przyznania Odznaki Staroście jest
całokształt działalności i przynależność partyjna.
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Przewodniczący Rady oświadczył, iż Radny odczytał to zbyt wybiórczo.
Burmistrz Miasta zaapelował o „normalność” w dyskutowanej sprawie.
Polityczna przynależność Starosty nie pokrywa się z opcją polityczną Burmistrza. Jest jednak
porozumienie do wspólnego działania. Na początku współpracy były pewne uprzedzenia
i zadrażnienia, ale w miarę upływu czasu sytuacja uległa zmianie. Współpraca rozwija się
nadal. Dowodem na to jest chociażby budowa chodnika przy obwodnicy. Była to inwestycja,
której ogólny koszt wyniósł 150.000 złotych, gdzie udział Miasta zamknął się kwotą tylko
15.000 złotych, pozostałe środki pochodziły z budżetu Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad oraz
Starostwa Powiatowego. Z samorządem Gminy Radziejów nie można było uzyskać
porozumienia. Dalsze wspólne działania to: termomodernizacja budynku administracyjnego
(obniżenie kosztów ogrzewania z 85.000 zł. do 33.000 – za sezon

grzewczy), kupno działki

przy szpitalu (za ¼ wartości), przekazanie na rzecz Miasta gruntu wraz z budynkiem (po byłej
kotłowni) co zwiększy nasz majątek.
Wymienione przykłady są podstawą do uszanowania osoby Starosty.
Uwaga p. Radnego Trzeciaka iż Starosta wykonuje te czynności w ramach obowiązków
służbowych nie jest do końca słuszna, ponieważ Wójt Gminy też wykonuje swoje obowiązki,
ale nie można z nim nawiązać odpowiedniej współpracy.
Inne osoby, które zostały już wcześniej odznaczone, wykonują swoje obowiązki służbowe,
a jednak zostały uhonorowane przyznaniem Odznaki (np. p. Dyrektor MPBP).
Odznaka „Zasłużony dla Miasta Radziejów” została ustanowiona po to aby wyrazić szczególne
uznanie osobom, które wspierają wszelkie działania czynione dla dobra lokalnej społeczności.
Burmistrz zaapelował do Radnych o uhonorowanie poważnego człowieka, wpłynie to na pewno
na jeszcze większe polepszenie kontaktów służbowych.
Na terenie Miasta pracuje trzech gospodarzy samorządów, którzy na co dzień podejmują wiele
istotnych decyzji.
p. Radny W. Juszczyński

odniósł swoją wypowiedź do apelu Burmistrza o normalne

zachowanie. Zdaniem Radnego – normalność to są dobre stosunki panujące między
gospodarzami. W odczuciu Radnego Starosta Walczak nie jest aż tak zasłużony dla Miasta
i społeczności aby uhonorować go przyznaniem Odznaki.
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Po zakończeniu dyskusji projekt uchwały poddano pod głosowanie.
Uchwałę Nr XX/151/2005 przyjęto 10 głosami, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie
wstrzymującym;

• projekt Uchwały Nr XX/152/2005 w sprawie utworzenia obwodu głosowania
w szpitalu – przyjęto jednogłośnie (13 głosami);

• projekt Uchwały Nr XX/153/2005 dotyczący zmiany Uchwały Nr XVII/132/2005
z dnia 25 lutego 2005 roku;
p. Radny J. Bartz – Przewodniczący Komisji budownictwa i gospodarki komunalnej
poinformował Radę, że wprowadzenie zmiany do Uchwały zostało pozytywnie zaopiniowane
przez Członków Komisji.
p. W. Janiak dodał iż uzupełnienie zapisu Uchwały Nr XVII/132/2005 daje możliwość
zainteresowanej osobie do wykonywania dalszych prac projektowych.
Przewodniczący Rady zapytał przyjęcie Uchwały nie powinno być związane z zakazem
handlu na placu przy domu kultury.
Sekretarz Miasta wyjaśnił iż wskazywał wcześniej na zamieszczenie takiego zapisu, jednak
wycofał swój wniosek, ponieważ na dzień dzisiejszy nie jest znany termin otwarcia nowego
targowiska.
Uchwała Nr XX/153/2005 została przyjęta jednogłośnie – 13 głosami.
Ad. 7) Składanie wniosków i interpelacji przez Radnych
Przewodniczący Rady poinformował Radnych, że w dniu 24 czerwca br. odbędzie się
uroczysta sesja Rady Miasta związana z obchodami XXXI Dni Radziejowa.
Sesję poprzedzi Msza św. Odprawiona w Klasztorze Ojców Franciszkanów.
W programie sesji przewiduje się zaprezentowanie historii Miasta, wręczenie 4 osobom
Odznak „Zasłużony dla Miasta Radziejów” oraz podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia
św. Jana Chrzciciela Patronem Radziejowa. Sesja zostanie wzbogacona o program artystyczny
przygotowany przez członków chóru Largo.
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Przewodniczący zgłosił oficjalny wniosek aby Radni nie pobierali diety za udział
w posiedzeniu tej uroczystej sesji.
Propozycja Przewodniczącego Rady została przyjęta jednogłośnie.
p. Radny L. Kurant

zgłosił wniosek

dotyczący naprawienia lub wymiany tablic

informacyjnych przy drogach wjazdowych – wyjazdowych z Miasta.
W sąsiednich gminach zadbano o wygląd takich tablic.
Sekretarz Miasta

odpowiedział Radnemu iż Urząd otrzymał ofertę na wykonanie tablic

informacyjnych. Koszt jednej tablicy wyniósłby około 8 – 9 tys. złotych, a należałoby wykonać
4 tablice. Ponieważ

w tegorocznym budżecie nie zaplanowano takiego wydatku do sprawy

będzie można powrócić w przyszłym roku. Zdaniem p. Sekretarza nie należy się pozbywać
napisu „Radziejów wita”, ponieważ wyznacza on odrębność jednostki samorządowej. Należy
również rozpatrzyć możliwość włączenia do tej akcji sponsorów, którzy za pewną odpłatnością
mogliby wykorzystać tablice także do celów reklamowych swojej działalności.
p. Radny W. Juszczyński

przekazał iż otrzymał sygnały od mieszkańców w sprawie

zawalonej piwnicy za barakiem przy ulicy Wyzwolenia. Miejsce to należy jak najszybciej
zabezpieczyć aby zapobiec nieszczęściu. Jest to tym bardziej pilne, że zbliża się czas wakacji.
Radny zgłosił interpelację dotyczącą

interwencji w komendzie policji w sprawie

motocyklistów jeżdżących ulicami Miasta. Prędkość z jaką poruszają się po drogach stanowi
poważne zagrożenie dla pieszych i innych kierowców.
Radny poprosił o odpowiedź jak daleko posunęły się sprawy związane z budową basenu.
p. Witold Janiak – Kierownik Ref. GKM udzielił Radnemu następujących odpowiedzi:
- zniszczona piwnica zostanie rozebrana w terminie 2 tygodni. Do uporządkowania terenu
potrzebne będzie użycie ciężkiego sprzętu, który Miasto będzie musiało wypożyczyć;
- w sprawie niebezpiecznych motocyklistów jeżdżących po naszych drogach przeprowadzono
już rozmowę z funkcjonariuszem policji, który podejmie odpowiednie działanie.
Przewodniczący Rady zobowiązał się do przeprowadzenia na ten temat osobistej rozmowy
z Komendantem Komendy Powiatowej Policji.
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Burmistrz Miasta odpowiedział Radnemu, że Miasto złożyło do Urzędu Marszałkowskiego
skompletowany wniosek o przyznanie środków na budowę basenu przy szkole podstawowej.
Wniosek zostanie poddany szczegółowej analizie. Radni zostaną poinformowani o udzielonej
odpowiedzi.
Ad. 8) Wolne wnioski i zakończenie obrad
p. Dyrektor MPDK zgłosiła wniosek o rozważenie możliwości rozebrania części pozostałego
ogrodzenia przy domu kultury. Betonowe ogrodzenie jest częściowo uszkodzone co nie wpływa
na estetykę obiektu.
p. Witold Janiak – obiecał, że pozostałe elementy ogrodzenia zostaną rozebrane i usunięte
w przyszłym tygodniu.

Posiedzenie Rady Miasta zakończono o godzinie 14.05

Protokolant
Renata Wrzesińska

Sekretarz Sesji
Kazimiera Staszyńska
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