Protokół Nr 2/2007
ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki i
Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju SpołecznoGospodarczego
z dnia 16 stycznia 2007 r.
Posiedzenie komisji zostało zwołane przez Przewodniczących komisji
J.Goździa i S.Jagielskiego. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji,
Skarbnik Powiatu / lista obecności w załączeniu /
Przewodniczący komisji Budownictwa przywitał obecnych i przedstawił projekt
porządku posiedzenia:
1.Sprawy organizacyjne
a/ stwierdzenie prawomocności posiedzenia
b/ przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia komisji.
c/ przyjęcie porządku posiedzenia
2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu lipnowskiego na 2007 rok.
3. Planowane inwestycje Zarządu Dróg Powiatowych na 2007 rok.
4.Sprawy różne.
5.Zakończenie.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Budownictwa przeczytał protokół z pierwszego posiedzenia
komisji i zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi. Uwag nie było.
Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z pierwszego posiedzenia komisji.
Przewodniczący komisji Oświaty stwierdził, że obecny jest cały skład osobowy
komisji / lista obecności w zał./
Następnie przedstawił porządek posiedzenia komisji.
1.Sprawy organizacyjne
a/ stwierdzenie prawomocności posiedzenia
b/ przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia komisji.
c/ przyjęcie porządku posiedzenia
2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu lipnowskiego na 2007 rok.
3.Zaopiniowanie projektów uchwał na V Sesję Rady powiatu w Lipnie:
- przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków
wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych
składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych
- zmiany Uchwały Nr X/63/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 24
października 2003 roku odnośnie zasad udzielania i rozmiaru zniżek
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i
innych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Lipnowski.
4.Sprawy różne.
5.Zakończenie.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty powiedział, że protokół z pierwszego posiedzenia
komisji został wyłożony do wglądu. Zapytał czy są uwagi. Uwag nie było.
Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z pierwszego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Komisji Oświaty zaproponował, aby w pierwszej kolejności
zaopiniować projekty uchwał na V Sesję Rady Powiatu. Radni wyrazili zgodę.
3.Zaopiniowanie projektów uchwał na V Sesję Rady powiatu w Lipnie:
- przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych
warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i
niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych
warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz
dodatków mieszkaniowych .
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu omówiła Naczelnik OKSZ
A.Smużewska.
Radny A.Antoszewski zapytał kto otrzymuje i w jakiej wysokości dodatek
motywacyjny.
Naczelnik OKSZ A.Smużewska odpowiedziała, że dodatek motywacyjny jest w
gestii dyrektorów. Jest to 3% od płacy zasadniczej. W regulaminie jest nawet 20%
ale subwencja nie jest wystarczająca, aby zwiększyć procentowo dodatek
motywacyjny. Zostało podniesiony dodatek za wychowawstwo. Jest obecnie około
50 zł a był 40 zł.
Dodatek motywacyjny płacony jest również nauczycielom , którzy uczestniczą w
komisji egzaminacyjnej.
Przewodniczący Komisji Oświaty poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych
warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych
innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych .
Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie.
- zmiany Uchwały Nr X/63/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 24
października 2003 roku odnośnie zasad udzielania i rozmiaru zniżek
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i
innych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Lipnowski.
Projekt uchwały omówiła Naczelnik OKSZ A.Smużewska. Poinformowała, że
wprowadzono zmianę Uchwały Nr X/63/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia
24.10.2003r. na wniosek Dyrektora ZST w Lipnie, żeby usprawnić pracę, żeby był
Kierownik praktycznej nauki zawodu i Kierownik warsztatów. Do tej pory było to
łączenie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu lipnowskiego na 2007 rok.
Projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2007 rok omówiła Skarbnik Powiatu
B.Małkiewicz. Poinformowała,że budżet w ZDP na 2007 rok jest większy o 0,58%.

Jest zaplanowana realizacja zadania II etap prac związanych z budową drogi
powiatowej Żabieniec – Lipno. Zadanie to w 60% będzie pokryte ze środków
unijnych. Na przebudowę dróg zaplanowano kwotę 1 mln.158 tyś. zł.
Na dzień dzisiejszy nie znane są wielkości subwencji oświatowej na 2007 rok.
Dwie jednostki ZDP i PUP złożyły wnioski o podwyżki płac w ramach swojego
budżetu. ZDP o 4% wzrost płac a PUP o 6,1%.
Radny A.Antoszewski zapytał ilu nauczycieli odejdzie na emeryturę w 2007 roku.
Naczelnik Wydziału OKSZ A.Smużewska odpowiedziała, że w 2006 roku odeszło
30 nauczycieli a w 2007 roku przygotowywanych jest 18 nauczycieli.
Radny A.Antoszewski zapytał czy liczba nauczycieli będzie malała, ponieważ
nadchodzi niż, jakaś liczba uczniów odejdzie do innych powiatów. Czy jest to
przewidywane.
Naczelnik Wydziału OKSZ A.Smużewska odpowiedziała, że jest to przewidziane w
Strategii. Dodała, że zagrożenia kadrowego nie będzie. Trudniej będzie utrzymać
placówki oświatowe.
Radny A.Antoszewski powiedział, że obiekt ZS w Skępem należałoby przygotować
tak, aby przynosił dochody, na działalność sportowo- wypoczynkową. Powiedział, że
jest zwolennikiem silnych i dobrze zarządzających jednostek. ZST, Bursa i Szkoła
Specjalna powinny mieć jedna jednostkę ekonomiczną.
Naczelnik Wydziału OKSZ A.Smużewska odpowiedziała, że Bursa, ZSS i Poradnia
jest to jeden obiekt i wspólne są koszty utrzymania.
Skarbnik B.Małkiewicz poinformowała, że jest prowadzona inwestycja w SZ w
Lipnie. Nie uwzględnione są żadne remonty w placówkach oświatowych. Jeżeli w
ciągu roku będą jakieś dodatkowe środki będą naniesione do budżetu.
Radny A.Antoszewski powiedział, że należy zagospodarować obiekt w Wymyślinie i
przeznaczyć go na Rodzinny Dom Dziecka, zmniejszyłoby to koszty utrzymania
wychowanków, którzy przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Radny D.Chmielewski wskazał, aby Zarząd Powiatu wypracował długofalową
strategię zagospodarowania obiektów w Wymyślinie, aby wszelkie nakłady
inwestycyjne były przemyślane.
Radny A.Antoszewski zapytał czy planuje się w ZS w Dobrzyniu n/W utworzenie
kierunku rolniczego.
Naczelnik Wydziału OKSWZ A.Smużewska odpowiedziała, że jest Szkoła
Agrobiznesu, natomiast nie ma naboru do Technikum Rolniczego. Są oferty ale nie
ma zainteresowanych uczniów..
Radny A.Antoszewski zapytał jakie są plany odnośnie gospodarstwa rolnego skoro
nie ma naboru do szkoły rolniczej.
Naczelnik Wydziału OKSWZ A.Smużewska odpowiedziała, że ta sprawa jest
rozpatrywana przez Zarząd Powiatu. Planowane jest wydzierżawienie gospodarstwa.
Przewodniczący Komisji Oświaty poddał pod głosowanie projekt budżetu powiatu
lipnowskiego na 2007 rok w dziale oświata i wychowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu
lipnowskiego na 2007 rok w dziale oświata i wychowanie.
Przewodniczący Komisji Budownictwa poinformował, że do 22 stycznia jest termin
składania wniosków na remonty i budowę dróg.

Zapytał ile takich wniosków wpłynęło i na jakie drogi.
Skarbnik B.Małkiewicz odpowiedziała, że jest przygotowana dokumentacja
techniczna na budowę drogi Rogowo-Skepe. Planowana jest przebudowa drogi
Sikórz – Kikół, która jest dofinansowywana z rezerwy ogólnej, o którą wystapił
Zarząd Dróg Powiatowych.
Przewodniczący Komisji Budownictwa powiedział, że są skargi mieszkańców na
budowę drogi Żabieniec – Lipno.
Radny P.Gesicki powiedział, że ta droga jest jeszcze nie odebrana.
Przewodniczący Komisji Budownictwa poinformował, że są również skargi na drogę
Maliszewo – Brzeźno. Jest bardzo dużo pism w tej sprawie. Mieszkańcy wybierają
się na sesję Rady Powiatu.
Skarbnik Powiatu B.Małkiewicz odpowiedziała, że ta droga nie jest planowana do
budowy.
Radny M.Kwiatkowski przeczytał pismo Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg
odnośnie budowy obwodnicy miasta Lipna. / pismo w zał. /
Komisja dyskutowała na temat zmiany kierunku ruchu pojazdów ciężarowych w
mieście Lipnie. Proponowano objazd ul. Skepską aby odciążyć miasto Lipno.
Radny D.Chmielewski powiedział, że należy przystąpić do oznakowania dróg
wspólnie z miastem Lipnem.
Przewodniczący Komisji Budownictwa poddał pod głosowanie przyjęcie projektu
budżetu powiatu lipnowskiego na 2007 rok w dziale transport i łączność.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu
lipnowskiego na 2007 rok w dziale transport i łączność.
4. Sprawy różne i komunikaty.
Przewodniczący Komisji Budownictwa poinformował, że na następne posiedzenie
zostanie zaproszony Dyrektor ZDP w Lipnie i komisja objedzie drogi powiatowe.
Na tym protokół zakończono.
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