
Protokół nr XLI/2006 
z obrad XLI sesji Rady Powiatu w Radziejowie 

w dniu 24 maja 2006 r. 
 

Sesję otworzył (o godz. 1002) p. Jan Wojciechowski Przewodniczący Rady 
Powiatu witając radnych, zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na sesję. 
P. Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji udział bierze  
14 radnych, co daje podstawę do prawomocności obrad (lista obecności – zał. nr 2). 
         Przystąpiono do przyjęcia porządku obrad (zał. nr 1).  
Na salę obrad weszli: radny Kowalski oraz radny Trawiński – godz. 1005. Quorum 
wynosi 16 radnych. 
Nie zgłoszono uwag.  
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła porządek obrad. 
         P. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Rady.  
Nie zgłoszono uwag do protokołu. 
W wyniku głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Rady.  

Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad – wręczenia odznaczeń 
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”. 
P. Przewodniczący powitał osoby, którym zostaną wręczone odznaczenia, jak też 
osobę, która wręczeń dokona. Następnie udzielił głosu mjr Henrykowi 
Mielcarczykowi z WKU we Włocławku. 
Mjr Mielcarczyk odczytał treść wyciągu z decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 165 
z 7 października 2005 r. o nadaniu odznaczeń: 
• srebrnych „Za Zasługi dla Obronności Kraju” dla: Heleny Szymczak,  

Zofii Biernackiej, Tadeuszowi Biernackiemu, 
• brązowych „Za zasługi dla Obronności Kraju” dla: Zygmunta Sosnowskiego 

Wójta Gminy Bytoń oraz Waldemara Wujkiewicza Wójta Gminy Topólka. 
Mjr Mielcarczyk dokonał wręczenia odznaczeń wymienionym osobom. 

Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad – sprawozdania Starosty 
z prac Zarządu między sesjami. 
P. Starosta przekazał informację nt. prac Zarządu między sesjami. 
a) pierwsze posiedzenie (27 kwietnia 2006 r.): 

• przyjęcie harmonogramu realizacji prac na drogach powiatowych; 
• udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych  

do składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane w związku z robotami budowlanymi 
prowadzonymi na drogach powiatowych; 

• rozpatrzenie wniosków w sprawie sfinansowania udziału powiatu  
w Kujawsko - Pomorskich Targach Turystyczno – Ogrodniczych w Minikowie 
oraz dofinansowania wyjazdu delegacji powiatu do zaprzyjaźnionej gminy 
Wahrenholz; 

• podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych, położonych w Piotrkowie Kuj. oznaczonym numerami: 
393/3, 393/4, 393/5, 393/6, w drodze drugiego przetargu ustnego 
nieograniczonego; 

• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie II przetargu 
ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej o numerze 19 położonej  
w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 6 w budynku byłego hotelu pielęgniarek, 
wraz z udziałem wynoszącym 1674/54921 części w prawie użytkowania 
wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 666/4; 

• podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu; 
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P. Starosta wyjaśnił, że decyzja dotyczyła działki przy Domu Pomocy 
Społecznej, sprzedanej w pierwszym przetargu. 

• zapoznanie się z informacją o przeprowadzonym konkursie na stanowisko 
zastępcy dyrektora d/s medycznych SP ZOZ w Radziejowie; 

• zatwierdzenie aneksu do organizacji roku szkolnego w Zespole Szkół RCKU  
w Przemystce; 

• podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.; 
• przyjęcie bilansu łącznego jednostek budżetowych oraz gospodarstw 

pomocniczych. 
b) drugie posiedzenie (9 maja 2006 r.): 

• podjęcie decyzji o rozpoczęciu drugiej procedury konkursowej na wyłonienie 
zastępcy dyrektora d/s medycznych SP ZOZ w Radziejowie; 

• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez 
utylizację środków trwałych (zestaw komputerowy IBM 61-28 i kserokopiarka 
Canon typ NP. 1550); 

• zapoznanie się z informacją o podwyżkach wynagrodzeń dla pracowników 
Starostwa Powiatowego; 

• zapoznanie się z informacją nt. wykonania budżetu powiatu za I kwartał 
2006 r. 

c) trzecie posiedzenie (16 maja 2006 r.): 
• zapoznanie się z informacją Dyrektora SP ZOZ nt. sprzedaży ruchomości 

należących do SP ZOZ (3 kotłowni olejowych); 
P. Starosta przekazał, że podobne spotkanie odbyło się z udziałem Dyrektora 
„Gazbud-u”. Firma ta jest zainteresowana wykupem kotłowni. Sprzedaż 
kotłowni może nastąpić po styczniu 2007 r. lub wcześniej, ale pod 
warunkiem spłaty 2 rat pożyczki na kwotę 32.000 zł. Z rozmowy wyniknęło, 
że Dyrektor Gazbud-u byłby skłonny wpłacić zaliczkę, by spłata pożyczki 
nastąpiła wcześniej.  
W przypadku spłaty ponad połowy wartości pożyczki, istnieje możliwość 
umorzenia jej w 35-40%. 

• podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej 
pawilonem handlowym, położonej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 4, 
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 666/12, w trybie przetargu 
ustnego ograniczonego; 

• zapoznanie z informacją Kierownika Wydziału Administracji i Mienia Powiatu 
nt. remontu dachu budynku administracyjnego położonego  
przy ul. Kościuszki 20/22; 

• zatwierdzenie aneksu do organizacji roku szkolnego w Zespole Szkół RCKU  
w Przemystce; 

• zajęcie stanowiska w sprawie przedłużenia stanowiska dyrektora Zespołu 
Szkół i Placówek, bez przeprowadzania konkursu; 
P. Starosta wyjaśnił, że obecny dyrektor został wyłoniony w drodze 
konkursu. Istnieje możliwość przedłużenia jego funkcji, bez ponownego 
przeprowadzania konkursu, za zgodą wyrażoną przez Kuratorium Oświaty 
oraz Radę Pedagogiczną. Takie stanowisko zostało przyjęte. W tym temacie 
zostały skierowane stosowne pisma do Kuratorium Oświaty oraz Rady 
Pedagogicznej. 

• przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie 
powiatu na 2006 r.; 

• przyjęcie porządku i materiałów na sesję. 
P. Starosta poinformował, że na szczeblu wojewódzkim PFRON-u rozpatrywane były 
wnioski złożone w ramach programu PFRON „Edukacja – program pomocy  
w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”.  
Zostały złożone 3 wnioski dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Radziejowie. Zostały one zaakceptowane. Otrzymane dofinansowanie wynosi 



 3 

233.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy naukowych, 
wyposażenie oraz zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Ponadto złożonych jest 9 innych wniosków w Ministerstwie 
Edukacji oraz w Ministerstwie Kultury, które uzyskały pozytywną opinię. Nie ma 
jednak jeszcze ostatecznej decyzji co do ich zatwierdzenia. 
Na tym p. Starosta zakończył sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami. 

P. Przewodniczący przystąpił do zapytań i uwag. 
Nie zgłoszono zapytań i uwag do złożonego sprawozdania z prac Zarządu. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami. 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – 
informacji nt. oceny sytuacji w rolnictwie w odniesieniu do przyjętej Strategii 
Rozwoju Powiatu Radziejowskiego oraz nowych przepisów UE. O zabranie głosu 
poprosił p. Marka Wojtysiaka Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Infrastruktury Technicznej. 
P. Wojtysiak wyjaśnił, że przedłożone sprawozdanie składa się z trzech części. 
Pierwsza z nich przedstawia stan aktualny rolnictwa na terenie Powiatu 
Radziejowskiego. Druga część dotyczy wykorzystania środków finansowych UE 
przeznaczonych dla rolnictwa. Część ta została opracowana przy udziale Biura 
Powiatowego ARiMR. Trzecia część dotyczy zadań w zakresie rolnictwa i obszarów 
wiejskich realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Infrastruktury Technicznej w 2005 r. oraz częściowo w I kwartale 2006 r. 
P. Wojtysiak dodał, że przedłożone sprawozdanie zostało przeanalizowane przez 
Zarząd Powiatu oraz Komisję Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska  
i Infrastruktury Technicznej.  

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Głos zabrał p. Henryk Orłowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej.  
Poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 22 maja br. zapoznała się  
z przedłożoną informacją przygotowaną przez Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej. Przedstawiona została aktualna sytuacja 
rolnictwa na terenie Powiatu Radziejowskiego w kontekście przyjętej Strategii 
Rozwoju Powiatu Radziejowskiego. 
Komisja uważa, że w związku z przystąpieniem Polski do UE, rolnicy przyswoili 
sobie pewne zasady i normy prawne postępowania, jak pozyskiwać środki unijne. 
Tereny wiejskie powiatu uległy przeobrażeniom. Gospodarstwa stały się 
wyspecjalizowane. Poparciem na to są liczby podane w przedłożonej informacji.  
718 rolników z terenu powiatu złożyło wnioski o pozwolenie na płytę obornikową, 
celem dostosowania gospodarstw rolnych do standardów UE. Świadczy to o wąskiej 
specjalizacji rolnictwa na terenie powiatu.  
Dużym zainteresowaniem rolników cieszą się wnioski składane na inwestycje  
w rolnictwie, np. budowę nowych budynków inwentarskich. To również świadczy  
o tym, że przeobrażenia idą we właściwym kierunku.  
Swego czasu istniały obawy, że rolnicy nie będą mogli skorzystać z dopłat 
obszarowych bezpośrednich. Tymczasem z roku na rok składanych wniosków jest 
coraz więcej.  
Prasa w ostatnim czasie informowała, że zabraknie środków na wypłatę rent 
strukturalnych. Tej sytuacji nie przewidziano. Z terenu powiatu 163 rolników 
złożyło wnioski, a wydanych zostało 130 decyzji o przyznaniu renty. 
Zainteresowanie rolników rentami strukturalnymi jest duże.  
P. Orłowski stwierdził, że właściwie wykorzystywane są środki na rekultywację dróg 
oraz polepszanie nawierzchni dróg dojazdowych do gospodarstw rolnych.  
Z przedłożonej informacji wynika, że gminy odstępują od tłucznia na rzecz bardziej 
trwałej nawierzchni tj. asfaltu. Każda gmina, w większym lub mniejszym stopniu, 
korzysta z dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
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Problemem jest to, że w ciągu roku gmina może tylko wykonać jedno zadanie  
w ramach tej dotacji.  
Komisja dostrzegła pozytywne strony jak i zagrożenia związane z obecną sytuacją  
w rolnictwie.  
Przede wszystkim jest wielkie i niekwestionowane zainteresowanie rolników 
pozyskaniem wszelkich środków na rozwój ich gospodarstw rolnych, inwestycje, 
renty strukturalne, zalesienia.  
Niektóre zadania ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego oraz Programie 
Ochrony Środowiska być może nie zostaną zrealizowane, szczególnie w zakresie  
dot. zalesiania. Lesistość powiatu wynosi tylko 4,67%. Natomiast w Strategii  
i Programie Ochrony Środowiska przyjęto ok. 10%. Zalesianie postępuje bardzo 
wolno. Jedną z przyczyn tego stanu jest to, że rok 2005 został pominięty, ponieważ 
ustawodawca nie przewidział, że gminy nie posiadają aktualnych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Nie można było w ub. roku wykorzystać 
środków. Rada Powiatu swego czasu skierowała apel do rządu i parlamentarzystów, 
by dokonać zmiany przepisów prawnych i oprócz planu zagospodarowania 
przestrzennego brać pod uwagę studium uwarunkowań. Zostało to uwzględnione. 
Kolejna pozytywna rzecz dotyczy prawidłowego funkcjonowania, dobrej współpracy  
z rolnikami i samorządami takich instytucji jak Biura Powiatowego ARiMR  
i Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 15 maja mijał termin składania przez rolników 
wniosków o dopłaty bezpośrednie. Podmioty te pracowały również w godzinach 
nadliczbowych, by wszyscy rolnicy zdążyli złożyć wnioski. Termin na złożenie 
wniosków był krótki, ponieważ rolnicy późno otrzymali formularze.  
Wyczerpanie środków na renty strukturalne jest zagrożeniem. Takie pojawiają się 
informacje prasowe. Wytłumaczeniem nie jest to, że poprzedni rząd ustalił za 
wysokie stawki. Takich wyjaśnień nie przyjmuje. Być może środki zostaną 
ograniczone. P. Orłowski zwrócił się do p. Dąbrowskiej Kierownik Biura 
Powiatowego ARiMR o informacje w tym temacie.  
P. Orłowski zwrócił uwagę na to, że słabą stroną powiatu jest funkcjonowanie tylko 
dwóch spółek wodnych. Funkcjonują dwie spółki wodne: w Dobrem i Osięcinach.  
W przypadku większych i nagłych opadów, urządzenia melioracyjne nie funkcjonują 
właściwie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 
Komisja stwierdziła, że przedłożona informacja została sporządzona szczegółowo, 
konkretnie i analitycznie. W pełni obrazuje sytuację rolnictwa na terenie powiatu.  
W imieniu Komisji p. Orłowski zwrócił się do Rady o przyjęcie przedłożonej 
informacji. 
Głos zabrała p. Danuta Dąbrowska Kierownik Biura Powiatowego ARiMR.  
Stwierdziła, że fundusze, które otrzymują rolnicy, nie są funduszami 
obligatoryjnymi. ARiMR pełni rolę płatniczą. W pewnym zakresie prowadzą działania 
promocyjne oraz w miarę potrzeb informują o nich rolników.  
Fundusze nie są obligatoryjne. Są realizowane, jeżeli Biuro otrzyma stosowny 
wniosek. Po jego weryfikacji, są realizowane płatności.  
P. Dąbrowska stwierdziła, że jest bardzo dużo problemów, ale współpraca  
w zakresie wyjaśniania ich między Biurem a rolnikami układa się dobrze. Rolnicy 
muszą się przyzwyczaić do stawianych wymogów oraz wypełniania dokumentacji.  
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jest realizowany bez większych 
opóźnień. Na bieżąco regulowane są wypłaty rent strukturalnych. Nie ma żadnych 
opóźnień. Minister zasygnalizował problem, nie wskazując żadnych wytycznych co 
do dalszej realizacji tego zadania. PROW nie jest funduszem obligatoryjnym. 
Zapewne w pewnym momencie środki zostaną wyczerpane. Z posiadanych 
informacji wie, że jest planowana realizacja rent strukturalnych w latach 2007 – 
2013. Na dzień dzisiejszy nie otrzymała żadnej informacji o wstrzymaniu tego 
funduszu. 
Poinformowała, że obecnie złożonych jest 169 wniosków na renty strukturalne.  
Po wystąpieniu medialnym sprawa nabrała dużego rozgłosu. Rolnicy zgłaszają się 
do Biura, by otrzymać wiarygodne informacje na ten temat.  
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P. Dąbrowska podkreśliła, że program jest nadal realizowany. Zapewne jednak 
kiedyś środki na jego realizację zostaną wyczerpane.  
Ważnym działaniem jest wspieranie gospodarstw niskotowarowych. Złożonych 
zostało 429 wniosków, w tym pozytywnie rozpatrzonych 323. W skali województwa 
powiat jest wiodącym w zakresie terminowości realizacji tego funduszu.  
W ramach PROW realizowane jest wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych. 
Rolnicy nie korzystają w dużym zakresie z tego wsparcia. Istnieją przepisy wiążące 
przystępność tego pakietu.  
Na terenie powiatu najwięcej wniosków zostało złożonych na rolnictwo 
zrównoważone. W roku 2005 wnioski złożyło 22 beneficjentów, w 2006 r.  
17 beneficjentów kontynuuje to zadanie. Na terenie powiatu występuje także 
rolnictwo ekologiczne. Złożone zostały wnioski. Ich realizacja następuje w miarę 
spływu funduszy.  
Istotną sprawę stanowi ochrona gleb i wód. W 2006 r. 53 beneficjentów złożyło 
wnioski, a w 2005 r. korzystało z tego 38 beneficjentów. 
W zakresie zalesiania realizowanych jest 7 wniosków.  
Kolejną ważną sprawą są płatności obszarowe. Płatności powinny być zrealizowane 
do końca czerwca. Na dzień dzisiejszy na terenie powiatu jest jedno gospodarstwo, 
które wymaga naliczeń. Jeżeli chodzi o ONW, to jest 10 gospodarstw.  
Realizacja płatności obszarowych powinna nastąpić do końca czerwca. 
Pracownikom Biura zależy na tym, by wszystkie zadania były realizowane  
a bieżąco. Pieniądze są potrzebne rolnikom, ich gospodarstwom. Są rekompensatą 
za to, co rolnicy tracą w związku z ich reorganizacją oraz sytuacją ekonomiczną 
gospodarstw. Powiat Radziejowski jest powiatem typowo rolniczym. Występuje 
bardzo dużo problemów związanych z prowadzeniem gospodarstw.  
P. Dąbrowska zwróciła uwagę na temat dot. identyfikacji i rejestracji zwierząt. 
Główny nadzór w zakresie identyfikacji sprawuje Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii. P. Kierownik wyraziła zdanie, że zostało jeszcze dużo do zrobienia  
w tym temacie. Identyfikacja jest obowiązkowa, a rolnicy starają się to ominąć.  
W takim przypadku rolnik traci, ponieważ sztuki są utylizowane bez rekompensaty 
finansowej.  
W skali województwa w zakresie produkcji zwierzęcej Powiat Radziejowski jest 
jednym z dominujących.  
Radny Waszak zapytał o odsetek procentowy ilości złożonych wniosków w stosunku 
do ilości gospodarstw na terenie powiatu o dopłaty bezpośrednie. 
Radny stwierdził, że z przedłożonej informacji wynika, iż wzrosła ilość gospodarstw 
w porównaniu do 2004 r., które złożyły wnioski. Tymczasem zmniejszyła się kwota 
dopłaty na gospodarstwo w 2005 r., w porównaniu do 2004 r. oraz kwota dopłat 
ogółem. Radny zapytał, co było przyczyną tego. 
Przedłożona informacja mówi także o liczbie gospodarstw utrzymujących dany 
gatunek zwierząt – liczbie stad. Radny zapytał, czy na myśli należy mieć liczbę 
gospodarstw, czy też liczbę stad.  
Radny Szczerbiak poruszył temat bezrobocia na wsi. Wszystko prowadzi do tego, że 
na wsi będzie coraz większe bezrobocie, ponieważ konkurencja będzie coraz większa 
oraz gospodarstwa będą dążyły do powiększania się i likwidacji tych małych. 
Działania państwa są tak prowadzone, by dążyć do likwidacji małych gospodarstw. 
Powstaje problem, gdzie mają znaleźć zatrudnienie ludzi na wsi. Jedną z możliwości 
jest turystyka i agroturystyka. Polska ma stanowić zaplecze turystyczne dla UE.  
Na terenie powiatu jest tylko 12 gospodarstw agroturystycznych. Przy ilości 
istniejących gospodarstw rolnych, jest to znikomy procent. W Gminie Osięciny  
i Gminie Radziejów w ogóle nie ma gospodarstw agroturystycznych. W Topólce,  
o ogromnym potencjale turystycznym w postaci jezior, są tylko 2 gospodarstwa 
agroturystyczne. 7 gospodarstw jest na terenie Gminy Piotrków Kuj. Są środki 
unijne, które można pozyskać na tworzenie gospodarstw agroturystycznych.  
Rozwój agroturystyki na terenie powiatu zawarty jest w przyjętej przez Radę Powiatu 
Strategii. Jest w niej również zawarty problem zalesiania. Zalesić można 2900 ha  
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na terenie powiatu. Wynika z tego, że potrzeba 107 lat na ich zalesienie. Tak wolno 
postępuje ten proces na terenie powiatu.  
Zgodnie z polityką UE zalesianie miało stanowić źródło dochodu dla rolnika.  
Z informacji wynika, że 9 rolników otrzymuje miesięczny ekwiwalent za wyłączenie 
gruntów rolnych z produkcji i prowadzenie uprawy leśnej na łączną kwotę  
ok. 3.600 zł. Na 1 rolnika wypada ok. 400 zł miesięcznie.  
Radny stwierdził, że poprzez zalesianie gruntów, prowadzenie gospodarstw 
agroturystycznych, powinno być zmniejszane bezrobocie na wsi. Faktycznie na 
terenie całego powiatu nie ma możliwości zatrudnienia. Radny zapytał, czy jest 
instytucja na terenie powiatu odpowiedzialna za te sprawy, tj. by pieniądze były 
kierowane do gospodarstw agroturystycznych, jak też do rolników z tytułu 
zalesiania. Jeżeli tak będzie, wieś będzie się rozwijała. Czy do zadań Biura 
Powiatowego ARiMR należy informowanie rolników o możliwościach finansowych,  
z jakich mogą skorzystać?  
Następnie głos zabrała p. Dąbrowska w odpowiedzi na powyżej zgłoszone uwagi  
i pytania. 
Na pytanie, ile jest gospodarstw na terenie powiatu, odpowiedziała, że na dzień 
wczorajszy wnioski złożyło 3.701 beneficjentów. W ub. roku było 3.756 złożonych 
wniosków. Biorąc pod uwagę miniony rok, wielu rolników składa wnioski nawet  
w ostatnim dniu. Być może w tym roku będzie trochę mniejsza liczba beneficjentów, 
jeżeli są kolejni beneficjenci korzystający z rent strukturalnych. Uważa to za 
pozytywne działanie, ponieważ większość rolników jest już przekonana co do 
zasadności ubiegania się o płatności.  
Jeżeli chodzi o statystykę co do kwoty dopłaty przypadającej na 1 ha, to w roku 
2004 powiat otrzymał ogółem 24 mln zł. Istnieją dopłaty podstawowe  
i uzupełniające. Bardzo ważnym elementem wpływającym na wysokość dopłaty dla 
danego gospodarstwa rolnego jest struktura upraw i wynika to ze struktury upraw. 
W temacie wyjaśnienia stado – gospodarstwo p. Dąbrowska odpowiedziała, że jest to 
niestabilny temat. Biuro dokonuje rejestracji stad. Natomiast jest wiele gospodarstw 
rezygnujących ze stada, jeżeli jest ono niewielkie, ponieważ muszą je zarejestrować. 
Zakłada się, że każde gospodarstwo posiada jedno stado. Bywają gospodarstwa, 
które posiadają dwa stada. Wówczas muszą być zarejestrowane obydwa stada. Taka 
obowiązuje procedura. Nie odzwierciedla to jednak ilości gospodarstw.  
Agroturystyka realizowana jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. 
Wnioski są bezpośrednio składane i rozpatrywane przez Oddział Regionalny ARiMR. 
Specyfika powiatu i gmin jest wszystkim znana. Być może w przyszłości 
dodatkowym źródłem utrzymania będzie agroturystyka. Jeżeli będzie popyt na to, to 
wieś zacznie się rozwijać pod tym względem.  
P. Dąbrowska przekazała, że w ub. roku realizowanych było 7 wniosków  
o zalesianie. Do zalesiania objęto 56 ha. Przy każdej okazji, kiedy pracownicy Biura 
informują o płatnościach obszarowych, czy o jakichkolwiek innych działaniach, 
informują także o zalesianiu. Nie wie, czy oznacza to brak zainteresowania, czy też 
postawione do spełnienia wymagania i kryteria eliminują rolników. Beneficjent 
dokonuje wyboru, co mu się opłaca. 
P. Wojtysiak w temacie zalesiania dodał, że rolnicy są tym zainteresowani, ale 
należy posiadać wkład własny, by rozpocząć zalesianie, co potem ARiMR 
rekompensuje. Być może to jest główną przyczyną braku zainteresowania.  
Na terenach, które można by przeznaczyć do zalesiania, w większości znajdują się 
biedne gospodarstwa. Gdyby zmieniły się przepisy w tym zakresie, być może byłoby 
więcej chętnych.  
Radny Orłowski stwierdził, że radny Szczerbiak słusznie zauważył, że wraz  
ze zmniejszaniem liczby gospodarstw, będzie rosła stopa bezrobocia na wsi.  
Na pewno są podejmowane działania, by temu zapobiec. Prowadzone są kursy  
i szkolenia, skierowane do rolników i ich rodzin, aby przekwalifikowali swoje 
umiejętności na inne kierunki działania, np. agroturystykę, hafciarstwo, zajęcia 
komputerowe. Takie oferty otrzymały wszystkie samorządy. Firma, która wygrała 
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przetarg na prowadzenie tych szkoleń, rekompensuje koszty dojazdu, wyżywienia. 
Zapewnia również opiekunkę do dzieci, by osoba ta mogła skorzystać ze szkolenia. 
Gmina Topólka skierowała te oferty do ok. 50-60 osób. Z oferty skorzystały 3 osoby, 
a więc zainteresowanie było niewielkie.  
Na terenie Gminy Topólka, jak też Piotrkowa Kuj. istnieją sprzyjające warunki 
agroturystyce. Zainteresowanych podjęciem się tego zniechęca długotrwała 
procedura trwająca w Urzędzie Marszałkowskim, do którego składa się wniosek. 
Zna przypadek, w którym rozpatrzenie wniosku trwało 2 lata. Gdyby procedura 
została zmieniona, to na pewno liczba gospodarstw agroturystycznych będzie się 
zwiększać.  
Działalność agroturystyczna wiąże się z popytem i ten czynnik ekonomiczny musi 
być uwzględniony.  
P. Orłowski dodał, że w planie dla Gminy Topólka przyjęto 759 ha do zalesienia. 
Własny wkład finansowy na początek na pewno zniechęca rolników. Wielu rolników 
posiada błędne informacje nt. zalesiania, które przekazuje dalej i również to jest 
przyczyną małego zainteresowania. 
P. Przewodniczący dodał, że na wielkość dopłat obszarowych ma również wpływ 
wartość euro. Skoro wartość euro spada, to także spada wartość dopłat.  
Stwierdził, że dział rolnictwa jest działem trudnym. Brak jest stabilizacji. 
Wprowadzane są ciągle zmiany, na skutek których niejednokrotnie gospodarstwa  
są zmuszone przekwalifikowywać się na inną specjalizację. W ostatnim czasie  
na pewno rolników cieszy fakt, że unormowana została sprawa dot. kwot 
mlecznych.  
Województwo Kujawsko-Pomorskie, jak też Powiat Radziejowski przodują  
w pozyskiwaniu środków z rozmaitych funduszy. Jest to pozytywny fakt.  
Przez stabilną politykę państwa, ustabilizowana zostanie sytuacja w rolnictwie. 
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonej informacji. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie informację. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła informację nt. oceny sytuacji w rolnictwie w odniesieniu do przyjętej 
Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego oraz nowych przepisów UE.  
Ogłoszono przerwę – godz. 1120. 
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1140. W obradach nie bierze udziału radny 
Szczerbiak. Quorum wynosi 15 radnych. 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – 
przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie 
środowiska na obszarze powiatu.  

Otworzył dyskusję. 
Głos zabrał p. Orłowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Infrastruktury Technicznej.  
Stwierdził, że przedłożony materiał jest obszerny. Przedstawia on stan środowiska 
na terenie powiatu oraz monitoring zjawisk, które mogą mieć niekorzystny wpływ  
na środowisko. 
Komisja zapoznała się z nim szczegółowo. Na pytania odpowiedzi udzielała obecna 
na posiedzeniu p. Ciesielska.  
Komisja, na posiedzeniu w dniu 22 maja, doszła do następujących wniosków. 
Zagrożenia, wynikające z informacji zawartych w przedłożonym materiale,  
są następujące.  
Poważnym zagrożeniem jest kończący się żywot wysypisk odpadów komunalnych  
na terenie powiatu. Za wyjątkiem wysypiska odpadów komunalnych w Wandynowie, 
będącego we wspólnym władaniu gmin: Topólka i Bytoń, pozostałe są na 
wyczerpaniu. Stanowi to poważny problem, który będzie musiał być rozwiązany. 
Szkoda, że nie są kontynuowane rozmowy z gminami w temacie budowy wspólnego 
wysypiska.  
Drugą sprawą, która zaniepokoiła Komisję, jest niewielki odzysk odpadów 
komunalnych. Firmy, które zajmują się odbiorem odpadów komunalnych, nie są 
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zainteresowane ich odbiorem z terenu powiatu ze względu na ich małą ilość. 
Faktycznie systematycznie odbierane są tylko pety. Jest to również pewnego rodzaju 
utrudnieniem. 
Zagrożeniem dla środowiska jest zła budowa oczyszczalni ścieków. Niejednokrotnie 
dochodzą informacje o dokonywaniu spustów ścieków przez oczyszczalnie  
do urządzeń melioracyjnych i kanałów w porach nocnych, by było to niezauważalne.  
Kolejnym zagrożeniem są nielegalne szamba, szczególnie na terenach 
rekreacyjnych. 
Komisja poruszyła także problem dot. opakowań po środkach ochrony roślin. Brak 
jest kontroli pod względem przyjmowania opakowań po środkach ochrony roślin 
przez podmioty zajmujące się ich sprzedażą. Nie podlega to kompetencyjnie 
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska ani Państwowej Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej. Każdy podmiot gospodarczy, który otrzymał koncesję 
na obrót środkami ochrony roślin, jest zobligowany do przyjmowania tych odpadów 
za pewną kaucją.  
Podczas posiedzenia Komisji został poruszony inny problem, dotyczący terenu 
powiatu, a szczególnie gminy Dobre. Na terenie gminy Dobre istnieje duże 
zagrożenie środowiskowe spowodowane likwidacją Cukrowni Dobre. Po cukrowni 
pozostały zapełnione odstojniki, wydzielające nieprzyjemne zapachy dla środowiska 
oraz różnego rodzaju opakowania, które stwarzają duże zagrożenie dla mieszkańców 
oraz otaczającego środowiska naturalnego. Budzi to niepokój mieszkańców, którzy 
wnoszą postulaty o ich likwidację. W związku z tym Komisja zwraca się z wnioskiem 
do Starosty oraz Zarządu o skierowanie pisma do likwidatora cukrowni w sprawie 
usunięcia tych odpadów poprodukcyjnych.  
Duże zagrożenie spowodowane jest występowaniem dwutlenku siarki, szczególnie  
w Radziejowie i Piotrkowie Kuj. Z tego powodu nie zostałoby wydane zezwolenie  
na prowadzenie większej inwestycji. Główną przyczyną tego stanu jest tradycyjne 
spalanie. Jedynym rozwiązaniem jest przejście na spalanie ekologiczne.  
Przedłożona informacja mówi o obszarach szczególnie narażonych  
na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego. Prowadzony jest monitoring 
w tym zakresie. Trzy gospodarstwa położone na terenie powiatu muszą uzyskać 
pozwolenie zintegrowane z uwagi na posiadaną instalację do chowu lub hodowli 
drobiu lub świń. 
P. Orłowski stwierdził, że podejmowane są także pozytywne działania w zakresie 
ochrony środowiska. Należy do nich monitorowanie wszystkich niekorzystnych 
zjawisk występujących na terenie powiatu.  
Gminy prowadzą inwestycje zgodne ze środowiskiem, a jednocześnie przez to 
zmniejszają bezrobocie.  
Pozytywną rzeczą jest zwiększająca się liczba składanych wniosków o wydanie 
pozwolenia na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę. Zapewne 
przyczyni się to do poprawy środowiska.  
Z pozytywnym odzewem spotkała się, podjęta w ub. roku, akcja podjęta przez gminy 
i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w zakresie budowy szamb  
i gromadzenia odpadów stałych na terenach rekreacyjnych. Działkowicze byli 
bardzo zadowoleni z tej akcji. Jednocześnie nastąpił wyraźny wzrost w wydawaniu 
decyzji o warunkach zabudowy. Zdaniem radnego działania podjęte w ub. roku  
i kontynuowane w br. przyczynią się do usunięcia zagrożeń na terenach 
rekreacyjnych. 
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na poszczególne 
samorządy obowiązek przestrzegania, czy te zasady są respektowane, w jaki sposób 
są odbierane odpady ciekłe i stałe. Nowelizacja ustawy być może spowoduje, że  
w przydrożnych rowach nie będą gromadzić się wyrzucane śmieci i wszelkie inne 
odpady, ponieważ każdy mieszkaniec gminy będzie musiał okazać się 
potwierdzeniem dokonania wywozu śmieci na wysypisko.  
P. Orłowski stwierdził, że w okresie zimowym zaistniało wielkie zagrożenie dla 
ochrony środowiska ze strony mogilnika w Górach Witowskich.  
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Natychmiastową interwencję podjęła Inspekcja Ochrony Środowiska we Włocławku, 
która pobrała próbki, dokonała analizy, przekazując jej wyniki, co z kolei uspokoiło 
okolicznych mieszkańców. Okazało się, że nie było żadnego zagrożenia.  
P. Orłowski podziękował p. Ciesielskiej za szybkie działanie. Dodał, że do dnia 
dzisiejszego mimo wielu interwencji, likwidacja mogilnika nie może dojść do skutku, 
a stanowi on wielkie zagrożenie dla środowiska i mieszkańców. 
P. Orłowski przekazał, że Komisja pozytywnie oceniła materiał przedłożony przez 
Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska. 
Następnie głos zabrała p. Elżbieta Mintus Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Radziejowie. Wyjaśniła, że Inspekcja kontroluje dystrybutorów środków 
ochrony roślin, magazyny, w których są one przechowywane oraz firmy, które 
korzystają z tego typu produktów. Muszą być wyznaczone odpowiednie miejsca  
do magazynowania tych opakowań. Ewentualnie muszą potwierdzić, że takie 
opakowania były magazynowane. Inspekcja nie kontroluje indywidualnych 
odbiorców takich opakowań, a więc temat pozostaje otwarty.  
Następnie p. Anna Ciesielska Kierownik Delegatury Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony 
Środowiska we Włocławku w temacie odbioru opakowań po środkach ochrony roślin 
I i II kategorii, bardzo toksycznych, dodała, że, jeżeli sprzedawca nie przyjmuje  
od indywidualnego rolnika tych opakowań, to uprawnienia do nakładania 
mandatów posiada Inspekcja Handlowa. Istnieje więc możliwość egzekwowania tych 
opakowań przez detalicznych sprzedawców. Kaucja wynosi od 10 do 30% ceny 
środka. Dowodem zakupu jest faktura VAT lub paragon. 
P. Przewodniczący stwierdził, że problem dla środowiska stanowi eternit. 
Uprawnione podmioty do zdejmowania eternitu z dachu, są kosztowne. Wskutek 
tego wielu mieszkańców robi to na własną rękę. Dlatego należałoby w jakiś sposób 
zachęcić mieszkańców do wykonywania tego za pośrednictwem takiego podmiotu. 
Dotowanie ze strony samorządu na niewiele się zdaje. 
P. Ciesielska odpowiedziała, że eternit po zdjęciu z dachu stanowi odpad 
niebezpieczny. Zgodę na prowadzenie działalności w zakresie zdjęcia eternitu i jego 
transportu wydaje starosta. Tylko taki podmiot może w sposób legalny to wykonać. 
Cenę ustala konkurencja. Inwestor nie ma na to wpływu. Jeżeli odbywa się to 
nielegalnie, to wówczas Państwowa Inspekcja Pracy nakłada mandaty, biorąc  
pod uwagę szczególnie zabezpieczenie pracowników w prowadzonej działalności  
pod kątem ich ochrony zdrowia. 
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonej informacji. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie informację. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za, przy 1 radnym 
nieobecnym) Rada Powiatu przyjęła informację Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu. 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – 
przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
z działalności Inspekcji na terenie powiatu. 

Otworzył dyskusję. 
Głos zabrał p. Orłowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Infrastruktury Technicznej.  
Stwierdził, że Komisja analizowała przedłożony materiał na posiedzeniu w dniu  
22 maja. Z raportu wynika, że w 2005 r. były kontynuowane wszelkie działania 
podjęte w latach poprzednich, organizacyjne i informacyjne, związane  
z dostosowaniem polskiego prawa do wymogów unijnych. Należy stwierdzić, że  
z momentem zniesienia odprawy celnej na granicy, nie nastąpiło zagrożenie  
pod względem wprowadzenia do Polski produktów nieodpowiedniej jakości.  
Dzieje się tak dzięki prowadzonej rejestracji podmiotów, wprowadzonym paszportom 
oraz świadectwom zdrowia roślin, które są wprowadzane na teren kraju.  
Komisja analizowała przedłożoną informację pod kątem jej pozytywów oraz 
zagrożeń.  
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Do pozytywnych cech na pewno należy zaliczyć wprowadzenie paszportów oraz 
świadectw fitosanitarnych, dzięki czemu sprowadzana jest wyłącznie żywność 
odpowiedniej jakości.  
Zwalczanie wszelkiego rodzaju szkodników odbywa się przy użyciu środków ochrony 
roślin za pomocą opryskiwaczy. Można stwierdzić, że ok. 80% tych opryskiwaczy 
posiada odpowiednie atesty. W informacji przedstawiono, że w roku 2005 badaniom 
poddano 201 opryskiwaczy z terenu powiatu. Atest ważny jest 3 lata, a więc 
faktycznie opryskiwaczy z atestem jest gdzieś 3-krotnie więcej.  
Na Komisji padały konkretne pytania pod kątem, czy istnieje obawa przy 
spożywaniu np. owoców, czy zawierają one dużo substancji chemicznych.  
Obecna na posiedzeniu p. Kierownik odpowiedziała, że na podstawie wykonanych 
prób ustalono, iż nie zostały przekroczone normy zdrowotne, a więc można owoce 
konsumować bez obaw.  
P. Orłowski podkreślił, że Oddział WIORiN duży nacisk kładzie na współpracę  
z samorządami oraz organizowanie szkoleń dla rolników.  
Do pozytywów należy zaliczyć prowadzenie rejestracji plantacji, dzięki czemu łatwo 
ustalić dostawcę oraz plantację, z której pochodzi określony produkt.  
Komisja zauważyła również zagrożenia wpływające na nieodpowiednią jakość 
produktów pochodzenia rolniczego.  
Przede wszystkim nie wszystkie zabiegi są wykonywane w pełnym zakresie. 
Powodem tego nie jest niewiedza rolnika, ale brak środków finansowych.  
To jest przyczyną, że do minimum ogranicza się ilość zabiegów agrotechnicznych 
wykonywanych na plantacjach, co z kolei powoduje, że materiał nie jest zawsze 
jakości, jaką wymagają normy.  
Duże zagrożenie stwarzają sami właściciele opryskiwaczy. Często po zakończonej 
pracy opryskiwacz nie jest właściwie oczyszczony i zabezpieczony, do którego mają 
dostęp i dzieci i ptactwo domowe.  
P. Orłowski stwierdził, że bardzo istotnym jest prawidłowy termin wykonania 
zabiegu. Nie ma przepisów prawa nakazujących wykonywanie zabiegów 
chemicznych w określonych porach. Często zabiegi wykonywane są w godzinach 
południowych, kiedy odbywają się loty pszczół, co stwarza dla nich zagrożenie.  
Największym zagrożeniem jest brak produktów kwalifikowanych, tj. nasion lub 
sadzeniaków kwalifikowanych. Rolnicy rezygnują z zakupu materiału „szlachetnego” 
ze względu na brak środków finansowych. To powoduje, że następny produkt jest 
gorszej jakości, czy też dotknięty chorobami. Tego problemu Rada czy Oddział 
WIORiN nie rozwiążą. Jeżeli nie będzie dotacji dla rolników do materiału 
kwalifikowanego, to sytuacja w tym zakresie nie ulegnie poprawie.  
Możliwości finansowe rolników są takie, że niejednokrotnie nie stać ich na zakup 
materiału „szlachetnego”.  
Przez Komisję został przygotowany wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
którego treść odczytał.  
W imieniu Komisji p. Orłowski zwrócił się do Rady o przyjęcie powyższego 
stanowiska oraz informacji przedłożonej przez Inspekcję, którą Komisja pozytywnie 
zaopiniowała. 
Następnie głos zabrała p. Teodora Kłys Kierownik Oddziału Wojewódzkiej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Radziejowie. 
P. Kłys stwierdziła, że otwarcie granicy wiąże się nie tylko z korzyściami  
dla producentów, ale niesie ze sobą określone zagrożenia. W dniu wczorajszym 
uzyskała informację, że na teren powiatu, co dotyczy głównie Gminy Piotrków Kuj. 
oraz części Gminy Radziejów, zostały wprowadzone i sprzedane do wysadzenia 
ziemniaki sadzeniaki, nie dopuszczone w Polsce do produkcji. Są to odmiany nie 
mające ustalonej odporności na raka, albo są w ogóle nie odporne.  
Nie potrafi określić, co się stanie z tymi plantacjami. Inspekcji zbada glebę. 
Producent niczemu w tej sytuacji nie zawinił. Główną winę ponosi firma handlowa, 
która te ziemniaki wprowadziła na teren kraju. Jest to firma ze Swarzędza. Sprawa 
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jest badana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
i zapewne zostaną wyciągnięte sankcje karne wobec tego przedsiębiorstwa.  
P. Kłys dodała, że prawdopodobnie rolnicy ci nie będą mogli skorzystać z dotacji, 
jaka przysługuje na zwalczanie bakteriozy. Dotyczy to gospodarstw, które produkują 
większą ilość ziemniaków dla przemysłu ziemniaczanego, dla zakładu  
w Trzemesznie. Są to najczęściej plantacje o 6-8 ha.  
Radny Trawiński stwierdził, że omawianą sytuację dot. sadzeniaków, on osobiście 
może odnieść do nowych maszyn zachodnich, sprowadzanych i nabywanych  
w Polsce. Na jego reklamacje producenci odpowiadają, że powodem awarii jest 
niewłaściwa eksploatacja. Nie ma jakichkolwiek szans na wygranie z nimi. 
Niezawodne i lepsze są maszyny starsze, 5-6-letnie, które w ogóle się nie psują. 
P. Przewodniczący zaproponował przyjęcie przez Radę stanowiska wypracowanego 
przez Komisję. Jest ono wskazane, gdyż materiał kwalifikowany jest drogi, ale  
z drugiej strony posiada wysoką jakość i posiadanie takich produktów jest 
korzystne dla rolników. 
P. Dąbrowska Kierownik Oddziału Powiatowego ARiMR zasygnalizowała problem 
związany z dostosowaniem do standardów gospodarstw rolnych. Biuro wydaje 
decyzje na budowę urządzeń np. płyt obornikowych. Zainteresowanie jest dość 
duże, w związku z tym podmioty wykonujące te usługi trochę wykorzystują 
koniunkturę zapotrzebowania na tego typu działania. Gospodarstwa mają 1 rok na 
dostosowanie się do standardów unijnych (budowa płyt obornikowych i zbiorników 
na gnojowicę). Jeżeli rolnicy nie realizują tego we własnym zakresie, ale za 
pośrednictwem firm, przedsięwzięcia te przedłużają się w czasie.  
P. Dąbrowska zwróciła się do Rady o rozważenie propozycji, by zwrócić się  
do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z apelem o przedłużenie o 1 rok terminu 
dostosowania gospodarstw do standardów unijnych.  
P. Przewodniczący stwierdził, że zapewne Komisja się przychyli do powyższego 
wniosku, jak również Rada. Zaproponował przyjęcie stanowiska uwzględniającego 
obydwie propozycje wystąpień. 
Z sali obrad wyszedł radny Trawiński – godz. 1228. Quorum wynosi 14 radnych. 
P. Ciesielska dodała, że należy zwrócić uwagę na fakt, że ustawa o nawozach  
i nawożeniu mówi, że dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów unijnych 
pod względem płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę musi nastąpić do końca 
2008 r. Jest to termin ustawowy.  
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję podjęcia powyższych 
stanowisk. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (14 głosami za, przy 2 radnych 
nieobecnych) Rada Powiatu podjęła stanowisko dot. wystosowania do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi apelu w sprawie:  
• podjęcia działań mających na celu przywrócenie dotacji do zakupu 
kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniaków, 

• przedłużenia o 1 rok terminu dostosowania gospodarstw do standardów 
unijnych (budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę). 

Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonej informacji. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie informację. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (14 głosami za, przy 2 radnych 
nieobecnych) Rada Powiatu przyjęła informację Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa z działalności Inspekcji na terenie powiatu. 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – 
przyjęcia informacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z działalności 
Inspekcji na terenie powiatu. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
W imieniu Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych  
i Bezpieczeństwa Publicznego głos zabrał p. Wicestarosta, który przekazał, że 
Komisja analizowała przedłożoną informację. Zwróciła uwagę, że przy tak małej 
obsadzie pracowników Stacja przeprowadziła bardzo dużo kontroli w terenie. 
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Kontrole te przynoszą wymierne skutki, ponieważ handlowcy dostosowują się  
do obowiązujących wymogów, w tym europejskich.  
Komisja podkreśliła dobrą współpracę p. Inspektor ze Starostwem Powiatowym. 
Wiele czynności było podejmowanych w stosunku do szpitala powiatowego, w tym  
w zakresie dostosowania jego oddziałów. Mimo trudnych i skomplikowanych 
przepisów, Stacja wydała pozytywne decyzje, bez których zapewne szpital nie 
uzyskałby dotacji z Ministerstwa.  
P. Wicestarosta dodał, że Komisja nie wniosła uwag do przedłożonej informacji  
i wnioskuje do Rady o jej przyjęcie. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonej informacji. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie informację. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (14 głosami za, przy 2 radnych 
nieobecnych) Rada Powiatu przyjęła informację Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej z działalności Inspekcji na terenie powiatu. 
Na salę obrad wrócili: radny Trawiński i radny Szczerbiak – godz. 1232. Quorum 
wynosi 16 radnych. 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – 
przyjęcia informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Inspekcji  
na terenie powiatu. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Głos zabrał p. Orłowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Infrastruktury Technicznej.  
Stwierdził, że Komisja analizowała przedłożoną informację przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii za rok 2005. P. Orłowski zwrócił uwagę, że mimo małej obsady 
kadrowej Inspektorat przeprowadził szereg działań kontrolnych, które spowodowały, 
że sytuacja w zakresie weterynaryjnym, jest na terenie powiatu dobra. Dotyczy to 
np. likwidowania białaczki bydła. Inspektorat na to zadanie otrzymał dotację.  
Dzięki akcji faktycznie choroba ta na terenie powiatu została zwalczona. Pozostały 
tylko 2 gospodarstwa, w których tego typu zagrożenie występuje, ale jeżeli będzie 
dotacja, to i również podobna akcja zostanie w nich przeprowadzona. 
Działania podejmowane przez Inspektorat służą właściwej opiece weterynaryjnej  
na terenie powiatu. 
Komisja analizowała przedłożoną informację pod kątem pozytywów oraz zagrożeń  
w zakresie opieki weterynaryjnej na terenie powiatu. 
Pozytywem jest brak na terenie powiatu choroby BSE.  
Podczas Komisji padło pytanie, jak postąpić w razie padnięcia zwierzęcia domowego. 
Obecny na posiedzeniu p. Watkowski odpowiedział, że każdy właściciel zwierzęcia 
jest zobowiązany zgłosić fakt padnięcia zwierzęcia lekarzowi weterynarii.  
P. Orłowski stwierdził, że początkowo, przy wprowadzaniu tego systemu, były duże 
opory ze strony rolników co do znakowania i identyfikacji zwierząt. Dzięki temu na 
terenie powiatu nie występują sytuacje związane z porzucaniem padłych zwierząt. 
Właściciele ponoszą stratę z tytułu samego padnięcia zwierzęcia. Nie ponoszą 
kosztów związanych z ich odbiorem i utylizacją.  
Pozytywną sprawą jest szybkie reagowanie na takie zgłoszenia przez Inspektorat 
Weterynarii, szczególnie w okresie letnim przy wysokich temperaturach.  
Pozytywne jest to, że coraz więcej rolników zgłosiło i zgłasza nadal wnioski  
o produkowaniu pasz we własnych gospodarstwach rolnych. Dzięki temu produkcja 
będzie odbywała się we właściwych warunkach zoohigienicznych. 
W swej wypowiedzi radny Orłowski zwrócił również uwagę na małą ilość 
szczepionych psów. Zagrożenie jest duże, a problem nie został nadal rozwiązany. 
Dotychczas podejmowane działania nie są skuteczne.  
Ponadto istnieje problem skupu zwierząt „po upadkowych”.  
Innym problemem są bezpańskie psy i związana z tym budowa schroniska.  
Komisja bardzo pozytywnie oceniła podejmowane działania przez Powiatowy 
Inspektorat Weterynarii. W imieniu Komisji zwrócił się do Rady o przyjęcie 
przedłożonej informacji. 



 13 

Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonej informacji. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie informację. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła informację Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Inspekcji 
na terenie powiatu. 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – 
podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.  
O zabranie głosu poprosił p. Skarbnik. 

P. Skarbnik wyjaśniła, że przedłożony projekt uchwały dotyczy wprowadzenia 
dodatkowych dochodów oraz korekty po stronie wydatków, polegającej na ich 
zmniejszeniu. Deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę 62.353 zł, to jest z kwoty 
2.503.029 zł do kwoty 2.440.676 zł.  
Udało się pozyskać dodatkowe środki dla SP ZOZ na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Wymiana sieci cieplnej”. Zadanie to Rada Powiatu 
zaakceptowała w roku 2005. Koniec jego realizacji przypada na czerwiec 2006 r.  
W ub. roku wykorzystano środki otrzymane z NFOŚiGW na sumę 410.000 zł.  
W maju br. SP ZOZ otrzymał promesę od WFOŚiGW na przekazanie 200.000 zł  
na dofinansowanie tego zadania. Tak więc udział powiatu w tym zadaniu zmniejsza 
się z kwoty 410.000 zł na 210.000 zł. W ten sposób część uwolnionych środków  
w budżecie powiatu można było przeznaczyć na realizację innych zadań oraz 
zmniejszenie deficytu budżetowego.  
P. Skarbnik poinformowała, że pozyskano także dodatkowe środki finansowe  
dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach programu PFRON 
„Edukacja – programy pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego oraz 
doposażenie. Powiat musi zabezpieczyć 10% udziału własnego. 
P. Zygmunt Świątkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że 
w dniu 23 maja odbyło się posiedzenie Komisji, która pozytywnie zaopiniowała 
proponowane zmiany do budżetu powiatu na 2006 r. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, którą poddał pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok 
(XLI/205/2006). 

Przewodniczący przystąpił do interpelacji i zapytań radnych. Wobec braku 
interpelacji i zapytań radnych przystąpił do wolnych głosów. 

Wobec braku wolnych głosów p. Przewodniczący zamknął obrady XLI sesji 
Rady Powiatu w Radziejowie (godz. 1255). 
Na tym protokół zakończono. 

 


