
Protokół nr VI/2007 
z obrad VI sesji Rady Powiatu w Radziejowie 

w dniu 26 kwietnia 2007 r. 
 
 

VI sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji otworzył p. Wiesław 
Bogdański Przewodniczący Rady Powiatu (o godz. 1007), witając radnych, 
zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na sesję.  

Zgodnie z listą obecności w sesji udział bierze 16 radnych, co daje podstawę 
do prawomocności obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu. 

P. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia porządku obrad.  
P. Przewodniczący skierował pytanie do Rady, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać 
głos. 
Radny Kalinowski poprosił o wyjaśnienie, dlaczego w porządku nie ujęto punktu 
dotyczącego sprawozdania Starosty z prac Zarządu między sesjami. 
P. Starosta odpowiedział, że zwyczajem jest, iż ten punkt nie jest ujmowany  
w porządku obrad sesji absolutoryjnej. Stosowne sprawozdanie zostanie 
przedstawione na kolejnej sesji, w miesiącu maju. 
Nie zgłoszono więcej uwag i wniosków do porządku obrad. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła porządek obrad. 
Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

P. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Rady. 
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Rady. 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad  
- sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2006 r. Zwrócił się do p. Starosty 
o zabranie głosu. 
P. Starosta przedstawił wykonanie budżetu powiatu za rok 2006.  
Dochody powiatu wykonano w 100,56% tj. na kwotę 29.164.688 zł.  
Wydatki powiatu wykonano w 98,90% tj. na kwotę 31.046.650 zł.  
W związku z tym wystąpił deficyt w wysokości 1.881.963 zł. Deficyt pokryto 
nadwyżką z lat ubiegłych, która wynosiła 1.813.298 zł oraz kredytem 
długoterminowym, który zaciągnięto w grudniu 2006 r. w wysokości 638.000 zł. 
Struktura dochodów powiatu przedstawia się następująco: 
Subwencje stanowią 60,35% dochodów wykonanych ogółem tj. kwotę 17.601.705 zł. 
Zostały wykonane w 100%. 
Dotacje stanowią 19,62% dochodów, tj. kwotę 5.722.140 zł. Zostały wykonane  
w 99,97%. 
Środki z UE i budżetu państwa stanowią 3,68% dochodów, tj. kwotę 1.074.047 zł. 
Zostały wykonane w 98,92%. 
W ramach środków UE i budżetu państwa realizowane były: 
• program SOCRATES-COMENIUS w Zespole Szkół RCKU w Przemystce i Zespole 

Szkół i Placówek w Radziejowie w kwocie 45.222 zł, 
• program PHARE 2003 realizowany w Zespole Szkół RCKU w Przemystce  

w kwocie 48.954 zł, 
• środki na dofinansowanie przebudowy drogi Samszyce - Izbica Kuj. w ramach 

działania 3.1 ZPORR na kwotę 979.871 zł, 
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• na pomoc materialną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wydatkowano 
kwotę 592.622 zł w ramach wspólnego projektu stypendialnego 
współfinansowanego z budżetu państwa i EFS. 

Kolejną pozycję dochodów stanowią dochody własne, tj. 16,35% dochodów 
wykonanych ogółem. Jest to kwota 4.766.795 zł. Wykonane zostały w 104,33%. 
Wśród wydatków należy wyróżnić wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych. W roku 2006 na ten cel przeznaczono 2.659.433 zł, wykonano  
w 100%.  
W roku 2006 zostały zrealizowane następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne: 
• przebudowa drogi powiatowej Samszyce – Izbica Kuj., wykonanie na kwotę 

1.404.316 zł, 
• przebudowa drogi Radziejów – Bytoń (dokumentacja) - 10.000 zł, 
• przebudowa drogi Piotrków Kuj. – Przewóz (dokumentacja) - 18.300 zł, 
• przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w Radziejowie - 38.003 zł, 
• budowa parkingu w miejscowości Krzywosądz - 23.735 zł, 
• przebudowa drogi Brześć – Piotrków Kuj. - 199.233 zł, 
• zakupy inwestycyjne (rozsiewacz RCW) - 30.134 zł, 
• rozbudowa Komendy Powiatowej PSP - 524.892 zł, 
• dofinansowanie zadania „wymiana sieci cieplnej” w SP ZOZ w Radziejowie  

- 210.000 zł, 
• dofinansowanie modernizacji obiektów SP ZOZ w Byczu - 8.000 zł, 
• dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego (aparat EKG) - 7.000 zł, 
• pochylnie dla niepełnosprawnych - dofinansowanie w wysokości 49.111 zł, 
• zakup samochodu mikrobus dla 9 osób służącego do przewozu 

niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Radziejowie - 11.000 zł, 

• konstrukcja pod platformę dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy 
Społecznej w Piotrkowie Kuj. (winda zewnętrzna) - 90.746 zł, 

• system monitorujący w Zespole Szkół RCKU w Przemystce - 14.000 zł, 
• system monitorujący w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie - 20.963 zł. 
W 2006 r. największy udział wśród wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia  
z pochodnymi. Jest to 55,46% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące 
stanowiły 32,87%. 
W 2006 roku wydatki związane z utrzymaniem dróg zrealizowano na poziomie 
157,13% więcej w porównaniu do 2005 r. Jest to kwota 3.387.799 zł. 
Znacząca kwota wydatków występuje w dziale „Oświata i wychowanie”. Jest to 
kwota 12.173.003 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 
9.060.568 zł. 
Wydatki na działalność szkół niepublicznych w 2006 r. wyniosły 510.041 zł. 
Z oświatą związany jest dział „Edukacyjna opieka wychowawcza”.  
Dotyczy to Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego, Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej, internatów, pomocy materialnej dla uczniów oraz ZFŚS dla 
nauczycieli emerytów. Wydatki ogółem w tym dziale stanowiły kwotę 3.863.622 zł.  
Razem w obu działach związanych z oświatą wydatki stanowiły kwotę  
16.036.625 zł. 
Dla SP ZOZ  w Radziejowie w 2006 roku powiat przeznaczył kwotę 274.111 zł. 
Powiat dofinansował następujące zadania: zakup aparatu EKG, remont Punktu 
Ratownictwa Medycznego w Byczu, wymianę sieci cieplnej oraz pochylnie dla 
niepełnosprawnych. 
Następnie zwrócić należy uwagę na wydatki w dziale „Pomoc społeczna”. 
Pierwsza pozycja to odpłatność za dzieci z terenu powiatu przebywające  
w placówkach poza powiatem. Wydatki z tego tytułu w 2006 r. wyniosły 312.742 zł. 
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W placówkach poza powiatem, a pochodzących z terenu powiatu umieszczonych 
było 8 dzieci.  
Druga pozycja to odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych, która w 2006 r. 
wyniosła ogółem 329.710 zł. Na terenie powiatu radziejowskiego jest 20 rodzin 
zastępczych, w których przebywa 23 dzieci. Poza powiatem przebywa 5 dzieci:  
• w powiecie aleksandrowskim - 3 dzieci, 
• w powiecie rypińskim - 1 dziecko, 
• w powiecie włocławskim - 1 dziecko. 
Powiat posiada 2 gospodarstwa pomocnicze, tj. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół 
Mechanicznych.  
Dochody za 2006 r. z obu tych gospodarstw ukształtowały się na poziomie 102%, 
natomiast koszty na poziomie 97%. 
W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dochody 
wyniosły 295.608 zł, a wydatki 294.946 zł. W Warsztatach Szkolnych dochody 
wyniosły 626.340 zł, a wydatki 587.314 zł. 
Powiat posiada dwa fundusze: 
• Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 
• Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Budżety tych funduszy wykonane zostały prawidłowo. 
P. Starosta w imieniu Zarządu Powiatu oraz własnym podziękował p. Lucjanowi 
Walczakowi poprzedniemu Staroście, Zarządowi oraz całej Radzie Powiatu 
poprzedniej kadencji za podejmowanie właściwych decyzji i uchwał, dających się  
w pełni zrealizować, o czym świadczy wykonanie budżetu powiatu za 2006 r. 
Podziękował także wszystkim dyrektorom i kierownikom podległych jednostek  
za dobrą współpracę w realizacji swoich budżetów.  
W imieniu Zarządu zwrócił się do Rady Powiatu o przyjęcie sprawozdania  
z wykonania budżetu powiatu radziejowskiego za 2006 r.  

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.  
P. Przewodniczący odczytał treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez 
Zarząd Powiatu Radziejowskiego sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 
2006 r. (zał. nr 3). 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad  
– przedstawienia wniosku Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu.  
O zabranie głosu poprosił p. Stefana Paliwodę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
P. Paliwoda przekazał, że działając na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,  
z późn. zm.) w związku z § 44 pkt 3 Statutu Powiatu Radziejowskiego stanowiącego 
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/29/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia  
30 stycznia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z 2003 r., Nr 11, poz. 190) Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Radziejowie  
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu  
za 2006 r. opiniuje pozytywnie jego realizację i wnioskuje o udzielenie absolutorium 
Zarządowi Powiatu w Radziejowie. Uchwała wraz z opinią stanowią załącznik  
do niniejszego wniosku. 

Następnie p. Przewodniczący odczytał treść uchwały Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii  
o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2006 r. (zał. nr 4). 
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Zgodnie z porządkiem obrad p. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Radny Walczak stwierdził, że wydatki zostały wykonane trochę poniżej planu,  
tj. w 99,90%.  
Na wykonanie dochodów ponad plan wpływ miały 2 pozycje.  
Wykonanie udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 
tylko 58%. Jest to dość znacząca kwota dla budżetu. Niskie wykonanie w tej pozycji 
świadczy o tym, że na terenie powiatu funkcjonuje niewiele podmiotów 
gospodarczych. 
Niskie wykonanie dochodów nastąpiło w pozycji dochodów własnych 
wypracowywanych przez szkoły. Było to jednak usprawiedliwione ze względu  
na niewykonanie odsetek, które zaplanowano z tytułu środków, jakie miały być 
umieszczone na kontach.  
Radny Walczak zwrócił uwagę na dział 750 dotyczący wynagrodzeń osobowych  
w administracji publicznej tj. pracowników Starostwa oraz Radę Powiatu.  
W 2005 r. wskaźnik na wynagrodzenia w administracji publicznej wyniósł 59,76%, 
a w 2006 r. ten wskaźnik zmniejszył się do 55,46%, czyli o 4,3% nastąpiło 
zmniejszenie środków przeznaczonych na wynagrodzenia. Jest to kwota  
w wysokości ok. 180.000 zł. Są to oszczędności wypracowane w ramach 
wynagrodzeń, które przeznaczono na wydatki bieżące i inwestycje. 
Radny podkreślił bardzo dobre wykonanie wydatków w oświacie.  
Pozycje: „doskonalenie zawodowe nauczycieli” i „komisje egzaminacyjne” były 
jedynymi, które nie zostały wykonane.  
Wykonanie wyniosło w granicach 74%. Jest to jednak uzasadnione, ponieważ 
większość nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych posiada już awans zawodowy. 
Mniej nauczycieli starało się o awans zawodowy i w związku z tym wydano mniej 
środków finansowych na doskonalenie zawodowe i komisje egzaminacyjne. 
Radny zwrócił uwagę na wykonanie budżetu w dziale 600 „Transport i łączność”. 
Analizując kolejne lata od roku 2003 można zauważyć tendencję wzrostową 
wydatków przeznaczonych na drogi. W roku 2006 wydatki były znacznie wyższe ze 
względu na realizowaną inwestycję na terenie Gminy Topólka. W każdym paragrafie 
w drogownictwie nastąpił wzrost – remonty cząstkowe – 175%, inwestycje – prawie 
650%, zimowe utrzymanie dróg – 177%, bieżące utrzymanie dróg – 118%.  
Wydatki w roku 2006 były wyższe w porównaniu do roku 2005 o ponad 2 mln zł. 
Wysoka kwota została przeznaczona na inwestycje, tj. prawie 2,700 mln zł. 
Żadna jednostka organizacyjna nie posiadała na koniec 2006 r. zobowiązań 
wymagalnych. Radny podziękował kierownikom i dyrektorom jednostek 
organizacyjnych za prawidłową realizację budżetu. 
Dodał, że zobowiązania, jakie istnieją na dzień dzisiejszy to zaciągnięty w roku 2004 
kredyt przeznaczony na modernizację budynku administracyjnego przy  
ul. Kościuszki 20/22 oraz udzielone poręczenie szpitalowi na budowę kotłowni. 
Spłata jeszcze jednej raty przez szpital umożliwi wystąpienie do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o umorzenie części kredytu. 
Radny stwierdził, że w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej ujęto zapis o dofinansowaniu Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży 
Pożarnej. Dotyczy on dofinansowania zakupu samochodu do ratownictwa 
technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. 
Realizacja tej inwestycji odbywała się za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej 
PSP. Koszt zakupu samochodu wyniósł ponad 420.000 zł. 
Radny podziękował wszystkim osobom odpowiedzialnym za realizację budżetu. 
 Wobec braku dalszych głosów p. Przewodniczący zamknął dyskusję 
przystępując do kolejnego punktu porządku obrad - głosowania nad wnioskiem 
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. 
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W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu Radziejowskiego z wykonania budżetu powiatu za 2006 r. 

Następnie p. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w sprawie 
absolutorium dla Zarządu Powiatu Radziejowskiego za 2006 r.  
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Radziejowskiego 
za 2006 r. (VI/59/2007). 
Ogłoszono przerwę – godz. 1035. 
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1045 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.  
Zwrócił się do p. Anny Bruździńskiej Skarbnika o przedstawienie projektu uchwały. 
P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały.  
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok 
(VI/60/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia 
uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do Rady Społecznej 
działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
w Radziejowie. Zwrócił się do p. Starosty o przedstawienie kandydatów do Rady 
Społecznej. 
P. Starosta poinformował, że niedawno Wojewoda Kujawsko-Pomorski wyznaczył 
swojego przedstawiciela do składu Rady Społecznej. Została nim p. Marta 
Szmajdzińska. 
W imieniu Zarządu Powiatu przedstawił propozycję osób – przedstawicieli Rady 
Powiatu do składu Rady Społecznej: Stanisław Kwiatkowski, Arkadiusz 
Szczurowski, Leszek Rosół, Lucjan Walczak, Edward Kubisiak, Włodzimierz 
Gorzycki. 
P. Przewodniczący skierował do każdego kandydata pytanie, czy wyraża zgodę  
na kandydowanie do Rady Społecznej. 
Poszczególni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Społecznej. 
P. Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedstawionej propozycji składu 
osobowego Rady Społecznej. 
Nie zgłoszono uwag i pytań. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do Rady 
Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Radziejowie (VI/61/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia 
uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 
P. Przewodniczący skierował pytanie do Rady, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać 
głos. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (16 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie 
(VI/62/2007). 
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P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad  
– interpelacji i zapytań radnych. 
Radny Kalinowski złożył interpelację w sprawie budowanych bez zezwolenia: kładek 
i pomostów na obszarze Jeziora Głuszyńskiego. 
Stwierdził, że obszar Jeziora Głuszyńskiego od wielu lat leży w strefie krajobrazu 
chronionego. Ta sytuacja powinna w szczególności mobilizować służby ochrony 
środowiska w celu surowego egzekwowania prawa, związanego z jego ochroną. 
Jedną z plag tego akwenu są budowane bez zezwolenia wszelkiego rodzaju kładki, 
pomosty i siodełka wzdłuż brzegów tego jeziora. Kładki szpecą jezioro. W większości 
przypadków pomosty budowane są bez zezwolenia, a na dodatek z nieodpowiednich 
materiałów, powodujących zanieczyszczenie wód jeziora. 
Pomosty z reguły budowane są w okresie letnim, kiedy poziom wód jeziora jest 
niski. Budowane wówczas pomosty są umiejscawiane zbyt nisko nad lustrem wody, 
co w okresie wiosennym powoduje ich całkowite zatapianie.  
Z nasączonych częstokroć tzw. „spracowanym olejem” desek pomostów, a w okresie 
wiosennym całkowicie zatopionych, następuje poważne zanieczyszczenie jeziora,  
co doskonale jest zauważalne, szczególnie w bezwietrzne dni. 
Sprawa ma również podtekst ekonomiczny, bowiem opłaty za legalne pomosty  
są dosyć wysokie, a ich egzekwowanie byłoby dodatkowym źródłem dochodów. 
Radny złożył następujące pytania: 
• Ile na terenie Jeziora Głuszyńskiego wydanych zostało do tej pory zezwoleń  

na budowę pomostów? 
• Ile jest legalnych pomostów? 
• Ile kosztuje opłata za 1m2 pomostu? 
• Czy Nadzór Budowlany planuje przeprowadzić stosowne w tym kierunku 

kontrole? 
• Czy wydano do tej pory kiedykolwiek decyzję nakazującą rozbiórkę 

jakiegokolwiek pomostu? 
Następnie radny złożył interpelację w sprawie nadzoru sanitarnego związanego  
z punktami zbiorowego składowania śmieci wokół Jeziora Głuszyńskiego. 
Stwierdził, że wokół Jeziora Głuszyńskiego rozmieszczone są punkty składowania 
śmieci. Są to miejsca, w których ustawione są pojemniki i kontenery na śmieci. 
Ustawione pojemniki są całkowicie niezabezpieczone, przez co wokół nich panuje 
duży bałagan, worki ze śmieciami są porozrzucane, a ich zawartość jest roznoszona 
przez wiatr i zwierzęta. Tak jest w Rybinach, Orlu, Miłachówku, Głuszynku,  
w Wincentowie, Stawiskach i zapewne w innych miejscach jeziora.  
Z tych wymienionych miejscowości wpłynęły do niego skargi. 
Radny skierował następujące pytania do Powiatowego Nadzoru Sanitarnego: 
• Czy Sanepid kontroluje te punkty? 
• Jak często się to odbywa? 
• Czy były w tym temacie interwencje i jaka była reakcja władz gminnych? 
• Czy nastąpiła po nich poprawa stanu czystości? 
P. Elżbieta Mintus Powiatowy Inspektor Sanitarny odpowiedziała, że w zakresie 
sposobu składowania śmieci obowiązują określone przepisy prawa.  
Inspektorat konsultuje się z samorządem gminnym w przypadku prowadzonych 
kontroli na terenach rekreacyjnych i ośrodków wypoczynkowych, ponieważ to gmina 
jest odpowiedzialna za porządek na tym terenie. Przekazują im wytyczne dotyczące 
umieszczenia odpowiedniej liczby pojemników na odpady, ich odbierania  
i utylizowania.  
Kontrole prowadzone są w sezonie, natomiast w okresie zimowym nie. 
Do Inspektoratu zgłaszane są interwencje. Prowadzone kontrole nie są 
systematyczne, ponieważ właściwą jednostką do ich przeprowadzania jest gmina. 
Sanepid nadzoruje te zadania, które należą do właściwości gmin.  
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W tym sezonie na pewno zwróci uwagę na to i przeprowadzi kontrolę. 
Radny Kalinowski stwierdził, że miał na uwadze to, by wymusić na gminie 
przestrzeganie przepisów, które sama uchwaliła. Przepisy określające zasady 
ustawiania pojemników na odpady, ich gromadzenia i utylizowania nie są zupełnie 
przestrzegane. Gmina tego nie nadzoruje. Wkrótce rozpocznie się sezon turystyczny, 
a tymczasem na terenach wypoczynkowych panuje wielki nieład.  
Nie ma pojemników na odpady, wyznaczonych punktów składowania odpadów, 
wszędzie są śmieci. Gmina nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a z drugiej 
strony egzekwuje utrzymanie porządku od swoich mieszkańców. 
P. Mintus dodała, że Sanepid podejmuje interwencje i reaguje na zgłaszane skargi. 
Dzięki nim zlikwidowano m.in. dzikie wysypisko odpadów. To jednak nie Sanepid, 
ale gmina zarządza terenem. 
W ub. roku kontrole prowadzone były przy udziale Policji. 
Radny Kalinowski poprosił o pisemną odpowiedź na obydwie zgłoszone przez siebie 
interpelacje. 

Wobec braku dalszych interpelacji i zapytań radnych p. Przewodniczący 
przystąpił do następnego punktu porządku obrad – wolnych wniosków. 

Wobec braku wolnych głosów oraz wyczerpania porządku obrad sesji  
p. Przewodniczący zamknął VI sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji 
(godz. 1110). 
Na tym protokół zakończono. 
 

 


