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

w dniu 31 maja 2007 r. 
 
 

VII sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji otworzył p. Wiesław 
Bogdański Przewodniczący Rady Powiatu (o godz. 1005), witając radnych, 
zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na sesję.  

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

P. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia porządku obrad.  
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag 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 Starosty z prac Zarządu między sesjami. 
Zwrócił się do p. Starosty o zabranie głosu. 
P. Starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami. 
Poinformował, że Zarząd w okresie międzysesyjnym spotkał się 6-krotnie. 
Przedstawione sprawozdanie dotyczy dłuższego okresu, ponieważ nie było ono 
przedmiotem obrad sesji absolutoryjnej w miesiącu kwietniu. 
Zarząd zajmował się następującymi tematami:  
1) zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół RCKU w Przemystce  

w sprawie odstąpienia limitu buraczanego; 
W wyniku rozmów Zarząd Powiatu ustalił cenę za 1 t przyznanego limitu 
buraczanego na 2007 r. w wysokości 15 zł.  

2) zapoznał się z ofertą i zasadami działaniami profesjonalnego urządzenia  
do naprawy dróg, jakim jest remonter holowany na emulsję asfaltową i grys. 
Koszt zakupu tego urządzenia kształtuje się w granicach 140.000 -150.000 zł.  
Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej na zakup urządzenia. 
W wyniku przeprowadzonego przetargu koszt zakupu urządzenia wyniósł  
ok. 153.000 zł. 

3) podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.; 
4) rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie  

w sprawie wykonania rozbiórki lub remontu części powierzchni garażowych  
i magazynowych w Warsztatach Szkolnych; 
Są to pomieszczenia zagrażające przebywającym tam osobom. Zarząd ustalił, że 
wniosek skierowany zostanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
który wyda stosowną decyzję. 

5) zapoznał się z sytuacją finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej za I kwartał 2007 r.; 
Na koniec I kwartału br. zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.  
Szpital wypracował zysk w wysokości 108.471 zł. 
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Zakład nie posiada żadnych zobowiązań wobec pracowników. Dąży do 
wygospodarowania środków, które zostaną przeznaczone na remonty w celu 
spełnienia wymaganych standardów.  

6) w związku z upływem terminu, na jaki nastąpiło powierzenie obowiązków 
Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zarząd wyraził zgodę na 
wszczęcie procedury związanej z ogłoszeniem konkursu na stanowisko Dyrektora 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 
W związku z tym wytypował także 3 przedstawicieli organu prowadzącego  
do składu komisji konkursowej. W następstwie tego podjął uchwałę w sprawie 
powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko 
Dyrektora Poradni. W wyniku konkursu, który odbył się w dniu 16 maja br., 
Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie została  
p. Mariola Pińska.  

7) ponownie wytypował kandydatów do Rady Społecznej działającej przy 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie; 

8) przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 
a) wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do Rady Społecznej działającej przy 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie; 
b) powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie; 
9) przyjął porządek obrad sesji absolutoryjnej wraz z materiałami; 
10) wytypował przedstawiciela Rady Powiatu do komisji przyznającej czesne dla 

nauczycieli; 
Funkcja ta została powierzona p. Edwardowi Kubisiakowi. 

11) zapoznał się z założeniami organizacyjnymi dotyczącymi utworzenia Powiatowego 
Zespołu Obsługi Szkół i Placówek;  
Zarząd Powiatu zapoznał się ze wstępnymi zadaniami i założeniami, które 
powinien zawierać statut i regulamin organizacyjny. Zespół zająłby się obsługą 
finansową szkół, obsługą stypendiów dla uczniów i studentów oraz czesnego dla 
nauczycieli. Dzięki temu Zarząd będzie miał większy nadzór nad wydatkowaniem 
środków finansowych w szkołach. Jest to forma obsługi szkół praktykowana  
w samorządach. Zarząd wstępnie zaakceptował powołanie Zespołu Obsługi Szkół 
i Placówek. 

12) zajął stanowisko w sprawie uregulowania stanu prawnego parkingu 
przeznaczonego dla samochodów osobowych wybudowanego w Krzywosądzy, 
bowiem część tego parkingu należy do powiatu, a część do Kurii Włocławskiej;  
Zarząd ustalił, że w przypadku pozytywnej odpowiedzi ze strony władz 
kościelnych zostaną uruchomione stosowne procedury dotyczące nieodpłatnego 
przejęcia, a koszty związane z przejęciem działki poniesie Starostwo. 

13) w nawiązaniu do wniosku Klasztoru O. Franciszkanów w Radziejowie Zarząd 
wyraził zgodę na dofinansowanie remontu zabytkowej ambony w wysokości 
4.000 zł w ramach środków przeznaczonych na ochronę zabytków; 

14) wyraził zgodę na przekazanie 125m2 kostki brukowej i 80 szt. krawężników 
będących w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych na budowę parkingu przy 
drodze powiatowej Dobre – Inowrocław; 

15) rozpatrzył wniosek Urzędu Miasta we Włocławku w sprawie odstąpienia  
od odsetek w wysokości 9 zł z tytułu niedokonania w terminie zwrotu kosztów 
postępowania prowadzonego przez Starostę Radziejowskiego dotyczącego 
wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Włocławek; 
Zarząd przychylił się do wniosku i wyraził zgodę na odstąpienie od odsetek. 

16) zapoznał się z informacją nt. Internetowego Portalu Informacyjnego Powiatu 
Radziejowskiego, który działa od 25 kwietnia br.; 
Zawarte zostały w nim podstawowe informacje dotyczące powiatu. 
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17) rozpatrzył wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Radziejowie w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy  
o 3 lata na wydzierżawienie pomieszczeń pralni, pomieszczenia socjalnego  
i szatni dla salowych i sprzątaczek znajdujących się w piwnicach szpitala; 
Zarząd wyraził zgodę i wydał stosowną uchwałę. 

18) na wniosek Dyrektora szpitala w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia  
na Sklep Medyczno-Rehabilitacyjny „MA-JA-Med.” oraz pomieszczenia na salon 
optyczny zaadaptowanego z części ciągu komunikacyjnego o pow. 9,00m2 każde 
Zarząd w formie uchwał wyraził zgodę na zawarcie umów na kolejne 3 lata; 

19) zapoznał się z wnioskiem Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu w sprawie przedłużenia umowy najmu  
dla Biura Powiatowego ARiMR w Przemystce, która wygasa z dniem 14 czerwca 
br.; 
W wyniku rozmów ustalono, iż należy podnieść stawkę czynszu oraz 
zorganizować spotkanie z przedstawicielami ARiMR oraz Dyrektorem Zespołu 
Szkół RCKU w Przemystce w sprawie negocjowania warunków umowy najmu 
lokali. Po przeprowadzonych negocjacjach Zarząd podjął uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na najem lokalu położonego w internacie Zespołu Szkół RCKU  
w Przemystce, w którym mieści się Biuro Powiatowe ARiMR na kolejnych 5 lat. 
Umowa zostanie podpisana z Dyrektorem Zespołu Szkół RCKU.  

20) rozpatrzył wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie sfinansowania 
wykonania nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do Inspektoratu; 
Droga ta jest tzw. terenem zainwestowanym, działką stanowiącą własność 
Skarbu Państwa. Stanowi ona dojazd do Inspektoratu oraz budynków 
mieszkalnych będących własnością osób fizycznych. Zarząd nie przychylił się do 
wniosku. 

21) zatwierdził nowe kierunki kształcenia dla Zespołu Szkół Mechanicznych  
w Radziejowie oraz Zespołu Szkół RCKU w Przemystce, które zostaną 
wprowadzone z dniem 1 września 2007 r.;  
Są one następujące:  
a) dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie: 

• technik budownictwa ogólnego – 4-letnie technikum; 
• technik budownictwa drogi i mosty kołowe – 4-letnie technikum; 
• technik mechanik - technikum uzupełniające dla dorosłych; 
• technik żywienia i gospodarstwa domowego - technikum uzupełniające  

dla dorosłych; 
• technik handlowiec – technikum uzupełniające dla dorosłych. 

b) dla Zespołu Szkół RCKU w Przemystce: 
• technik hotelarstwa – technikum 4-letnie; 
• technik hotelarstwa – 2-letnia policealna zaoczna szkoła dla dorosłych. 

Nowe kierunki kształcenia zostały pozytywnie zaopiniowane przez Kuratorium 
Oświaty oraz Powiatowy Urząd Pracy. 

22) wyraził zgodę na wszczęcie postępowania w celu przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie oraz 
Dyrektora Zespołu Szkół RCKU w Przemystce w związku z upływem ich  
5-letniego okresu pracy Zarząd; 
W przypadku Dyrektora Szkoły Muzycznej Ministerstwo Kultury wyraziło zgodę 
na możliwość przedłużenia stanowiska po uprzednim wydaniu opinii przez 
Kuratorium Oświaty. Taka opinia została przekazana 24 maja br. Była to opinia 
pozytywna. 

23) negatywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dofinansowania wyjazdu na kolonie 
młodzieży z parafii Piotrków Kuj. ze względu na brak uwarunkowań prawnych  
i finansowych; 
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24) wyraził zgodę na dofinansowanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Budzisławiu 
w wysokości 1.900 zł, a nie jak to było wcześniej ustalone na kwotę 5.000 zł; 
Rozbieżność ta wynika z faktu, iż w chwili obecnej powiat nie dysponuje wolnymi 
środkami. Pozostałą różnicę Zarząd postara się przekazać w terminie 
późniejszym. 

25) zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. 
w sprawie ustalenia stawki żywieniowej dla mieszkańców placówki; 
Przychylił się do wniosku p. Dyrektor i ustalił stawkę żywieniową w wysokości  
6 zł na jednego mieszkańca od 1 stycznia 2007 r. 

26) zajął stanowisko w sprawie powołania czwartej komisji stałej Rady Powiatu  
– Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego; 
Komisja ta przejmie część zadań, które należą do kompetencji obecnie 
działających komisji. 

27) podjął uchwałę zmieniającą zasady przyznawania dopłat dla nauczycieli,  
dla których organem prowadzącym jest powiat radziejowski, korzystających  
z różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego; 

28) rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół RCKU w Przemystce w sprawie 
wynajęcia pokoi mieszkalnych w internacie z przeznaczeniem na biura dla 
Zakładu Geodezyjno-Kartograficznego oraz Spółki Wodnej Gminy Radziejów; 
Zarząd wyraził zgodę na wynajęcie pokoi na okres 5 lat podejmując stosowną 
uchwałę. 

29) zapoznał się z projektami uchwał Rady Powiatu w sprawie: 
a) przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013; 
b) aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim; 
c) zmian w budżecie powiatu na 2007 rok; 
d) zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu 
akceptując ich przedłożenie na sesję Rady Powiatu; 

30) pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie naprawy drogi dojazdowej  
do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie; 

31) przyjął porządek i materiały na dzisiejszą sesję. 
Na tym p. Starosta zakończył sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami. 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punku porządku obrad – zapytań  
i uwag do sprawozdania Starosty. 
Głos zabrał p. Kazimierz Watkowski Powiatowy Lekarz Weterynarii w nawiązaniu  
do złożonego przez siebie wniosku. Zwrócił się do Zarządu Powiatu o ponowne jego 
przeanalizowanie ze względu na pojawienie się nowych okoliczności w tej sprawie.  
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonego sprawozdania Starosty. 
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami. 
 P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– informacji nt. oceny sytuacji w rolnictwie – wykorzystanie środków UE.  
Zwrócił się do p. Danuty Dąbrowskiej Kierownika Biura Powiatowego ARiMR  
w Przemystce o przedstawienie informacji. 
P. Dąbrowska stwierdziła, że przedłożone materiały odzwierciedlają ilość 
pozyskanych pieniędzy z UE, których rozdysponowywaniem zajmuje się Biuro 
Powiatowe ARiMR. Głównymi beneficjentami Biura są rolnicy. Aby mogli ubiegać się 
o środki, muszą być zarejestrowani i otrzymać numer identyfikacyjny. 
Obecnie najbardziej aktualnym tematem jest realizacja płatności obszarowych.  
Jest to także najbardziej dostępny fundusz UE.  
Na dzień 30 maja br. do Biura złożono 3.682 wniosków. Na dzień 15 maja br. 
złożono 3.663 wniosków. W przypadku złożenia wniosku po 15 maja każdy dzień 
zwłoki oznacza 1% mniej płatności. Do 11 czerwca rolnicy mogą jeszcze ubiegać się 
o te płatności.  
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Począwszy od 2004 r. na dzień 31 marca br. do jednego gospodarstwa wpłynęło  
przeciętnie 35.235 zł. Na teren powiatu wpłynęła suma 131.606.016 zł. 
Następnie głos zabrała p. Beata Nawrocka Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego 
Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu. 
Poinformowała o naborze wniosków na środki pomocowe dla gospodarstw rolnych, 
który odbył się jednego dnia - 16 kwietnia br. Wpłynęło ich 13.500 w skali kraju. 
Przekroczyło to możliwości finansowe, ponieważ do dyspozycji jest tylko 230 mln zł. 
W województwie kujawsko-pomorskim wpłynęło 1.294 wniosków. Złożone wnioski 
wzięły udział w losowaniu, które odbyło się 23 maja w centrali ARiMR.  
W jego wyniku wyłoniona została lista beneficjentów, którzy otrzymają 
dofinansowanie. Jest to wstępna lista wniosków, które będą kolejno realizowane. 
Listę ostateczną będą tworzyć wnioski złożone kompletnie. Każdy beneficjent, który 
złożył wniosek, otrzyma pismo o jego uzupełnienie, chyba że wniosek był 
kompletny. W zależności od tego, jak szybko dokona uzupełnienia, tak szybko 
znajdzie się na liście. 
Z szacunków wynika, że dofinansowanie otrzyma ok. 160-180 rolników.  
Województwo kujawsko-pomorskie zajęło 3 miejsce pod względem ilości złożonych 
wniosków, a 6 miejsce decyzją Ministerstwa Rolnictwa pod względem przyznania 
koperty regionalnej – proporcjonalnie do udziału rolników w terenie. Co 6 rolnik 
otrzyma płatność. Agencja otrzymała 18,5 mln zł do rozdysponowania dla 
województwa kujawsko-pomorskiego. 
Drugim tematem, który poruszyła p. Dyrektor, był temat kredytów. Poinformowała, 
że Agencja udziela preferencyjnych kredytów dla rolników, których zbiory zostały 
dotknięte klęską przymrozków. Na ten cel Agencja przeznaczyła 12,5 mln zł.  
Środki uruchomione zostaną w połowie czerwca. Podstawą przyznania kredytów jest 
opinia Wojewody i oszacowanie strat. Kredyt udzielany jest do wysokości 
szacowanych strat, nie więcej jak do 4 mln zł dla producentów rolnych, a dla 
działów specjalnych – do 8 mln zł. Oprocentowanie wynosi 1,69%.  
Kredyty inwestycyjne udzielane są do 4 lat, a obrotowe do 8 lat. Nie trzeba posiadać 
własnego udziału. W ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy należy dokonać 
rozliczenia 50% poniesionych kosztów.  
Wyraziła zdanie, że warunki, na jakich udzielane są kredyty, są korzystne.  
Innej formy pomocy dla poszkodowanych rolników Agencja nie przewiduje.  
P. Nawrocka dodała, że powiat radziejowski zawsze był i jest w czołówce  
w województwie pod względem wykorzystania środków, a województwo kujawsko-
pomorskie jest w czołówce kraju.  
Z płatności obszarowych w województwie skorzysta ok. 80.000 rolników.  
W tym roku 98,5% rolników złożyło wnioski.  
Jeżeli chodzi o wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego, to województwo jest w tym przypadku liderem.  
Z SPO korzysta w kraju od 3% do 5% rolników, a w województwie 6%. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Radny Paliwoda stwierdził, że powiat radziejowski jest powiatem wiodącym  
w zakresie wykorzystania funduszy. Wielu rolników z innych województw uczy się 
od nich. 
Radny stwierdził, że lokalizacja Biura Powiatowego ARiMR poza miastem była dobrą 
decyzją. Zwrócił uwagę na brak odpowiednio dużego parkingu dla przyjezdnych 
interesantów. 
P. Jan Wojciechowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Infrastruktury Technicznej przekazał, że Komisja zapoznała się 
szczegółowo z przedłożoną informacją na posiedzeniu w dniu 29 maja br. Materiał 
został przedstawiony przez p. Kierownik Biura Powiatowego ARiMR.  
P. Wojciechowski stwierdził, że powiat radziejowski jest powiatem typowo rolniczym 
i hodowlanym. Biuro Powiatowe ARiMR ma dużo pracy, a mimo tego radzi sobie 
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bardzo dobrze. Cieszyć może fakt, że na teren powiatu wpłynęła tak duża suma 
pieniędzy. Niepokój budzi sprawa rent strukturalnych i wprowadzone zmiany w tym 
zakresie, które powodują bardziej niekorzystne warunki ich przyznawania.  
Dodał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację oraz pracę Biura 
Powiatowego ARiMR w Przemystce. 
Następnie p. Nawrocka poprosiła o szybsze składanie wniosków przez rolników  
w celu uniknięcia kolejek, gdy zacznie upływać termin ich składania.  
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonej informacji. 
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła informację nt. oceny sytuacji  
w rolnictwie – wykorzystanie środków UE. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie środowiska 
na obszarze powiatu. Zwrócił się do p. Anny Ciesielskiej Kierownika Delegatury 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Włocławku o przedstawienie 
informacji. 
P. Ciesielska stwierdziła, że przedłożoną informację szczegółowo omówiła podczas 
posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury 
Technicznej. Do tej wypowiedzi wyjaśni dwie sprawy, które nasunęły się w trakcie 
posiedzenia. 
Na str. 4 przedstawionej informacji zamieszczona została tabela obrazująca  
m.in. poziom rtęci w glebie w zależności od jej poziomu. W trzeciej kolumnie od 
lewej strony zamiast 3,89 powinno być 0,3 mg/kg s.m.. Jest to błąd pisarski. 
Na str. 10 nie zostały podane dopuszczalne wartości stężeń SO2 i NO2 w powietrzu.  
Stężenia dopuszczalne SO2 wynoszą 20 mg/m3, a NO2 – 20 mg/m3. 
P. Ciesielska stwierdziła, że przedłożony materiał jest dość obszerny. Mówi o jakości 
wód powierzchniowych płynących, o obszarach narażonych na zanieczyszczenia 
związkami azotanowymi, o jakości wód rzeki Zgłowiączki i Kanału Głuszyńskiego. 
Mówi także, ile odpadów wyprodukowano na jednego mieszkańca i procencie 
wypełnienia składowisk odpadów komunalnych oraz które składowisko nie jest 
jeszcze eksploatowane (Gmina Dobre). Mówi również o przekroczeniu hałasu, które 
na terenie powiatu najczęściej przekroczone jest o 6 dB. Pomiary były wykonane  
na terenie miasta Radziejowa w 11 punktach pomiarowo-kontrolnych.  
Metodyka pomiaru jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska.  
P. Ciesielska poinformowała, że w ostatnim czasie do Inspektoratu wpłynęła sprawa 
odstojników po byłej cukrowni w Dobrem. Przeprowadzona zostanie kontrola. Będą 
rozmawiać z cukrownią w Glinojecku w sprawie sposobu rekultywacji terenu  
po cukrowni w Dobrem. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Radny Szczurowski stwierdził, że str. 10 przedłożonego sprawozdania przedstawia 
wyniki z kontrolnych pomiarów jakości powietrza. Stężenie SO2 na ul. Włocławskiej 
w Piotrkowie Kuj. wyniosło prawie 40 mg/m3. Zapytał, na ile jest to niebezpieczne 
dla zdrowia i jakie działania należałoby podjąć, aby temu przeciwdziałać. 
P. Ciesielska odpowiedziała, że tak wysokie stężenie jest skutkiem nadmiernej 
emisji z lokalnych źródeł zanieczyszczeń. Jest skutkiem spalania głównie węgla  
i odpadów. Do przyczyn należy też brak przewietrzania i niska zabudowa.  
Przekroczenie jest lekkie, które nie zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców. Ten wynik 
odnotowano w okresie zimowym, kiedy spalanie jest zawsze większe.  
Radny Kalinowski zapytał o przyczynę zanieczyszczenia powietrza.  
Podczas spotkania Komisji p. Dyrektor zasugerowała, że taki wpływ ma na to 
spalanie butelek plastikowych. Radny zapytał, czy jest możliwe, aby spalanie 
butelek powodowało tak wysokie zanieczyszczenie powietrza. 
P. Ciesielska wyjaśniła, że przy tego typu badaniach stosowana jest metodyka 
badawcza wynikająca z innej dyrektywy. Jest to m.in. zawartość w pyle 
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zawieszonym benzoanchilenu. Nie jest to ta sama metodyka, która stosowana jest 
przy pomiarze zawartości SO2 i NO2.  
Jest to trzecia klasa zanieczyszczenia powietrza, ale powiat mieści się w normie.  
Radny Szczurowski stwierdził, że dotarły do niego pogłoski, iż w Piotrkowie Kuj.  
w okolicach Zborowca występuje zwiększona zawartość odpadów radioaktywnych. 
Zapytał, czy jest to prawdą i czy były prowadzone w tym kierunku badania. 
P. Ciesielska odpowiedziała, że nic o tym nie wie. Inspektorat nie jest właściwy w tej 
sprawie. Takimi sprawami zajmuje się tym Urząd Atomistyki. 
P. Watkowski Powiatowy Lekarz Weterynarii w celu wyjaśnienia dodał, że w tej 
okolicy zlokalizowana jest Proszkownia Mleka eksportująca swoje produkty na wiele 
kierunków. Inspektorat zobowiązany jest wykonywać tam badania na poziom 
zawartości substancji radioaktywnych w mleku surowym i produktach, głównie  
w maśle. Badania są wykonywane w Centralnym Laboratorium Ochrony 
Radiologicznej w Warszawie, ponieważ jest to laboratorium do tego upoważnione.  
Z przeprowadzonych badań nie wynika, aby został przekroczony poziom substancji 
radioaktywnych. Ze względu na eksport tych produktów, nie wystąpiły na pewno 
jakiekolwiek uchybienia.  
Dodał, że w przypadku domowego spalania w nieodpowiedniej temperaturze 
różnych opakowań i tworzyw sztucznych – jeżeli nie jest zachowana temperatura 
min. 1.200°C - powstają bioksyny, bardzo szkodliwe substancje. 
P. Wojciechowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Infrastruktury Technicznej przekazał, że Komisja szczegółowo 
przeanalizowała przedłożoną informację.  
Stwierdził, że laboratorium Inspektoratu we Włocławku jest bardzo dobre i dzięki 
temu uzyskiwane wyniki badań są wiarygodne.  
Z drugiej strony niepokoi fakt, że powiat dotknięty jest dyrektywą azotanową. 
Dotyczy to czterech gmin: Radziejowa, Dobrego, Osięcin i Bytonia. W związku z tym 
prowadzone są obostrzenia w tym zakresie.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała informację przedłożoną przez Delegaturę 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonej informacji. 
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła informację Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
z działalności na terenie powiatu. 
Zwrócił się do p. Teodory Kłys Kierownika Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Radziejowie o przedstawienie informacji. 
P. Kłys przekazała, że do zadań Inspektoratu należy ochrona upraw przed 
organizmami szkodliwymi, przeciwdziałanie zagrożeniom dla ludzi, środowiska 
naturalnego i zwierząt poprzez stosowanie i obrót środkami ochrony roślin, nadzór 
nad wytwarzaniem, ocena obrotu materiałem siewnym.  
Przedłożone sprawozdanie zawiera informacje dotyczące działania Inspektoratu za 
2006 r.  
Następnie poinformowała o zagrożeniu ze strony Polski Zachodniej, dotyczącym 
kukurydzianej stonki korzeniowej. Wyjaśniła, że szkodnik ten żeruje nie tylko  
na kukurydzy, ale na trawach, roślinach dyniowatych i niektórych krzyżowych. 
Szkodnik ten po raz pierwszy wystąpił w 2005 r. W ub. roku wystąpił na terenie 
ośmiu województw Polski Południowej i Polski Zachodniej. Przemieszcza się teraz  
do centrum kraju, głównie na środkach transportu. Na dzień dzisiejszy nie ma 
możliwości ochrony upraw przed nim, za wyjątkiem zachowania odpowiedniego 
płodozmianu i zaniechania uprawy kukurydzy. Od ub. roku prowadzony jest 
monitoring. Wystawiane są pułapki, w które nie udało się złapać żadnych sztuk tego 
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szkodnika w tym i w ub. roku. Monitorowana będzie szczególnie część południowa 
powiatu.  
Rolnicy są informowani o zagrożeniu przy okazji różnego rodzaju spotkań i szkoleń. 
Zostały także rozprowadzone ulotki,a na stronie internetowej Inspektoratu jest 
zamieszczony komunikat. P. Kłys poprosiła wszystkich o wsparcie w tym temacie. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Stwierdził, że powstała inicjatywa zakupu polowej stacji meteorologicznej.  
Zwrócił się do p. Kłys o przybliżenie tematu i przedstawienie zasadności jej zakupu. 
P. Kłys stwierdziła, że wzięła udział w spotkaniu nt. potrzeby i celowości zakupu 
takiej stacji. Zakup jednej stacji na teren powiatu nie ma sensu, ponieważ posiada 
ona określony zasięg. Na pewno byłaby pomocna, ale zakup jednego urządzenia nie 
rozwiąże problemu. Na spotkaniu padła propozycja wyjazdu do miejsca, w którym 
znajduje się takie urządzenie i sprawdzenia informacji o jej działaniu – jaka jest 
możliwość wykorzystania stacji.  
P. Wojciechowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Infrastruktury Technicznej przekazał, że Komisja bardzo szczegółowo 
omówiła zakres działalności realizowanej przez Inspektorat. Komisja dyskutowała 
także nt. zakupu polowej stacji meteorologicznej i doszła do wniosku, że zakup 
jednej stacji nie rozwiąże problemu, ale na początek od czegoś należałoby zacząć.  
P. Wojciechowski wyraził zdanie, że należałoby zakupić stację o większych 
możliwościach wykorzystania. Koszt w tym przypadku wyniósłby ok. 14.000 zł. 
Komisja będzie zajmowała się tym tematem w dalszym ciągu i rozmowy będą 
kontynuowane. 
Dodał, że Komisja została zapoznana bardzo szczegółowo z zakresem zadań 
realizowanych przez Inspektorat.  
Poinformował, że poprzednia Rada Powiatu zwróciła się ze stanowiskiem  
do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie udzielenia dopłat do materiału siewnego  
i sadzeniaków. Stanowisko przyniosło efekty. Teraz okazuje się, że te dopłaty 
przejęli handlowcy. Wie, że Inspektorat nie ma na to wpływu, ale jeżeli kontroluje 
punkty sprzedaży środków chemicznych, to powinien kontrolować punkty 
zajmujące się zbytem materiału siewnego.  
Dopłaty miały na celu zachęcenie rolników do zakupu materiału siewnego  
i sadzeniaków odpowiedniej jakości. A teraz przejmują je handlowcy pośredniczący 
w obrocie materiału siewnego i sadzeniaków. Na jednym z kolejnych posiedzeń 
Komisji zaproponuje przyjęcie stanowiska w tym temacie, które zostałoby 
skierowane do Ministerstwa Rolnictwa. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację przez Oddział 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Radziejowie. 
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonej informacji. 
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła informację Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa z działalności na terenie powiatu. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności na terenie powiatu. 
Zwrócił się do p. Kazimierza Watkowskiego Powiatowego Lekarza Weterynarii  
w Radziejowie o przedstawienie informacji. 
P. Watkowski stwierdził, że Inspektorat zajmuje się chorobami zwierząt w zakresie 
chorób zakaźnych oraz kontrolą produktów pochodzenia zwierzęcego. 
Choroby zakaźne są monitorowane raz na 3 lata. Wykonywane są badania bydła na 
gruźlicę, brucelozę i białaczkę. Gruźlicy nie stwierdzono od kilku lat. W przypadku 
brucelozy – jeżeli nawet zachodziły podejrzenia jej występowania, to badania ją 
eliminowały. Nie ma również problemu z białaczką u bydła. Na dzień dzisiejszy w 
żadnym gospodarstwie rolnym na terenie powiatu radziejowskiego nie ma sztuk 
bydła chorych na białaczkę. Dzięki temu, że gospodarstwa uzyskują status 
gospodarstw urzędowo wolnych od chorób zakaźnych, na podstawie decyzji 
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wystawianych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, daje możliwość swobodnego 
handlu w obrębie kraju oraz obrotu do krajów UE i krajów trzecich. 
W ostatnim czasie rysuje się dość poważne zagrożenie chorobą Aujeszkyego  
– chorobą wirusową trzody chlewnej. Nie stwierdzono jeszcze przypadków 
zachorowalności w Polsce. Opracowany został program zwalczania tej choroby, ale 
brakuje pieniędzy na jego realizację. W skali kraju potrzeba na to 240 mln zł 
rocznie, aby rozpocząć program celem zwalczania tej choroby.  
Wymóg zwalczania tej choroby postawiony został przez UE. Polska musi wdrożyć 
program zwalczania. Jeżeli tego nie zrobi, to grozi jej blokada eksportu żywej trzody 
chlewnej do państw UE, a w następstwie prawdopodobnie produktów pochodzenia 
zwierzęcego.  
Jeżeli chodzi o produkcję produktów mlecznych, to gospodarstwa w powiecie 
radziejowskim są w pełni przystosowane pod względem warunków sanitarno-
weterynaryjnych i jakości mleka do tej produkcji. 
W najbliższym czasie mogą zaistnieć następujące problemy, jeżeli chodzi  
o gospodarstwa rolne.  
Po pierwsze to poprawa dobrostanu dla zwierząt. Rocznie monitorowanych jest 5% 
gospodarstw rolnych przez Inspektorat Weterynarii. W gospodarstwach jest jeszcze 
wiele do zrobienia i dobrze, że rolnicy mogą uzyskać dotacje z ARiMR na ich 
doposażenie. Nadal występują problemy w zakresie identyfikacji i rejestracji 
zwierząt.  
Kolejny problem to dostosowanie się do prawidłowych warunków produkcji środków 
żywienia dla zwierząt. Do końca tego roku jest czas na dostosowanie się do 
wymogów. Od przyszłego roku ustawa „paszowa” określa nowe wymagania,  
m.in. takie, że każde gospodarstwo rolne, w którym produkowane są środki 
żywienia dla zwierząt, będzie musiało spełniać właściwe warunki. Jeżeli nie, to 
rolnik poniesie tego konsekwencje. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
P. Wojciechowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Infrastruktury Technicznej przekazał, że Komisja szczegółowo 
analizowała przedłożoną informację.  
Stwierdził, że monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt jest bardzo ważne.  
Dzięki temu rolnicy mają pewność zakupu zdrowych sztuk zwierząt.  
Jeżeli chodzi o chorobę Aujeszkyego trzody chlewnej to był prowadzony monitoring 
w tym zakresie dla województwa kujawsko-pomorskiego. Warunki UE są takie, że 
program musi być realizowany w skali całego kraju.  
Mimo że zwalczone zostały choroby poprzednie u zwierząt, to pojawiają się nowe. 
Inspektoraty weterynarii czeka bardzo trudna praca. Przy tak małej obsadzie 
kadrowej w Inspektoracie Weterynarii w Radziejowie zadań do realizacji jest wiele, 
szczególnie dlatego, że na terenie powiatu jest dużo hodowców bydła i trzody 
chlewnej. 
P. Wojciechowski podziękował za dobrą pracę wykonywaną przez Inspektorat 
Weterynarii. 
Dodał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację. 
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonej informacji. 
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła informację Powiatowego Lekarza 
Weterynarii z działalności na terenie powiatu. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– informacji Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej  
z działalności na terenie powiatu. Zwrócił się do p. Elżbiety Mintus Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o przedstawienie informacji. 
P. Mintus stwierdziła, że generalnie sytuacja sanitarno-epidemiologiczna powiatu 
oceniana jest jako dobra.  
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Nastąpił spadek chorób zakaźnych. Jest to spowodowane m.in. tym, że jest mniej 
zachorowań na grypę. Na terenie powiatu pojawił się nosiciel wirusa HIV.  
Są też nowe zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu C. 
Jeżeli chodzi o jakość wód, to jest ona dobra. W niektórych gminach jakość wody 
jest lepsza, w innych gorsza.  
W zakładach pracy przeprowadzono ok. 100 kontroli w zakresie przestrzegania 
przepisów prawnych określających warunki zdrowotne środowiska pracy.  
Inspekcja kontroluje stan kąpielisk. Stan wód w kąpieliskach był odpowiedni.  
W ub. roku w Jeziorze Głuszyńskim był wprowadzony zakaz kąpieli. Nastąpiła 
wówczas zawyżona ilość bakterii chorobotwórczych. Przy współpracy z urzędem 
gminy umieszczona została tablica informacyjna o zakazie kąpieli. Zakaz kąpieli 
został zniesiony, kiedy stan wody uległ poprawie. Było to jedyne zagrożenie 
bakteriologiczne w tamtym roku.  
Jeżeli chodzi o stan szkół, to jest on bardzo dobry. Nie było żadnych zastrzeżeń co 
do ich czystości i porządku.  
Poinformował, że co roku poruszanym problemem przez radnych jest higiena 
żywności sprzedawanej na targowiskach i placach targowych. Na terenie powiatu 
jest tylko jedno targowisko – w Piotrkowie Kuj. Pozostałe to place targowe.  
Są to miejsca wyznaczone do handlu przez gospodarzy terenów. W przypadku 
placów targowych wymagania są mniejsze. Na każdym z nich wspólnie ze służbami 
weterynaryjnymi czynione są starania w celu poprawy higieny sprzedawanej 
żywności. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych 
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że p. Mintus bardzo szczegółowo 
przedstawiła Komisji temat.  
Komisja zwróciła uwagę na fakt, że Inspekcja podczas kontroli nie wystawiła 
mandatów szkołom. Podobnie dotyczyło to ośrodków letniego wypoczynku dzieci  
i młodzieży. Nie było do nich żadnych zastrzeżeń. 
Komisja zauważyła, że nastąpił wzrost zachorowań na zapalenie płuc, ale jest to 
sytuacja dotycząca skali całego kraju. Należałoby podjąć działania, aby temu 
zapobiegać. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację. 
P. Mintus dodała, że nastąpił wzrost zachorowań na gruźlicę. W związku z tym 
zachęciła do badań w tym zakresie. 
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonej informacji. 
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła informację Państwowej Powiatowej 
Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej z działalności na terenie powiatu. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– informacji z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawości. 
Zwrócił się do p. Zofii Płaczkowskiej Przewodniczącego Powiatowego Zespołu  
ds. Orzekania o Niepełnosprawości w Radziejowie o przedstawienie informacji. 
P. Płaczkowska poinformowała, że przedmiotem działalności Zespołu jest orzekanie 
do celów pozarentowych. Zespół wydaje tylko orzeczenia. Zwróciła uwagę na to, że 
chory to nie znaczy niepełnosprawny, a te pojęcia skutkują wzrostem wpływających 
wniosków.  
Zaobserwowany został wzrost wpływających wniosków dotyczących 
niepełnosprawności dzieci. Coraz więcej dzieci jest genetycznie niepełnosprawnych. 
Wiele wniosków składanych jest także przez osoby starsze.  
Pracownicy Zespołu starają się, by czas oczekiwania na wydanie orzeczenia był jak 
najkrótszy. Stosowany system elektroniczny spowalnia ich pracę. Gdy orzeczenia 
były wydawane bez pomocy systemu elektronicznego, obsługa interesanta 
zajmowała ok. 7 min. Teraz obsługa trwa ok. 30 min. 
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P. Przewodniczący otworzył dyskusję.  
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych  
i Bezpieczeństwa Publicznego podziękował p. Płaczkowskiej za przedstawienie 
szczegółowej informacji na posiedzeniu Komisji.  
Komisja zwróciła uwagę, że ilość złożonych wniosków w porównaniu do ub. roku 
wzrosła. Większość wniosków została rozpatrzona pozytywnie. Odrzucone zostały 
tylko te, które nie spełniały wymogów proceduralnych.  
Komisja przyjęła przedłożoną informację. 
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonej informacji. 
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła informację z działalności Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawości. 
P. Przewodniczący ogłosił przerwę – godz. 1125. 
Obrady wznowiono po przerwie -  godz. 1140. 

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.  
P. Stanisław Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany do budżetu powiatu  
na 2007 r. 
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 
(VII/63/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu. 
Poinformował, że z projektem uchwały zapoznały się wszystkie komisje Rady, 
pozytywnie ją opiniując. 
Radny Gorzycki stwierdził, że Statut uchwalany jest przez Radę.  
Jego opracowywaniem zajmuje się zespół radnych. Obecnie obowiązujący został 
przyjęty przez poprzednią Radę. Dlatego może należałoby ponownie prześledzić jego 
treść i wprowadzić zmiany, jeżeli będzie to konieczne. Skoro teraz wprowadzana jest 
jego zmiana, jest to dobra okazja do tego, aby prześledzić całą jego treść  
i ewentualnie wprowadzić inne zmiany.  
Stwierdził, że z reguły przeciwny jest takim częściowym zmianom Statutu, bowiem 
jest to integralny dokument dla powiatu i Rada po jego uchwaleniu nie powinna 
ingerować w jego treść. 
P. Przewodniczący wyraził zdanie, że zapisy Statutu są na tyle ogólne, iż nie 
zawierają zapisów budzących wątpliwości i nie ma potrzeby zmiany jego treści.  
Nie widzi jednak przeszkód ku temu, aby powołać zespół radnych, który zająłby się 
analizą treści Statutu. Być może byłoby to celowe przy kolejnej zmianie. 
Następnie radny Wojciechowski stwierdził, że zasadne jest powołanie czwartej stałej 
komisji Rady, ale ze strony merytorycznej nie zostało to do końca dopracowane.  
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego (14 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi) Rada 
Powiatu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu 
Powiatu (VII/64/2007). 
P. Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały został przedstawiony wszystkim 
komisjom Rady. Skoro niektórzy radni wyrazili zdanie, że zostało to w niewłaściwy 
sposób opracowane, to powinni podać swoje propozycje. Zwrócił się do radnych  
o przedstawianie w formie pisemnej swoich uwag i propozycji do projektów uchwał.  
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Radny Gorzycki stwierdził, że przed zmianą Statutu powinien on być całościowo 
przeanalizowany, aby sprawdzić, czy nie wymaga innych zmian lub uaktualnienia. 
Jego zmianą powinna zająć się wyłoniona grupa radnych. Taki był zwyczaj do tej 
pory. Zespół radnych go opracowywał i zmieniał. Teraz zrobił to Zarząd.  
Na zmianę Statutu należy spojrzeć całościowo. Dlatego taka forma zmiany Statutu, 
zdaniem radnego, nie jest dobra. 
P. Przewodniczący stwierdził, że każdy radny ma prawo zgłaszania zmian  
do Statutu. Do tej pory takich wniosków nie otrzymywał. Jeżeli radni mają swoje 
propozycje, to prosi o ich przedstawianie na komisji i przekazywanie jemu w formie 
pisemnej, aby mógł się do nich ustosunkować.  
W kwestii utworzenia nowej komisji przekazał, że dotarła do niego tylko propozycja 
podziału komisji, których zakres zadań jest duży. Nie otrzymał żadnej konkretnej 
propozycji. Gdyby taka była, Zarząd a następnie komisje, by się do niej odniosły  
i wyraziły swoje stanowisko. 
Jeżeli radni wyrażą wolę zmiany Statutu, to nie będzie przeciwny jego zmianie  
i powołaniu w tym celu zespołu. 
Zmiana Statutu, która została przedłożona dzisiaj, znana była od dłuższego czasu  
i na zgłaszanie uwag jest już za późno. 
Radny Wojciechowski stwierdził, że przedstawił konkretną propozycję, która nie 
została wzięta pod uwagę. Jeżeli większość komisji pozytywnie zaopiniowała 
propozycję Zarządu, to jedna komisja i tak nie przeforsuje swojej propozycji.  
Radny podkreślił, że propozycja z jego strony została przedstawiona. 
P. Starosta stwierdził, że błędy, jakie są popełniane w trakcie bieżącej pracy,  
są również eliminowane. Podziękował za uwagi i zwrócił się do p. Przewodniczącego 
o kontynuowanie programu sesji. 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia 
uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013.  
Zwrócił się do p. Marka Szuszmana Kierownika Biura Promocji, Informacji  
i Integracji Europejskiej o przedstawienie projektu uchwały.  
P. Szuszman poinformował, że Plan Rozwoju Lokalnego określa szczegółowo rodzaje 
zadań, jakie będą realizowane na terenie powiatu w latach 2007-2013. Jest on 
realizacją założeń nakreślonych w Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego. 
Ma podstawowe znaczenie przy ubieganiu się o środki pomocowe z funduszy Unii 
Europejskiej oraz funduszy krajowych. 
Plan składa się z kilku elementów. Przedstawia zadania do realizacji przez powiat  
i gminy położone na terenie powiatu. Został skonsultowany z gminami i z komisjami 
Rady. 
Zwrócił się o dokonanie kilku poprawek w Planie na wniosek Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 
Pierwsza dotyczy inwestycji wspólnych i priorytetowych dla powiatu radziejowskiego 
– poz. 3 „modernizacja centralnej sterylizatorni w SP ZOZ w Radziejowie”  
– następuje zmiana kwoty z 3,1 mln zł na 3,2 mln zł. 
Druga dotyczy inwestycji zaplanowanych dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie 
– poz. 14 „modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w SP ZOZ  
w Radziejowie” – następuje zmiana kwoty z 2 mln zł na 1,4 mln zł. 
Trzecia dotyczy inwestycji zaplanowanych dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie 
– poz. 17 „ogrzewanie wody energią słoneczną jako alternatywnym źródłem energii 
cieplnej w SP ZOZ w Radziejowie” – następuje zmiana kwoty z 1,1 mln zł  
na 2,9 mln zł.  
Czwarta dotyczy inwestycji zaplanowanych dla Starostwa Powiatowego  
w Radziejowie – poz. 19 „komputeryzacja SP ZOZ w Radziejowie” – następuje zmiana 
nazwy zadania na „informatyzacja szpitala i ucyfrowienie diagnostyki laboratoryjnej 
i obrazowej” oraz zmiana kwoty z 0,5 mln zł na 2,5 mln zł. 
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Piąta dotyczy inwestycji zaplanowanych dla Gminy Topólka – poz. 34 „modernizacja 
Kanału Głuszyńskiego polegająca na umocnieniu skarp, budowie zastawek 
spiętrzających, budowie przepustów” – następuje wykreślenie tej pozycji, ponieważ 
przez teren Gminy Topólka nie przebiega Kanał Głuszyński. 
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 przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata  
2007-2013 (VII/65/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia 
uchwały w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim. Zwrócił się do  
p. Bożeny Sawickiej Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj.  
o przedstawienie projektu uchwały.  
P. Sawicka wyjaśniła, że uchwałą Nr XXXIII/175/2005 z dnia 22 września 2005 r. 
Rada Powiatu uchwaliła wartość jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego  
w wysokości 3,50 zł dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie 
Kujawskim. W/w wartość punktu dostosowana była do możliwości finansowych 
jednostki. 
Planowana regulacja płac na poziomie 2% zgodnie z przyjętym wskaźnikiem wzrostu 
wynagrodzeń na 2007 r. przy zastosowaniu obowiązujących wartości najniższego 
wynagrodzenia 572 zł i jednego punktu 3,50 zł nie obejmuje wszystkich 
pracowników, ponieważ wynagrodzenia tych pracowników znajdują się na górnej 
granicy punktów w poszczególnych kategoriach zaszeregowania. 
Wobec powyższego prosi o podwyższenie wartości jednego punktu z 3,50 zł  
na 3,80 zł. Powyższa zmiana nie będzie skutkować zwiększonym zapotrzebowaniem 
środków budżetowych na wynagrodzenia. 
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 aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim 
(VII/66/2007). 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad  
– interpelacji i zapytań radnych. 
Radny Kalinowski stwierdził, że na ostatniej sesji składał dwie interpelacje.  
Na jedną z nich otrzymał odpowiedź tj. z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Nie otrzymał natomiast odpowiedzi Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego nt. samowoli budowlanych w rejonie Jeziora Głuszyńskiego.  
Następnie stwierdził, że przy drogach powiatowych na terenie Gminy Topólka 
nieprawidłowo ustawione są tablice informujące o nazwach miejscowości. 
Miejscowość Rybiny oznakowana jest tuż za Orlem, podczas gdy miejscowość  
ta zaczyna się w zupełnie innym miejscu. Podobnie znak informujący  
o miejscowości Znaniewo znajduje się w Miłachówku. 
Radny zapytał, kto był wnioskodawcą ustawienia znaków w ten sposób.  
Zwrócił uwagę na koszty znakowania dróg. 
Radny stwierdził, że teren tej gminy jest terenem turystycznym i nieprawidłowe 
oznakowanie wprowadza w błąd przyjezdnych turystów.  
Następnie złożył zapytanie, dlaczego osoby odbywające staże nie otrzymują 
wynagrodzeń bezpośrednio na konta bankowe, ale zobowiązane są odbierać  
je w Radziejowie. Zobowiązane są do ich odbioru w banku prowadzącym obsługę 
Powiatowego Urzędu Pracy, przez co taka forma jest kłopotliwa szczególnie dla osób 
pracujących poza miastem Radziejów m.in. ze względu na ponoszone dodatkowe 
koszty związane z dojazdem. 
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Z uzyskanych informacji wie, że w innych powiatach stażyści otrzymują 
wynagrodzenia na konto. 
P. Starosta odpowiedział, że istnieje możliwość dokonania przelewu wynagrodzenia 
na konto bankowe, ale na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej.  
Takie praktyki Powiatowy Urząd Pracy również stosuje wobec osób bezrobotnych. 
Mimo tego osoby bezrobotne muszą ponawiać rejestrację, a więc i tak muszą zgłosić 
się raz w miesiącu w urzędzie. Obsługę bankową urzędu prowadzi Bank 
Spółdzielczy w Radziejowie, więc osoby te mają bardzo blisko do odbioru pieniędzy. 
Jednocześnie mogą wówczas ponowić rejestrację. Dla urzędu jest to na pewno 
tańszy sposób obsługi interesantów. 
Radny Kubisiak zwrócił uwagę na brak oznakowania miejscowości Przewóz  
od strony Nowej Wsi. W tej sprawie zwrócił się do niego sołtys wsi Przewóz prosząc  
o ustawienie pionowego znaku informacyjnego z nazwą miejscowości.  
Jest to miejscowość turystyczna położona przy Jeziorze Gopło i powinna być 
właściwie oznakowana. Poprosił o realizację wniosku. 
P. Starosta odpowiedział, że w temacie oznakowania miejscowości porozmawia  
z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. 
Następnie radny Paliwoda zabrał głos w temacie podjętej inicjatywy zakupu polowej 
stacji meteorologicznej. Stwierdził, że wziął udział w delegacji, która wybrała się do 
użytkownika takiej stacji w okolicach Grójca. Stacje użytkuje firma obsługująca 
rolników. Początkowo zostały zakupione 4 stacje. Teraz jest ich 20.  
Koszt miesięczny zakupu karty PIN wynosi 50 zł. Jeżeli stacja ma przekazywać 
informacje dot. poszczególnej rośliny–kosztuje to 40 euro rocznie.  
Delegacja zapoznała się dokładnie z funkcjonowaniem stacji.  
Istnieje jeszcze inny sposób dowiadywania się o zagrożeniach chorobowych roślin  
– drogą sms-ową. Koszt otrzymania sms-a wynosi ok. 2 zł. 
Następnie radny poparł powyższe wypowiedzi dot. złego oznakowania dróg. 
Stwierdził, że nieprawidłowo jest także oznakowana miejscowość Płowce, przez którą 
przebiega droga krajowa. W tym przypadku jest to kłopotliwe dla kierowców dużych 
samochodów ciężarowych dojeżdżających do rolników, którzy nie mają możliwości 
zawracania na wąskiej drodze. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – wolnych wniosków. 
Radny Walczak w temacie budowy parkingu przy Biurze Powiatowym ARiMR 
stwierdził, że położone są tam 4 działki przy bloku stanowiące własność powiatu, 
które zostały przekazane szkole na powiększenie boiska. Szkoła tego nie zrobiła. 
Działki stanowią własność powiatu i nic nie stoi na przeszkodzie, aby przeznaczyć  
je dla potrzeb parkingu.  
W temacie budowy drogi dojazdowej do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 
radny stwierdził, że istnieje możliwość włączenia się powiatu w to zadanie.  
Kilka lat temu działki stanowiące własność powiatu zostały sprzedane 
mieszkańcom. Pozostało niesprzedanych kilkadziesiąt m2. Ten grunt stanowi 
własność powiatu i można go wykorzystać na dojazd. 
Radny zwrócił uwagę, że Inspektorat ma charakter powiatowy i należałoby zapewnić 
mu właściwy dojazd.  

Wobec braku wolnych głosów oraz wyczerpania porządku obrad sesji  
p. Przewodniczący zamknął VII sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji 
(godz. 1228). 
Na tym protokół zakończono. 
 
 


