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

w dniu 26 stycznia 2006 r. 
 

Sesję otworzył (o godz. 1005) 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  
13 radnych, co daje podstawę do prawomocności obrad (lista obecności – zał. nr 2). 
         Przystąpiono do przyjęcia porządku obrad (zał. nr 1).  
Nie zgłoszono uwag.  
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (13 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 (13 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Rady.  
 Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad – sprawozdania 
Starosty z działalności Zarządu między sesjami. 
P. Starosta przekazał informację nt. prac Zarządu między sesjami. 
a) pierwsze posiedzenie (29 grudnia 2005 r.): 

• podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu 
realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2005 rok. 

b) drugie posiedzenie (17 stycznia 2006 r.): 
• 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 
bezprzetargowym; 
P. Starosta dodał, że uchwała dotyczyła nieruchomości o powierzchni  
108 m2. 

• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Zespołowi 
Szkół RCKU w Przemystce na wynajęcie na okres do 10 lat 5 lokali 
znajdujących się na pierwszym piętrze w internacie Zespołu Szkół RCKU  
w Przemystce; 
P. Starosta wyjaśnił, że uchwała dotyczy pomieszczeń, które zostaną 
wydzierżawione Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego oraz Izbie Rolniczej. 

• zajęcie stanowiska w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego położonego  
przy ul. Szpitalnej w hotelu pielęgniarek; 

• zajęcie stanowiska w sprawie ustalenia wysokości stawki za najem 
samochodu dla Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Radziejowie; 

• przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zwolnienia  
z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów 
uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu 
będącego w nieodpłatnym użytkowaniu SP ZOZ w Radziejowie; 

• przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru banku 
wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Radziejowskiego  
i podległych mu samorządowych jednostek organizacyjnych; 
P. Starosta poinformował, że komisja przetargowa dokonała wyboru banku. 
Obsługę będzie prowadził Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy  
we Włocławku. 

• zapoznanie się z proponowanymi zmianami do budżetu powiatu na 2006 r.; 
• przyjęcie sprawozdania nt. „Informacja i ocena działań Biura Promocji, 

Informacji i Integracji Europejskiej z zakresu pozyskiwania środków 
pomocowych ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej za 2005 r. Plan 
działania na 2006 r.; 

• przyjęcie sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 r.; 
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• przyjęcie porządku i materiałów na sesję. 
• omówienie harmonogramu współpracy z gminą Wahrenholz na 2006 r. 

P. Starosta poinformował, że Przewodniczący Stowarzyszenia Rozwoju 
Powiatu Radziejowskiego przedstawił propozycję współpracy na 2006 r.  
P. Starosta przedstawił przyjęty plan współpracy z Wahrenholz na 2006 r. 
(zał. nr 3).  

Na salę obrad przybyli: radna Paliwowa oraz radny Trawiński – godz. 1015. Quorum 
wynosi 15 radnych. 

Następnie p. Starosta poinformował, że wspólnie z p. Wicestarostą 
uczestniczyli w spotkaniu nt. planowanych odkrywek złóż węgla brunatnego,  
m.in. na terenie powiatu radziejowskiego. P. Starosta stwierdził, że są zarówno 
zwolennicy jak i przeciwnicy tego projektu. W przypadku powiatu radziejowskiego 
dotyczy to miejscowości Dębołęka położonej w gm. Piotrków Kuj. Jest to tzw. złoże  
w Tomisławicach, które posiada ok. 52 mln ton węgla brunatnego. Średnia 
eksploatacja wyniesie w granicach 2 mln ton rocznie. Eksploatacja przewidziana 
jest na ok. 25 lat, a rozpoczęłaby się w roku 2011. Takie są plany kopalni.  
P. Starosta przekazał, że ze spotkania wyniknęło, iż prawdopodobnie te plany 
zostaną zrealizowane. Kompromis zostanie osiągnięty. Istnieje obawa o obniżenie 
lustra wody, ale przedstawiciele kopalni twierdzą, że tak się nie stanie. Tymczasem 
zapewne będzie miało to wpływ na obniżenie poziomu wód gruntowych. Złoża  
w Izbicy Kuj., Mąkoszynie będą eksploatowane za kilkadziesiąt lat.  
Prawdopodobnie będą się jeszcze odbywały spotkania w tym temacie. 
Rada Miasta i Gminy Piotrków Kuj. przystąpiła do zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego. W Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie ma 
zapisu, by w tej części powiatu była planowana kopalnia odkrywkowa.  

P. Starosta poinformował, że w minionych dniach, kiedy to były duże mrozy, 
wszystkie jednostki powiatowe funkcjonowały bez zakłóceń. Zajęcia w szkołach były 
prowadzone.  
Przeniesiono tylko na kilka dni karetkę pogotowia z Bycza do Radziejowa, by 
wzmocnić pogotowie przy szpitalu.  
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 (15 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami. 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – 
informacji i oceny działań Biura Promocji, Informacji i Integracji Europejskiej  
z zakresu pozyskiwania środków pomocowych ze źródeł krajowych i Unii 
Europejskiej za 2005 r. oraz planu działania na 2006 r. O zabranie głosu poprosił  
p. Marka Szuszmana Kierownika Biura Promocji, Informacji i Integracji 
Europejskiej. 
P. Szuszman przekazał, że przedłożone sprawozdanie analizowane było przez Zarząd 
powiatu oraz komisje Rady. Biuro działa zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym 
Starostwa Powiatowego. 
Następnie przedstawił ważniejsze sprawy realizowane przez Biuro w 2005 r.  
To organizowanie różnego rodzaju spotkań przedsiębiorców, samorządowców  
z przedstawicielami Kujawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Regionalnego 
Centrum Edukacji Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego. Spotkania miały  
na celu przedstawienie procedur związanych pozyskiwaniem środków europejskich. 
Dużą uwagę zwracano na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych  
i zagranicznych. W związku z tym wykonywano różne projekty i programy. Trochę 
środków udało się pozyskać. Te działania dotyczyły szpitala, szkół, Komendy 
Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej oraz 
budowy nowych dróg.  
W roku 2005 r. powiat prowadził współpracę partnerską z gminą Wahrenholz.  
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Biuro udzielało porad i pomocy w rozwoju przedsiębiorczości oraz o sposobach 
pozyskiwania środków finansowych przez przedsiębiorców. Z tej pomocy skorzystało 
kilkaset osób. Biuro prowadziło obsługę programu stypendialnego. 
P. Szuszman stwierdził, że w roku 2006 Biuro chce zwrócić szczególną uwagę  
na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla powiatowych 
jednostek organizacyjnych. Na uwadze jest doposażenie szpitala,  
tj. przeprowadzenie centralnej sterylizatorni o wartości 3 mln zł, przeprowadzenie 
termoizolacji obiektów o wartości 2,8 mln zł oraz zakup aparatu rentgenowskiego  
o wartości 1,5 mln zł. Nadal będzie realizowana modernizacja sieci grzewczej 
zasilającej. 
Będą podejmowane również działania w zakresie pozyskania środków  
na modernizację dróg powiatowych: Radziejów – Bytoń, Połajewo – Przewóz.  
W zamierzeniach jest wsparcie remontu obiektu mechanizacji przy Zespole Szkół 
RCKU w Przemystce, na co potrzeba 300.000 zł. Nadal będą podejmowane działania 
na rzecz rozbudowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.  
W tym roku przewidziana została rozbudowa garaży.  
Nadal będzie prowadzona współpraca z gminą Wahrenholz. Prowadzona będzie 
także obsługa programów stypendialnych. W roku 2006 r. na stypendia dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych powiat otrzyma ponad 670.000 zł, natomiast dla 
studentów – ponad 40.000 zł.  
Jednym z priorytetowych zadań w roku 2006 będzie organizacja Kujawsko-
Pomorskich Dożynek Wojewódzkich w Radziejowie.  

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Głos zabrał p. Henryk Orłowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej.  
P. Orłowski przekazał, że Komisja zapoznała się ze złożonym sprawozdaniem. 
Sprawozdanie obrazuje całokształt pracy, jaką to Biuro wykonywało w roku 2005. 
Jednocześnie został przedłożony plan pracy na 2006 r., zawierający najważniejsze 
przedsięwzięcia do realizacji.  
Komisja stwierdziła, że Biuro swoim działaniem szczególny nacisk położyło  
na doinformowanie wszystkich zainteresowanych z terenu powiatu radziejowskiego 
o możliwościach korzystania ze środków pomocowych oraz promowanie powiatu. 
Kierownik Biura w przedłożonym sprawozdaniu przedstawił, w jakiej wysokości 
powiat pozyskał środki, które wzbogacą infrastrukturę powiatu.  
P. Orłowski stwierdził, że godna jest uwagi współpraca Biura prowadzona  
z przedsiębiorcami. Biuro organizowało z nimi spotkania, by zapoznać ich z jakich 
programów mogą skorzystać, by pozyskać środki europejskie. Takie spotkania  
są również organizowane z przedstawicielami samorządów, na których omawiane  
są kierunki działań, jakie należałoby przedsięwziąć i realizować. Biuro jest 
inspiratorem do wprowadzania pewnych zmian w zapisach przyjętego Planu 
Rozwoju Lokalnego jak też Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego, które są 
podstawowymi dokumentami przy ubieganiu się o pozyskanie środków unijnych.  
Na uwagę zasługuje promocja powiatu prowadzona przez Biuro. Kontynuowana jest 
szeroka współpraca z niemiecką gminą Wahrenholz. Dużą rolę w promowaniu 
powiat spełnia wydawana gazetka „Powiatowe ABC...”. Na łamach tego czasopisma 
szereg artykułów informuje o kierunkach działania Rady Powiatu, Biura, 
powiatowych jednostek organizacyjnych.  
Biuro brało i bierze udział w zorganizowaniu repliki bitwy pod Płowcami. Jest to 
impreza, która przyczynia się co roku do dużej promocji powiatu.  
Działania i praca Biura zostały wysoko przez Komisję ocenione. 
O promocji powiatu świadczyć będą organizowane w sierpniu br. Dożynki 
Wojewódzki w Radziejowie.  
Przedłożone sprawozdanie zawiera informację o czynionych staraniach celem 
nawiązania współpracy z rejonem Szawle na Litwie. Komisja popiera to, by powiat 
mógł prowadzić podobną współpracą z rejonem litewskim, jaką prowadzi  
z niemiecką gminą.  
P. Orłowski w imieniu Komisji poprosił o przyjęcie przedłożonego sprawozdania. 
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Następnie p. Wicestarosta w imieniu Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia, 
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że sprawozdanie było 
omawiane przez Komisję. Komisja nie wniosła uwag, przyjmując pozytywnie 
sprawozdanie za rok ub. jak również plany na rok bieżący. 
P. Wicestarosta stwierdził, że w roku 2006 przed powiatem stoją duże wyzwania. 
Chodzi szczególnie o organizację Dożynek Wojewódzkich.  
Dodał, że wiele pracy i czasu Biura pochłania prowadzenie obsługi programów 
stypendialnych. Gdyby nie to, pracownicy Biura mogliby bardziej zaangażować się  
w promocję powiatu.  
Komisja pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego sprawozdania. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła informację i ocenę działań Biura Promocji, Informacji i Integracji 
Europejskiej z zakresu pozyskiwania środków pomocowych ze źródeł 
krajowych i Unii Europejskiej za 2005 r. oraz plan działania na 2006 r. 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – 
sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 r. O zabranie głosu 
poprosił p. Starostę – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
P. Starosta poinformował, że w dniu 17 stycznia br. Komisja Bezpieczeństwa  
i Porządku odbyła posiedzenie, na którym przyjęła sprawozdanie przedłożone  
na dzisiejszą sesję.  
W pracach Komisji biorą udział następujące podmioty: Komenda Powiatowa Policji, 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Sanitarny, 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego, Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, SP ZOZ, Kurator Sądowy oraz Prokurator Rejonowy. W posiedzeniu 
Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wziął 
udział Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, który szczegółowo 
przedstawił temat w zakresie bezpieczeństwa sprawowanego przez KP PSP. 
Natomiast w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska  
i Infrastruktury Technicznej wziął udział Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
Na sesji w miesiącu marcu Rada zajmie się szczegółowo problemami Powiatowego 
Urzędu Pracy oraz Zarządu Dróg Powiatowych, co wynika z przyjętego planu pracy.  
W wyniku analizy wszystkich sprawozdań i dyskusji w czasie obrad Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku przyjęto następujące spostrzeżenia do dalszej realizacji. 
Stan bezpieczeństwa powiatu jest właściwy, polepsza się z roku na rok.  
P. Starosta podał kilka przykładów, które przyczyniły się do polepszenia stanu 
bezpieczeństwa. Po akceptacji przez Radę, z funduszy powiatu dla służb 
ratowniczych zostały zakupione radiotelefony. Pozwala to na bardzo szybką 
wymianę informacji między służbami ratowniczymi, poprawiając skuteczność  
w ratowaniu życia i zdrowia mieszkańców powiatu.  
Uruchomiony został zespół ratunkowy w Byczu, co poprawiło skuteczność  
i szybkość oddziaływania Pogotowia Ratunkowego. Zakupiono karetkę „R”, która 
stacjonuje przy szpitalu w Radziejowie. Karetka Mercedes stacjonuje w Byczu. Jest 
jeszcze jedna karetka otrzymana z gminy Wahrenholz, która w razie potrzeby także 
wspomoże prace Pogotowia.  
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki OSP zostały 
doposażone w specjalistyczny sprzęt, co także polepsza ich skuteczność i szybkość 
działania. Jesienią 2005 r. Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowy 
Inspektorat Weterynarii, Powiatowy Inspektorat Sanitarny przy udziale wszystkich 
służb i inspekcji bardzo dokładnie opracowały procedury na wypadek wystąpienia 
ptasiej grypy. Do takich sytuacji faktycznych nie doszło, ale istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że wiosną, w okresie przylotu ptaków, takie zagrożenie będzie 
istniało.  
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Jednostki OSP w Bytoniu i Byczu zostały wyposażone w urządzenia selektywnego 
alarmowania. Obecnie wszystkie jednostki należące do Krajowego Systemu 
Ratownictwa posiadają w/w sprzęt, co pozwala zwiększyć szybkość udziału  
w akcjach celem ratowania życia i mienia mieszkańców powiatu.  
W Piotrkowie Kuj. powstał punkt odbioru padłych zwierząt. 
Są również tematy, które Komisję niepokoją. Należy do nich temat wielokrotnie 
poruszany przez Radę Powiatu, a mianowicie opóźnianie działań ze strony 
Wojewody w zakresie likwidacji mogilnika w Górach Witowskich. Niejednokrotnie  
w formie pisemnej występowano do Wojewody. Na ostatnią interpelację otrzymano 
odpowiedź, że likwidacja mogilnika należy do właściciela gruntu i Starosty. Jest to 
nierealne. Koszty związane z likwidacją są bardzo wysokie. 
Działania ze strony Wojewody się opóźniają, ponieważ wszczęty przetarg nie odbył 
się z powodu źle przeprowadzonych procedur. 
Starostwo Powiatowe nadal będzie zwracać się do Wojewody o przyspieszenie 
działań mających na celu mogilnika. Wojewoda zobowiązał się do jego likwidacji. 
Właścicielem tego jest Skarb Państwa. 
Komisję niepokoi wzrost uzależnień od narkotyków w szkołach. Zaproponowano, by 
przy udziale przedstawiciela Komendy Powiatowj Policji, dyrektorów szkół oraz 
pedagogów szkolnych zorganizować spotkanie i przyjąć program zapobiegania temu 
zjawisku. Takie spotkanie odbędzie się w najbliższym czasie.  
Niepokojące jest również zjawisko wzrostu zachorowań mieszkańców powiatu  
na choroby układu krążenia, choroby nowotworowe oraz uzależnienia od alkoholu. 
O działaniach podejmowanych przez szpital, by tym chorobom zapobiegać, 
przedstawi szczegółowo p. Dyrektor SP ZOZ. 
P. Starosta w imieniu Zarządu Powiatu oraz własnym podziękował wszystkim 
inspekcjom, organizacjom i podmiotom, które mają na celu poprawę życia  
i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.  

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Głos zabrał p. Henryk Orłowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej.  
P. Orłowski przekazał, że dość szeroko sprawozdanie przedstawia realizację 
zapobiegania przestępczości przez Komendę Powiatową Policji. Podanych jest wiele 
przykładów akcji prowadzonych przez Policję, np. w ramach programu „Małolat”. 
Komendant Posterunku Policji w Topólce przy akceptacji Komendy Powiatowej 
Policji na terenie gminy Topólka prowadzi akcję „Pogoda dla wczasowiczów”, przy 
ścisłej współpracy samorządu gminnego, a szczególnie gminnej komisji  
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. W każdej szkole odbyły się spotkania 
prowadzone przez funkcjonariuszy Policji, również w zakresie zapobiegania 
narkomanii. Odzew był szeroki. Akcję profilaktyczną w tej temacie należy 
rozpoczynać od szkół, gdyż młodzież jest najbardziej podatna na tego typu 
zagrożenia.  
Radny stwierdził, że na terenie gminy Topólka funkcjonariusze Policji są widoczni  
w terenie. Patrolują ulice.  
Działania prowadzone przez Policję są działaniami długofalowymi, prawidłowo 
ukierunkowanymi.  
P. Orłowski zwrócił uwagę w swej wypowiedzi na prawidłowe wyposażenie Policji. 
Tymczasem brakuje jej środków finansowych na zakup paliwa, odpowiedniego 
sprzętu w postaci komputerów. Powodem tego jest niewłaściwe zabezpieczenie 
środków na wydatki rzeczowe Policji w budżecie państwa. Wskutek tego 
komendanci Policji zwracają się do samorządów gminnych i powiatowego o wsparcie 
finansowe.  
Reorganizacja Policji w postaci np. likwidacji posterunków dezorganizuje pracę 
Policji jak też zmniejsza bezpieczeństwo mieszkańców. Funkcjonariusze powinni być 
wśród mieszkańców, jak najbliżej ich. Jeżeli na ulicach będzie więcej policjantów, 
będzie także większe bezpieczeństwo.  
Sądzi, że Komenda Powiatowa Policji i jej podległe służby pracują dobrze, ponieważ 
ich wykrywalność jest wysoka.  
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Radny stwierdził, że Komisja zapoznała się także z informacją złożoną przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii. Szczegółowa informacja została przedstawiona  
i omówiona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.  
Wszystkie działania Inspektoratu ukierunkowane są na wprowadzanie do obrotu 
bezpiecznej żywności. P. Orłowski podkreślił dobrą współpracę Inspektoratu  
z samorządami gminnymi. Jako przykład podał szybkie przekazywanie informacji 
nt. ptasiej grypy oraz podejmowanie działań profilaktycznych w tym zakresie.  
Informowano szczegółowo gminy o dostosowaniu budynków, gospodarstw rolnych 
do produkcji pasz. Z ostatnich informacji wynika, że termin na składanie wniosków 
został przedłużony. 
Wprowadzenie znakowania zwierząt, paszportów spowodowało mniejsze zagrożenie 
w środowisku. Padłe zwierzęta są utylizowane przez specjalistyczne podmioty. 
Dzięki prowadzonym działaniom przez Inspektorat Weterynarii wzrosła świadomość 
właścicieli zwierząt hodowlanych. 
Radny stwierdził, że Komisja analizowała także informację Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. Na terenie powiatu nie było katastrof budowlanych 
spowodowanych dużymi opadami śniegu. Komisja oceniła, że działania 
Inspektoratu są właściwie ukierunkowane. 
P. Orłowski w imieniu Komisji przekazał, że sprawozdanie zostało pozytywnie 
ocenione przez Komisję. 
Następnie p. Wicestarosta w imieniu Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych 
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że na posiedzeniu nie zostały zgłoszone 
żadne uwagi do przedłożonego sprawozdania, co świadczy o dobrej pracy służb, 
inspekcji i straży oraz innych powiatowych jednostek organizacyjnych. Wynika, że 
stan bezpieczeństwa na terenie powiatu uległ poprawie. 
P. Wicestarosta przekazał, że ok. roku temu zorganizowane zostało spotkanie  
z udziałem przedstawicieli gmin, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo  
i porządek publiczny. Podczas spotkania wyniknęło, że niektórzy przedstawiciele, 
zajmujący się tymi sprawami w gminach, nie są właściwie doposażeni  
np. w służbowe telefony komórkowe czynne całą dobę. Osoby te powinny mieć stałą 
łączność, dostępne pod telefonem przez całą dobę.  
Temat bezpieczeństwa dotyczy każdej gminy jak i powiatu. Dlatego samorządy 
powinny w tym zakresie współpracować. P. Wicestarosta stwierdził, że problem 
właściwego wyposażenia pracowników zajmujących się w gminach bezpieczeństwem 
i porządkiem powinien zostać przedstawiony na najbliższej naradzie z wójtami  
i burmistrzami. 
Następnie p. Wicestarosta stwierdził, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej ma dużą pomoc ze strony jednostek OSP. W związku z wejściem w życie 
nowego systemu zatrudnienia brakuje obecnie pracowników, by zabezpieczyć 
wszystkie dyżury. W razie wypadku czy innego zdarzenia na terenie powiatu, 
Komenda nie posiada pełnej obsady do wyjazdu do zdarzenia. Do obsługi sprzętu 
musi być zagwarantowana odpowiednia ilość osób pozostająca w pełnej gotowości. 
Dlatego też na najbliższej naradzie z wójtami i burmistrzami należałoby poruszyć 
ten temat. 
P. Wicestarosta dodał, że w br. zostanie zakończona inwestycja dot. rozbudowy 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.  
Sytuacja finansowa Komendy Powiatowej Policji przedstawia się gorzej. Ze strony 
władz zwierzchnich Policji brakuje działań mających na celu poprawę warunków 
pracy funkcjonariuszy. Jednym z podstawowych problemów jest brak paliwa dla 
pojazdów służbowych.  
Zdaniem p. Wicestarosty Rada Powiatu powinna skierować do Komendanta 
Wojewódzkiego Policji wniosek o zabezpieczenie w obecnym roku budżetowym 
niezbędnych i wystarczających środków finansowych na zakup paliwa dla pojazdów 
służbowych Policji.  
Następnie głos zabrał p. Ryszard Micek Komendant Powiatowy Policji.  
P. Komendant stwierdził, że w ub. roku wykrywalność Komendy Powiatowej Policji 
wyniosła 84,6%. Jest to najwyższa wykrywalność w województwie kujawsko-
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pomorskim. W porównaniu do 2004 r. ta wykrywalność dla powiatu wzrosła o 9%. 
Komenda niekorzystnie wypadła pod względem wykrywalności kradzieży pojazdów. 
W 2005 r. nastąpiły tylko 2 kradzieże, przez co uzyskany został 50% wskaźnik 
wykrywalności, gdyż tylko 1 pojazd został wykryty. W tym roku skradziono już  
9 pojazdów. Wykryto tylko 1 pojazd.  
P. Komendant zwrócił uwagę, iż znacznie wzrosła dynamika przestępczości 
narkotykowej. Policja pracuje nad tym zjawiskiem. Ujawnia kolejne przypadki. Jest 
to zjawisko sukcesywnie eliminowane nie tylko poprzez metody pracy operacyjno-
dochodzeniowe, ale też prezencyjne z zakresu prewencji kryminalnej. W szkołach 
organizowane są spotkania z uczniami. Problem ten jest przedstawiany także 
rodzicom na wywiadówkach.  
Negatywnie na pracę Policji wpływa ilość zdarzeń drogowych. W ub. roku tych 
wypadków było więcej, również ze skutkiem śmiertelnym. Wiele wypadków było  
z udziałem rowerzystów poruszających się pod wpływem alkoholu, które także były 
ze skutkiem śmiertelnym.  
W pierwszej kolejności funkcjonariusze zwracają rowerzystom uwagę na właściwe 
oświetlenie ich pojazdów.  
P. Komendant zwrócił uwagę na wzrost liczby ujawnialności wykroczeń typu 
uciążliwych, np. spożywania alkoholu w miejscach publicznych, chuligaństwa na 
terenie osiedli i blokowisk. 
Uruchomiony został system łączności radiowej bezprzewodowej. Znacznie to ułatwia 
pracę służb. Skraca czas dojazdu do zdarzenia drogowego.  
Następnie głos zabrał p. Kazimierz Watkowski Powiatowy Lekarz Weterynarii. 
P. Watkowski w temacie występowania u zwierząt, a mianowicie u bydła białaczki 
zootycznej stwierdził, że rok 2005 był bardzo dobrym rokiem w zwalczaniu tej 
choroby. Na ten cel pozyskano dużą ilość środków finansowych z Urzędu 
Wojewódzkiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Dzięki tym 
środkom można było dokonać wykupu sanitarnego sztuk białaczkowych, zarówno  
z poprzednich lat jak i bieżących badań. Do rzeźni skierowano 42 sztuki. Była 
dopłata z budżetu państwa, a więc rolnicy nic na tym nie stracili.  
W ciągu 2005 r. 2-krotnie zostało przeprowadzone badanie całego pogłowia bydła  
w kierunku białaczki, co dało możliwość uzyskania tzw. urzędowego statusu 
gospodarstwa wolnego od białaczki. Dzięki temu z tych gospodarstw może odbywać 
się swobodny handel zwierzętami do krajów członkowskich UE. W większości 
powiatów nie jest to jeszcze możliwe. Na terenie powiatu radziejowskiego 
funkcjonuje mleczarnia w Piotrkowie Kuj., która posiada uprawnienia eksportowe, 
jako jedna z nielicznych, na rynek Rosji. Warunkiem Rosji jest to, by surowiec  
tj. mleko pochodziło od gospodarstw urzędowo wolnych od białaczki. Poprzednio 
należało przeprowadzać selekcję. Mniejsza ilość surowca była przeznaczana  
na produkty, głównie masło, które tam eksportowano. Teraz tego problemu już nie 
ma i wszystkie nadwyżki wysyłane są na rynek wschodni.  
P. Watkowski stwierdził, że bardzo ważną sprawą jest grypa ptaków. Jesienią 
organizowano spotkania celem opracowania procedur, przeprowadzenia ćwiczeń na 
wypadek jej wystąpienia. W dniu 15 października ub. roku wydane zostało 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązujące hodowców drobiu 
do zamykania drobiu oraz przestrzegania pewnych zasad. W przypadku dużych 
ferm drobiowych system bezpieczeństwa jest o wiele wyższy. Większe 
niebezpieczeństwo istnieje w przypadku hodowli drobnotowarowej, gdzie ptactwo 
może przebywać w środowisku i może korzystać z naturalnych wód typu stawy, 
rzeczki.  
Komisje, które jeździły z udziałem funkcjonariuszy Policji, pracowników gmin, 
lekarzy weterynarii, działały prewencyjnie. Jednakże mieszkańcy przekonali się, jak 
trzeba przestrzegać tych warunków i jak to jest ważna sprawa. Jeżeli dojdzie  
do epizodii, to prawdopodobnie może się ona zacząć od gospodarstw 
drobnotowarowych. Przyczyną może być powrót wiosną ptactwa dzikiego wodnego, 
u którego nosicielstwo jest bezobjawowe. Ptactwo z Rosji, które jest nosicielem  
i przebywa na odpoczynku w krajach śródziemnomorskich – z nimi zetknęło się 
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ptactwo z Polski, krajów skandynawskich i tam uległo zakażeniu. Część z nich 
padła. Ale część jako nosiciele wrócą z powrotem m.in. do Polski. Może to stanowić 
bardzo ważny czynnik zakaźny do wystąpienia grypy ptasiej. W związku z tym 
przełom lutego i marca może być okresem, kiedy trzeba będzie być bardzo czujnym 
pod względem zakażenia tą chorobą.  
Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego największe skupiska ptaków 
wędrownych to bagienna dolina Drwęcy, Ślesin, Błota Rakutowskie w gminie Kowal. 
Stacjonuje tam od 10 do 30 tys. ptaków. 
P. Zbigniew Zajączkowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych stwierdził, że kilka 
lat temu na terenie powiatu funkcjonowało kilka ubojni. Zakładów przetwórczych 
mięsa, głównie drobiowego, obecnie nie ma, głównie na skutek wymogów unijnych. 
Część ograniczyła działalność lub jej zaprzestała. P. Dyrektor zapytał, czy istnieją 
jeszcze ubojnie i zakłady przetwórcze, oraz jaki posiadają zakres pozwoleń  
z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. P. Dyrektor zapytał, jaki zakład jest 
uprawniony do prowadzenia uboju z konieczności. 
P. Watkowski odpowiedział, że na terenie powiatu funkcjonuje tylko jedna ubojnia  
i to trzody chlewnej w OHZ Osięciny. Jest to zakład o małej zdolności ubojowej, 
posiadający pozwolenie tylko na kraj.  
Istnieje zakład rozbiorowo-przetwórczy zajmujący się rozbiorem mięsa czerwonego  
i przetwórstwem, położony w Piotrkowie Kuj., a należący do p. Grzegorza Pietrzaka. 
Ponadto istnieje jeden zakład tzw. sprzedaży bezpośredniej położony w Topólce, 
należący do p. Barbary Polichnowskiej. 
Na terenie powiatu nie ma zakładu prowadzącego ubój z konieczności. Najbliższy 
taki zakład istnieje w Tucznie – powiat inowrocławski, oraz w Wagańcu – ale na 
zasadzie „umawiania się”. 
Następnie głos zabrał p. Zbigniew Skonieczny Dyrektor SP ZOZ, który w swojej 
wypowiedzi nawiązał do zwiększania zachorowalności na choroby układu krążenia, 
nowotworowe oraz uzależnień.  
W ostatnim roku zaobserwowano o wiele większą ilość zachorowań na wymienione 
choroby. Ograniczanie skutków tych chorób, ich zmniejszanie, w pewnym zakresie 
jest w możliwości szpitala.  
Choroby układu krążenia można zmniejszać przy pomocy działającej poradni 
kardiologicznej oraz oddziału chorób wewnętrznych. W poradni kardiologicznej jest 
zakontraktowana określona ilość porad specjalistycznych, czego nie można 
przekroczyć. Płatnikiem jest NFZ. W niektórych okresach czas oczekiwania 
pacjentów do tej poradni wynosi 3 – 6 miesięcy. Poradnia jest w stanie na bieżąco 
przyjmować pacjentów, ponieważ szpital mógłby zatrudnić lekarza kardiologa, ale 
ograniczają to możliwości płatnicze NFZ. 
Podobna sytuacja dotyczy oddziału chorób wewnętrznych. Podstawowe choroby są 
leczone na oddziale. Skuteczność leczenia uległaby poprawie, gdyby można było na 
bazie tego oddziału utworzyć pododdział kardiologiczny. Do utworzenia pododdziału 
kardiologicznego potrzebny jest specjalistyczny sprzęt i zatrudnienie na cały etat 
kardiologa. Zdaniem p. Dyrektora taki kierunek działania można wziąć pod uwagę 
w przyszłości, w pierwszej kolejności przy wstępnej akceptacji NFZ. 
P. Dyrektor stwierdził, że jedną z chorób układu krążenia są zawały. Przy zawałach 
czynnikiem decydującym jest czas. Od 1 stycznia br. czas reakcji zdecydowanie się 
poprawił dzięki funkcjonowaniu dwóch zespołów wyjazdowych.  
W temacie chorób nowotworowych p. Dyrektor stwierdził, że choroby te wykrywane 
są praktycznie na każdym etapie, zarówno w specjalistycznej poradni, jak też na 
wszystkich oddziałach szpitalnych. Część operacji onkologicznych wykonuje się  
w szpitalu – na oddziale chirurgicznym oraz ginekologiczno-położniczym. Na dalsze 
leczenie pacjent jest kierowany do Centrum Onkologicznego. Jednakże wstępna 
selekcja powinna odbywać się w poradni onkologicznej. Tymczasem szpital nie ma 
zakontraktowanej poradni onkologicznej już drugi rok z rzędu. Funkcjonuje ona  
w szpitalu na bazie poradni chirurgicznej. Przyjeżdża onkolog z Łodzi, jeden raz na 
miesiąc, w sobotę. Pacjentów jest dużo. Gdyby onkolog przyjmował raz w tygodniu, 
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zdaniem p. Dyrektora, wystarczyłoby to na potrzeby mieszkańców powiatu.  
Do poradni onkologicznej nie jest potrzebne skierowanie.  
P. Dyrektor zwrócił uwagę na choroby uzależnienia od alkoholu. Szpital może 
sytuację pod tym względem poprawić, ponieważ posiada na dobrym poziomie 
oddział terapii uzależnień od alkoholu, funkcjonujący od kilku lat, z możliwością 
rozszerzenia jego działalności np. o leczenie uzależnień od narkotyków. Na dzień 
dzisiejszy szpital jest w stanie dodatkowo dziennie przyjąć 15 pacjentów. Tyle łóżek 
jest wolnych. Tymczasem czas oczekiwania na przyjęcie pacjentów wynosi do pół 
roku a w niektórych przypadkach powyżej pół roku.  
Na br. niewiele więcej udało się zakontraktować ilości przyjęć w porównaniu  
do ub. roku. W tym roku sytuacja jest o tyle korzystniejsza, iż jest lepszy poziom 
finansowania. Mimo że środki finansowe są wyższe, to i tak nadal są 
niewystarczające. Wielokrotnie zwracał się do NFZ z wnioskiem o zwiększenie 
oddziału, ale bezskutecznie. Potrzeby są bardzo duże. Dotyczy to nie tylko 
mieszkańców powiatu radziejowskiego. Wielu pacjentów pochodzi spoza terenu 
powiatu. Bynajmniej działania będą tak ukierunkowane, by po I kwartale lub  
I półroczu NFZ wyasygnował jakieś wolne środki, by doprowadzić do zwiększenia 
oddziału choćby o 1-2 łóżka. Czas leczenia pacjenta wynosi ok. 6 tygodni. W skali 
roku na 1 łóżko przypada 9 pacjentów.  
P. Dyrektor podkreślił, że należy dążyć do zwiększenia zakontraktowania oddziału 
terapii uzależnień przez NFZ. 
Następnie radny Szczerbiak stwierdził, że nadal nie jest rozwiązany problem 
udzielenia schronienia i opieki matce z dzieckiem w sytuacjach kryzysowych  
w rodzinie. Na terenie powiatu nie ma zorganizowanego takiego schronienia. Swego 
czasu brano pod uwagę możliwość utworzenia takiego miejsca przy Domu Pomocy 
Społecznej w Piotrkowie Kuj. Radny wyraził zdanie, że ten problem istnieje i należy 
go rozwiązać. 
W przedłożonym sprawozdaniu nie ma wzmianki o prowadzonej współpracy  
z Klasztorem O. Franciszkanów. Tymczasem jest to jedyna instytucja na terenie 
powiatu, która prowadzi dożywianie biednych i bezdomnych. W poprzedniej 
kadencji w skład komisji wchodził O. Gwardian. W poprzednich latach za 
pośrednictwem PCPR organizowano środki finansowe, które przekazywano 
Klasztorowi z przeznaczeniem na dożywianie bezdomnych. 
Poprzednio także kuratorzy sądowi prowadzili świetlice i zajęcia dla dzieci, które 
posiadały wyroki sądowe. W świetlicach dzieci te otrzymywały posiłki. Frekwencja 
dzieci na tych spotkaniach wynosiła 100%, głównie dlatego że otrzymywały one 
ciepłe posiłki.  
Przedłożone sprawozdanie Radzie podlegać będzie publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa. Zdaniem radnego należałoby na powyższe problemy 
zwrócić uwagę i o nie uzupełnić sprawozdanie.  
Radny dodał, że Klasztor O. Franciszkanów prowadzi myjnię samochodową i zysk  
z tego tytułu w całości przeznaczany jest na dożywianie bezdomnych.  
Radny zwrócił uwagę na błąd formalny w sprawozdaniu, a dot. liczby mieszkańców 
powiatu, która jest dwukrotnie podana w sprawozdaniu i za każdym razem jest to 
inna liczba. 
P. Anna Bartczak Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przekazała, że 
powiat i PCPR współpracuje z Klasztorem. W ub. roku na tego typu działalność 
przeznaczono 1.500 zł, w tym 1.000 zł dla Klasztoru, a 500 zł dla Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie z przeznaczeniem na prowadzenie 
świetlicy socjoterapeutycznej. W tym roku również zaplanowano środki finansowe 
na powyższe.  
PCPR jest w ciągłym kontakcie z O. Gwardianem. Nie są już prowadzone dyżury ze 
względu na to, że zainteresowanie było znikome. Osoby potrzebujące zgłaszają się 
do PCPR i najczęściej korzystają one z pomocy radcy prawnego.  
P. Bartczak dodała, że świetlica socjoterapeutyczna podlega Miastu Radziejów. 
Osoby ją prowadzące zajmują się problemami alkoholowymi i narkotykowymi. PCPR 
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wspiera ją w miarą posiadanych możliwości. Kwota 500 zł w ub. roku została 
przeznaczona na zakup materiałów biurowych. 
P. Starosta przekazał, że O. Gwardian wchodzi w skład komisji, ale nie zawsze 
bierze w niej udział. Bynajmniej kontakt z nim jest częsty. Powiat wspomaga 
Klasztor, choć nie bezpośrednio, np. poprzez pracowników robót publicznych 
zatrudnionych w myjni.  
Powiat pomagał również w taki sposób, że część wyciętego drzewa nie nadającego 
się na opał, a na które nie znaleźli się nabywcy, jest przeznaczana dla Klasztoru.  
Może pomoc powiatu dla Klasztoru nie jest taka widoczna, ale Klasztor na pewno  
z tego tytułu ponosi mniejsze wydatki. 
Radny Gorzycki poinformował, że świetlica powstała na bazie obiektu byłego 
przedszkola przy Szkole Podstawowej w Radziejowie. Działa tam również hostel, 
który tworzą dwa pokoiki 4-osobowe. Hostel działa dla potrzeb Miasta Radziejowa. 
Jednakże Miasto może hostel udostępnić innym gminom, jeżeli zajdzie taka 
potrzeba.  
W świetlicy środowiskowej pracuje terapeuta zatrudniony na umowę zlecenia. 
Działa tam stowarzyszenie. Spotyka się tam ok. 30 – 40 wolontariuszy. Głównie 
zajmują się oni uzależnieniami. 
P. Bartczak dodała, że gminy są poinformowane o możliwości skorzystania z tej 
noclegowni. Kierownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu mają między 
sobą bezpośredni i całodobowy kontakt telefoniczny.  
Decyzję o umieszczeniu rodziny w hostelu podejmuje kierownik MOPS  
w Radziejowie, ustalając jednocześnie odpłatność z tego tytułu.  
Od momentu powstania powiatu była jedna sytuacja, kiedy matka z czworgiem 
dzieci z gminy Bytoń została umieszczona w takim ośrodku za Bydgoszczą.  
P. Przewodniczący podkreślił ważność prowadzenia działań prewencyjnych  
w szkołach w zakresie zapobiegania uzależnień od narkotyków. W tym temacie 
odbędzie się spotkanie z udziałem Komendanta Powiatowego Policji oraz dyrektorów 
szkół. P. Przewodniczący zwrócił się do dyrektorów szkół o zwrócenie uwagi na ten 
problem.  
Następnie w imieniu Rady podziękował wszystkim służbom, inspekcjom  
i pozostałym jednostkom za czynione starania w zakresie poprawy bezpieczeństwa. 
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonego sprawozdania. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 r. 
Ogłoszono przerwę – godz. 1200. 
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1215. 

P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – 
sprawozdań z działalności komisji za 2005 r. Stwierdził, że wszyscy radni otrzymali 
sprawozdania z działalności komisji za ub. rok. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonych sprawozdań. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdania. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła sprawozdania z działalności komisji za 2005 r. 

P. Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad – podjęcia 
uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r. O zabranie głosu poprosił 
p. Skarbnik.  
P. Skarbnik wyjaśniła, że projekt uchwały dot. wprowadzenia do realizacji projektu 
pn. „Rozwój Obszarów Wiejskich – Agroturystyka i Turystyka Przyrodnicza” przez 
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie dot. wymiany młodzieży między ZSiP  
a Irlandią. Projekt miał być realizowany w roku 2005. Wymiana młodzieży miała się 
odbyć w listopadzie ub. roku, ale ze względu na przyczyny organizacyjne została 
przesunięta na luty 2006 r. W związku z tym należy zabezpieczyć środki finansowe 
w planie wydatków roku 2006. 
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Środki na realizację zadania pochodzą z programu Sokrates Comenius. Jeżeli nie 
zostaną wydatkowane w tym roku, to w całości trzeba będzie je zwrócić do Agencji 
Narodowej Programu Sokrates. 
P. Zygmunt Świątkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
poinformował, iż na posiedzeniu w dniu 24 stycznia br. Komisja zapoznała się  
z projektem zmian do budżetu powiatu, wnioskując o przyjęcie projektu uchwały.  
P. Świątkowski dodał, że Komisja zapoznała się także z projektem uchwały  
w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego 
dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majatku 
Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, pozytywnie ją opiniując. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, którą poddał pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok 
(XXXVIII/196/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia  
z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych  
z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majatku Powiatu będącego  
w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Radziejowie. O zabranie głosu poprosił p. Skarbnik. 
P. Skarbnik wyjaśniła, że SP ZOZ posiada w nieodpłatnym użytkowaniu mienie 
powiatu. Uzyskiwane z tego tytułu dochody należą do jednostki samorządu 
terytorialnego, czyli w tym przypadku powiatu. Tylko Rada Powiatu uchwałą może 
zwolnić jednostkę z odprowadzania tych dochodów do budżetu powiatu.  
Powiat nie może przeznaczyć środków finansowych na bieżące funkcjonowanie  
SP ZOZ. Szpital ponosi określone koszty w związku z użytkowaniem tego mienia,  
tj. opłatę podatku od nieruchomości, koszty energii elektrycznej, ogrzewania, 
konserwacji remontów, utrzymania czystości.  
P. Skarbnik przekazała, że nie posiada jeszcze ostatecznego rozliczenia SP ZOZ  
za 2005 r. Jednakże SP ZOZ uzyskał za ub. rok ok. 158.000 zł z tytułu wszystkich 
dzierżaw. 
P. Przewodniczący przekazał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 
przez Komisję Budżetu i Finansów. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, którą poddał pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu 
Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub 
wynajmowania majatku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie 
(XXXVIII/197/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie wyboru banku 
wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Radziejowskiego i podległych mu 
samorządowych jednostek organizacyjnych. O zabranie głosu poprosił p. Skarbnik. 
P. Skarbnik wyjaśniła, że 28 lutego br. wygasa umowa na prowadzenie bankowej 
obsługi budżetu powiatu oraz jednostek. Dlatego należało wszcząć procedury w celu 
wyłonienia banku, który będzie prowadził bankową obsługę budżetu powiatu  
i podległych jednostek. Specyfikację pobrały 3 banki. Złożona została tylko jedna 
oferta tj. Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego i ta oferta została 
wybrana. Ten bank będzie prowadził obsługę budżetu powiatu i podległych 
jednostek przez kolejne 3 lata. 
P. Wicestarosta zapytał, czy warunki przedstawione przez bank są podobne jak 
obecnie obowiązujące. 
P. Skarbnik odpowiedziała, że warunki są zbliżone. Oferta jest jedną z lepszych, 
jakie są oferowane na rynku bankowym. KDBS należy do banków konkurencyjnych. 
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Zaoferowana obsługa i oprocentowanie są bardzo korzystne. Punkt obsługi klienta 
nadal będzie znajdował się w Starostwie Powiatowym.  
P. Przewodniczący przekazał, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, którą poddał pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę 
budżetu Powiatu Radziejowskiego i podległych mu samorządowych jednostek 
organizacyjnych (XXXVIII/198/2006). 

P. Przewodniczący przystąpił do interpelacji i zapytań radnych. 
Głos zabrał radny Trawiński, który w swej wypowiedzi zwrócił uwagę na problem 
stepowienia Kujaw. Nie mówi się nic na ten temat, by przeciwdziałać stepowieniu 
Kujaw.  
Dyrekcja Kopalni zapewnia, że powstanie nowych odkrywek nie będzie miało 
wpływu na przyrodę i gospodarkę wodną. Tymczasem dotychczasowe lata 
udowadniają, że powstanie kopalni odkrywkowej ma olbrzymi wpływ na cały 
ekosystem.  
W latach 60-tych powstała kopalnia w Koninie. W tym czasie obniżenie wód 
gruntowych na terenie Kujaw nastąpiło od 20 do 2 m. Większość Kujaw to tereny 
rolnicze. Mieszkańcy utrzymują się głównie z rolnictwa.  
W latach 90-tych problem stepowienia znacznie się pogłębił.  
Radny wyraził zdanie, że należałoby zwrócić się do specjalistów i naukowców  
z różnych dziedzin o opracowanie programu przeciwdziałania stepowieniu. Wiążą się 
z tym bardzo duże nakłady. Jednakże problemu tego nie rozwiążą na pewno 
deszczownie. Deszczownie korzystają z wód podziemnych, a te wody muszą być 
jakoś zasilane. Jeżeli deszczowni będzie coraz więcej, to zasobów wód będzie coraz 
mniej i zostaną one zużyte.  
Kopalnie mają wielki wpływ na środowisko. Przeciwdziałać temu może budowa 
zbiorników retencyjnych, jak też jądra kondensacji pary wodnej.  
Następnie radny stwierdził, że powstał nowy zarząd Klubu Sportowego „Start”  
w Radziejowie. Zarząd Klubu zwrócił się do niego, by zawnioskował do Rady Powiatu 
o udzielenie wsparcia finansowego. 
Radny Szczerbiak w powyższym temacie dot. problemu stepowienia Kujaw 
stwierdził, że powstania odkrywki węgla brunatnego na terenie powiatu nie ma 
ujętej w Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego jak i Strategii Rozwoju 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zdaniem radnego nie można dopuścić do 
powstania odkrywki na terenie powiatu. 
Kujawy stepowieją drogą naturalną. W latach 60-tych powstawały różne 
opracowania na ten temat. Miały być budowane stopnie spiętrzające wodę  
na jeziorach. W przypadku jeziora Głuszyńskiego wykonano stopień spiętrzający  
na 60 cm, a miał on wynosić 1,10 m. Więcej w tym zakresie już nie zrobiono. 
Pierwszy stopień powstał na jeziorze Kamienieckim, na Niwce, w stronę jeziora 
Chalno. Stopień ten wynosi 30 cm, ale istnieje potrzeba jego zwiększenia.  
Powstanie odkrywki spowoduje obniżenie poziomu wód gruntowych. W skali ogólnej 
powstanie kopalni to zatrucie atmosfery i wszelkie skutki ekologiczne.  
Z sali obrad wyszli: radna Urbańska i radny Świątkowski – godz. 1235. Quorum 
wynosi 13 radnych.  
Radny stwierdził, że na terenie powiatu istnieje czysta energia wiatrowa. Nie można 
dopuścić do zatruwania atmosfery. Możliwości budowy kolejnych elektrowni 
wiatrowych istnieją i na pewno będą budowane.  
Radny wyraził sprzeciw co do powstania odkrywki. Dodał, że poprzednie władze 
Piotrkowa Kuj. nie ujęły w Strategii gminy tej odkrywki. Zyski doraźne z tego tytułu 
na pewno nie przewyższą długofalowych. Radny Szczerbiak podkreślił, że należy 
robić wszystko celem podnoszenia poziomu wód gruntowych.  
Zdaniem radnego powiat powinien występować o uzyskanie dotacji na regulację 
rzeki Noteci na południu i jezior: Głuszyńskiego, Kamienieckiego.  
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Być może problemem tym powinna zająć się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Infrastruktury Technicznej, a na kolejnej sesji Rada Powiatu podjęłaby 
dyskusję w zakresie ewentualnego powstania odkrywki węgla brunatnego na terenie 
powiatu. 
P. Wicestarosta stwierdził, że w poprzednich latach Sejmik Województwa dążył  
do zbudowania tzw. „małej retencji”. W tym celu został opracowany program.  
Ale wszystko stanęło. Na spotkaniu w Kruszwicy powiedziano, że powinien on 
zostać zrealizowany.  
Na Sejmiku niejednokrotnie mówiono o stepowieniu Kujaw. Powstanie odkrywki 
spowoduje wielkie szkody. Poziom wody obniżył się o ok. 2,5 m od tamtego czasu. 
Rada Powiatu powinna podejmować wszelkie działania, by zapobiec powstaniu 
odkrywki, jak też przeciwdziałać stepowieniu Kujaw.  
P. Wicestarosta stwierdził, że jeżeli nawet powiat nie wyrazi na to zgody, to istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że do samych granic powiatu będzie przylegać obszar 
takiej odkrywki. Powiat może opóźnić te działania. Jednakże województwo 
wielkopolskie i tak jest za budową odkrywki. Tamta strona jest jak najbardziej za tą 
inwestycją. 
Nie wiadomo, jakie stanowisko podejmie samorząd Miasta i Gminy Piotrków Kuj. 
Jeżeli chodzi o rolników, to prawdopodobnie większość rolników jest za oddaniem 
gruntów. Dlatego należałoby ich przekonać, by zmienili swoją decyzję. 
Po przeanalizowaniu całej sytuacji Rada Powiatu również powinna zająć stanowisko.  
P. Wicestarosta dodał, że ma się odbyć jeszcze jedno spotkanie z inicjatywy 
Dyrektora Kopalni „Konin” z udziałem wszystkich samorządowców. 
Radny Trawiński dodał, że Kopalnia uważa, iż powstanie nowej odkrywki nie niesie 
ze sobą żadnego zagrożenia ekologicznego, żadnego zagrożenia dla środowiska. 
Doświadczenia z ub. lat pokazują co innego. Powstała odkrywka węgla w Lubstwie 
oddziałuje na teren powiatu. Nastąpiło obniżenie poziomu wód gruntowych. Wody 
głębinowe są zasilane tylko z wód opadowych.  
P. Przewodniczący dodał, że okresowe obniżanie wód gruntowych dochodzi  
do 2,5 m. Tak było jesienią ub. roku. Problem jest bardzo ważny. Należy podjąć 
działania mające na celu zniwelowanie tych ujemnych skutków.  
Następnie w temacie dofinansowania działalności Klubu Sportowego „Start”  
p. Skarbnik odpowiedziała, że nie ma możliwości przekazania przez powiat środków 
finansowych na funkcjonowanie Klubu. Ponadto jest to klub, który zasięgiem 
obejmuje miasto Radziejów.  
Powiat może dofinansowywać sport powszechny, przekraczający poziom gminy  
i wiążący w jakiś sposób całą społeczność powiatu. Przepisy określają, że powiat nie 
może dofinansowywać działalności klubów sportowych. Powiat może przeznaczać 
środki finansowe na sport za pośrednictwem Szkolnych Zespołów Sportowych, które 
organizują zawody sportowe w szkołach na terenie całego powiatu.  
Wobec braku dalszych głosów i interpelacji p. Przewodniczący przystąpił  
do kolejnego punktu porządku obrad – wolnych głosów. 

Wobec braku głosów p. Przewodniczący zamknął obrady XXXVIII sesji 
Rady Powiatu w Radziejowie (godz. 1250). 
Na tym protokół zakończono. 
 
 


