Protokół nr XXXIX/2006
z obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Radziejowie
w dniu 30 marca 2006 r.
Sesję otworzył (o godz. 1000) 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
15 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 (15 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 (14 głosami za, 1 głosem wstrzymującym) 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 (26 stycznia 2006 r.):
• podjęcie
uchwały
w
sprawie
zbycia
nieruchomości
gruntowych
niezabudowanych, położonych w Piotrkowie Kuj. oznaczonych numerami:
393/2, 393/3, 393/4, 393/5, 393/6, w drodze pierwszego przetargu ustnego
nieograniczonego;
P. Starosta przekazał, że w dniu jutrzejszym odbędzie się przetarg.
• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie I przetargu
ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej o numerze 19 położonej
w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 6 w budynku byłego hotelu pielęgniarek,
wraz z udziałem wynoszącym 1674/54921 części w prawie użytkowania
wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 666/4;
P. Starosta przekazał, że w dniu jutrzejszym zostanie rozstrzygnięty przetarg.
• ustalenie wysokości stawek wynajmowanych lokali położonych w budynku
administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22;
b) drugie posiedzenie (14 lutego 2006 r.):
• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych
(maszyn i samochodu osobowego) w drodze I przetargu ustnego (licytacja);
P. Starosta poinformował, że przetarg dotyczył Zespołu Szkół Mechanicznych.
• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną
(złomowanie) środków trwałych (samochodu osobowego Polonez 1,6 GLE
Caro i maszyny okleiniarki);
P. Starosta poinformował, że przetarg dotyczył Zespołu Szkół Mechanicznych.
• rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie baru
uczniowskiego w budynku szkolnym Zespołu Szkół RCKU Przemystce;
P. Starosta poinformował, że Zarząd zajął pozytywne stanowisko w tym
temacie. Bar rozpocznie działalność z dniem 3 kwietnia br.
• rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania remontu łazienek
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie;
P. Starosta poinformował, że Zarząd negatywnie ustosunkował się
do przedłożonego wniosku. Jednakże do tematu powróci w II półroczu br.
• rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania Zarządu Oddziału Polskiego
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Radziejowie;
P. Starosta poinformował, że Zarząd negatywnie ustosunkował się
do przedłożonego wniosku.
• przyjęcie projektu regulaminu dofinansowania ze środków PFOŚiGW
w Radziejowie działań polegających na usuwaniu z terenu powiatu
radziejowskiego materiałów budowlanych zawierających azbest;

P. Starosta przekazał, że stosowny projekt uchwały w tym temacie został
przedłożony na dzisiejszą sesję. Jest to realizacja przyjętego programu
dot. likwidacji odpadów oraz ochrony środowiska.
• zatwierdzenie
planu
kontroli
jednostek
organizacyjnych
Powiatu
Radziejowskiego w 2006 roku;
c) trzecie posiedzenie (7 marca 2006 r.):
• zapoznanie się z informacją Kierownika Biura Powiatowego ARiMR
w Przemystce nt. aktualnej sytuacji dot. dopłat bezpośrednich i innych usług
dla rolników;
• przyjęcie informacji nt. oceny stanu bezrobocia na terenie powiatu;
• podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 22/2003 Zarządu Powiatu
w Radziejowie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zasad przyznawania dopłat
dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski,
korzystających z różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego;
P. Starosta wyjaśnił, że wprowadzono zmianę zobowiązując nauczycieli
otrzymujących dofinansowanie do przepracowania przynajmniej 3 lat
w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Radziejowski. W przeciwnym wypadku taki nauczyciel będzie musiał zwrócić
poniesione przez powiat koszty.
• zapoznanie się z informacją nt. działań związanych z ewentualnym
wystąpieniem na terenie powiatu ogniska ptasiej grypy;
P. Starosta przekazał, że Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego jest
bardzo dokładnie zapoznane z tym tematem. P. Starosta wyraził zdanie, że
w razie zagrożenia, na pewno sobie poradzi. PCZK ściśle współpracuje
z Powiatowym Inspektorem Weterynarii oraz Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym, jak też z Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkami OSP.
• zapoznanie się z informacją nt. aktualnej sytuacji w szpitalu;
• udzielenie upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół RCKU w Przemystce
do podejmowania działań w zakresie realizacji projektu w ramach programu
Phare 2003 - „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej” pod tytułem
„Modernizacja pracowni żywienia człowieka”.
d) czwarte posiedzenie (20 marca 2006 r.):
• podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
powiatu za 2005 rok;
• podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego SP ZOZ w Radziejowie za 2005 rok;
P. Starosta poinformował, że zmiana ustawy o finansach publicznych
wprowadziła obowiązek przyjęcia powyższych sprawozdań w terminie do dnia
20 marca.
• podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
środka trwałego kserokopiarki Panasonic SP-7713, będącej w użytkowaniu
Starostwa Powiatowego w Radziejowie na rzecz SP ZOZ w Radziejowie;
• zajęcie stanowiska w sprawie przekazania kserokopiarki, będącej
w użytkowaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Radziejowie na rzecz SP ZOZ w Radziejowie;
• zapoznanie się ze stanem dróg po okresie zimy oraz planem modernizacji
i remontów na 2006 r.;
• przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
o zmieniającej Uchwałę Nr XVII/88/2004 Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego,
o określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006,
o zmian w budżecie powiatu na 2006 rok;
• przyjęcie porządku i materiałów na sesję;

2

•

rozpatrzenie
wniosku
Zespołu
Szkół
Mechanicznych
w
sprawie
dofinansowania wyjazdu uczniów do Niemiec;
P. Starosta przekazał, że Zarząd negatywnie rozpatrzył przedłożony wniosek.
Jeden z nauczycieli szkoły organizuje samowolnie i we własnym zakresie
wycieczkę, która nie została ujęta w przyjętym harmonogramie współpracy
z Gminą Wahrenholz.
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 – oceny
stanu dróg po okresie zimy oraz planu modernizacji i remontów na 2006 r.
O zabranie głosu poprosił p. Zbigniewa Zajączkowskiego Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Radziejowie.
P. Zajączkowski stwierdził, że pierwsza część przedłożonego sprawozdania dotyczy
zimowego utrzymania dróg. W br. na zimowe utrzymanie dróg Zarząd Dróg
Powiatowych wydał o wiele więcej środków finansowych.
Prace na drogach wykonywane były zgodnie z przyjętymi standardami ich zimowego
utrzymania – czwartym i piątym oraz w miarę możliwości finansowych jednostki.
Sprawozdanie przedstawia stan sprzętowy, jakim dysponuje ZDP, w przeliczeniu
na jednostki samorządowe oraz na kilometry.
Środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg zostały zupełnie wykorzystane,
a nawet przekroczone w stosunku do planu. Wykonanie wynosi 116%. Nie został
jeszcze uwzględniony miesiąc marzec. Ponadto trzeba zabezpieczyć środki
na listopad – grudzień br.
W ramach tego paragrafu były również zabezpieczone środki na regulację poboczy,
które zostały wykorzystane na zimowe utrzymanie dróg.
Drugą część sprawozdania stanowią remonty bieżące i inwestycje na rok 2006. Plan
ten w 90% jest tożsamy z planem przyjętym przez Radę na sesji w listopadzie
ub. roku.
Zmiana, jaka nastąpiła, dotyczy drogi na terenie Gminy Bytoń. W uzgodnieniu
z Wójtem ustalono, że wspólnie zostanie wybudowany chodnik w Bytoniu (przy
drodze w kierunku Radziejowa).
P. Dyrektor poinformował, że remonty pozimowe zostały już rozpoczęte. Największe
ubytki na drogach będą uzupełniane masą na gorąco, na co przeznaczono 110 t.
Szacuje, że koszty napraw pozimowych wyniosą ok. 350.000 zł. W budżecie ZDP
na usługi remontowe zaplanowano kwotę 625.000 zł. Połowę tych środków
pochłoną remonty pozimowe. Na odnowy i inne remonty pozostanie 300.000 zł, tak
więc zadania ujęte w planie nie mają pokrycia w budżecie. Aby wykonać wszystkie
zadania, budżet ZDP należałoby zwiększyć o ok. 350.000 zł.
Wobec powyższego ZDP przystąpi na razie do niektórych, najważniejszych zadań.
Został już rozstrzygnięty przetarg na drogę Bilno – Krotoszyn. Odnowa będzie
realizowana przy współudziale finansowym Gminy Osięciny. Prace niebawem
zostaną rozpoczęte. Rozstrzygnięty został przetarg na drogę Wójcin – Bycz. Prace
będą wykonywane przy współudziale finansowym Miasta i Gminy Piotrków Kuj.,
a rozpoczęte zostaną prawdopodobnie w drugiej połowie kwietnia. Został również
rozstrzygnięty przetarg na drogę Topólka – Kamieniec, również przy współudziale
finansowym Gminy Topólka.
Na powyższe drogi zostały już podpisane umowy.
P. Dyrektor poinformował, że z Gminą Osięciny uzgodniono odnowę kolejnego
odcinka drogi Bilno – Pocierzyn we wsi Bilno. Stosowne porozumienie zostanie
zawarte po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu przez Radę.
Pozostałe zadania nie mają na razie pokrycia w budżecie jednostki. Zabezpieczone
zostały tylko środki na drogę Brześć – Piotrków kuj. m. Leszcze, Jerzyce, gdyż w tym
przypadku wystąpiono do Ministerstwa Infrastruktury o dotację.
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P. Przewodniczący otworzył dyskusję.
Głos zabrał p. Henryk Orłowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa,
Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej przekazując, że w dniu 27 marca
br. na swym posiedzeniu Komisja dokonała wnikliwej analizy przedłożonego
sprawozdania. Jednocześnie stosownych informacji i wyjaśnień udzielił obecny na
posiedzeniu Dyrektor ZDP.
Komisja pozytywnie oceniła działania ZDP w zakresie zimowego utrzymania dróg
powiatowych. Mimo niekorzystnych w tym roku warunków atmosferycznych,
właściwa organizacja pracy ZDP spowodowała, że drogi na terenie powiatu były
przejezdne, w możliwie najkrótszym czasie odśnieżone. Pracownicy i firmy najemne
pracowały w dni powszednie, jak i świąteczne, niezależnie od pory.
W sąsiednich powiatach drogi nie były tak dobrze utrzymane. Przykładem może być
droga powiatowa Topólka – Lubraniec, od odcinka będącego w utrzymaniu ZDP
we Włocławku.
Komisja również pozytywnie oceniła podejmowane działania w zakresie remontów
bieżących i inwestycji. Remonty dróg zostały wcześniej rozpoczęte, w porównaniu
do lat ubiegłych.
Na swoim posiedzeniu, biorąc pod uwagę przyjęty wniosek na sesji w listopadzie
ub. roku, Komisja prosi, by do planu odnowy dróg włączyć drogę powiatową
Pilichowo – Byczyna. Stan tej drogi jest zły i wymaga on szybkiego remontu.
P. Orłowski podkreślił, że Komisja pozytywnie ocenia działanie ZDP. Środków
finansowych na przyjęte zadania jest niewiele. Jednakże przyjęte zamierzenia
powinny zostać zrealizowane celem poprawy bezpieczeństwa na drogach, ponieważ
właściwy stan dróg ma na to istotny wpływ.
Następnie w imieniu Komisji p. Orłowski zwrócił się do p. Starosty i Zarządu
Powiatu o dokonanie korekty w dziale 600 polegającej na zwiększeniu środków
finansowych, by można było zrealizować zaplanowane zadania. Istnieją dwa źródła
środków, z których można skorzystać. Jest to nadwyżka budżetowa. Nie będzie
jednak ona wystarczająca i zapewne trzeba będzie zaciągnąć kredyt, by te zadania
zostały zrealizowane.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone materiały przez Zarząd Dróg
Powiatowych.
Następnie radny Waszak zapytał, czy Starosta i Zarząd posiadają informacje
nt. remontu drogi Ciechocinek – Sompolno na odcinku drogi Radziejów – Piotrków
Kuj. Ta droga nie leży w kompetencjach Zarządu Dróg Powiatowych, ale jej
nawierzchnia jest zła.
Radny zapytał, jaką metodą będzie wykonywana odnowa drogi Wójcin – Bycz i kiedy
jej odnowa zostanie rozpoczęta.
Radny Trawiński złożył wniosek, by w miarę możliwości finansowych remontem
objąć drogę Radziejów – Opatowice w kierunku OSP.
Następnie p. Zajączkowski udzielił odpowiedzi na powyższe.
W temacie drogi Ciechocinek – Sompolno odpowiedział, że w planie Zarządu Dróg
Wojewódzkich na ten rok ujęty jest remont tej drogi na odcinku ponad 5 km.
Remont będzie polegał na położeniu nakładki na krawędziach o szerokości
ok. 1,5 m po obu stronach jezdni. Na pozostałej części nawierzchni istniejące ubytki
zostaną uzupełnione oraz utrwalone powierzchniowo tj. emulsją i grysem. Nie zna
terminu rozpoczęcia tych prac. Wie, że został ogłoszony przetarg. Po rozstrzygnięciu
przetargów, zapewne zostanie ustalona kolejność prac na drogach wojewódzkich.
Przetarg na odnowę drogi Wójcin – Bycz został rozstrzygnięty. Umowa została
podpisana. Za przeznaczone na to zadanie środki, wykonane zostanie ok. 1,100 km.
Planuje odnowić dwa odcinki na tej drodze po ok. 550 m, co zostanie jeszcze
uzgodnione z Miastem i Gminą Piotrków Kuj. Pierwszy odcinek byłby od szkoły
w Wójcinie do torów, a drugi od zakrętu na Malinę w kierunku Gradowa. Będą to
nakładki bez powierzchniowego utrwalenia, by można było zrealizować dłuższy
odcinek drogi. Tak więc zostaną zrobione najgorsze odcinki tej drogi. Sądzi, że
w maju prace powinny zostać rozpoczęte.
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W temacie remontu drogi Radziejów – Opatowice p. Dyrektor odpowiedział, że
remonty pozimowe są już wykonywane, jak tylko pozwalają na to warunki
pogodowe. Największe ubytki będą uzupełniane masą na gorąco i zapewne
w najbliższych dniach również ta droga zostanie wyremontowana.
P. Przewodniczący stwierdził, że w ubiegłym roku na spotkaniu Dyrektor Zarządu
Dróg Wojewódzkich informował, że w 2006 r. będzie odnawiana na odcinku 2 km
droga od skrzyżowania w Radziejowie w kierunku Dobrego. Zapytał, czy ta
inwestycja jest aktualna.
P. Zajączkowski odpowiedział, że nie posiada żadnych informacji. Wie tylko, że ma
być remontowany odcinek na długości ok. 0,5 km od skrzyżowania, w ramach
remontów pozimowych.
Następnie głos zabrał p. Stanisław Pawlak radny Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego. P. Pawlak poinformował, że na jednej z ostatnich sesji Sejmiku
przyjęty został Plan Rozwoju Transportu w Województwie Kujawsko-Pomorskim
do 2020 r. Plan był konsultowany z poszczególnymi powiatami. Przyjęty plan
pozwoli o ubieganie się o dodatkowe środki finansowe na drogi wojewódzkie i inne,
w tym również powiatowe. Plan ten przedstawia, jak w poszczególnych latach
przyjęto gospodarkę, szczególnie na drogach wojewódzkich, ale również
powiatowych. Z planu wynika, że potrzeby są wyższe niż możliwości finansowe.
Jednakże dzięki różnego rodzaju projektom i programom i uchwalonemu planowi,
remonty dróg będą mogły być wspierane.
P. Pawlak stwierdził, że wie, jak wyglądało utrzymanie dróg podczas ostatniej zimy.
Drogi powiatowe na terenie Powiatu Radziejowskiego były utrzymywane znacznie
lepiej niż w sąsiednich powiatach.
P. Pawlak stwierdził, że powiaty znajdują się w najgorszej sytuacji pod względem
możliwości finansowych na remonty i inwestycje drogowe. Przyjęty plan stwarza
pewne możliwości, by móc ubiegać się o dodatkowe środki finansowe, również
we współpracy z Urzędem Marszałkowskim.
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 z oceny stanu dróg po okresie zimy oraz plan
modernizacji i remontów na 2006 r.
P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad – oceny
stanu bezrobocia na terenie powiatu. O zabranie głosu poprosił p. Mariana
Zielińskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie.
P. Zieliński poinformował, że na koniec 2005 r. stopa bezrobocia w powiecie
wynosiła 24,5%. Zarejestrowanych było 4.193 osób. W porównaniu do 2004 r.
nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych o 347 osób, w tym 206 kobiet. Na koniec
2004 r. stopa bezrobocia wynosiła 26,01%.
W poszczególnych miesiącach roku 2005 można odnotować największe wzrosty
liczby osób zarejestrowanych. Szczególnie dotyczy to stycznia – marca, kiedy liczba
zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosiła blisko 5.000 osób.
Na koniec 2005 r., wśród osób bezrobotnych, tylko 615 osób posiadało prawo
do zasiłku dla bezrobotnych, co stanowiło 14,66% ogółu bezrobotnych. Co roku ta
liczba jest niższa.
Ostatnie lata, szczególnie rok 2005, wykreował jak gdyby trzy grupy osób
bezrobotnych. Pierwszą z nich stanowią osoby długotrwale bezrobotne, których
zarejestrowanych jest ponad 3.000 osób. Drugą grupą stanowią osoby młode,
do 25 roku życia, których zarejestrowanych jest ponad 1.000 osób. Trzecią grupę
stanowią osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych, których zarejestrowanych
jest 1.335 osób. Trzecia grupa z roku na rok się zmniejsza, ponieważ coraz więcej
osób kończy szkołę zawodową, średnią lub studia wyższe.
Liczba osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem zwiększyła się prawie o 100%.
W tej grupie następuje największy przyrost osób bezrobotnych. Najwięcej jako osoby
bezrobotne rejestruje się absolwentów Wyższej Szkoły HumanistycznoEkonomicznej we Włocławku.
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Środki finansowe, jakimi dysponował PUP w ub. roku, przedstawiają się
następująco. Ogólna kwota, jaką dysponował PUP, wyniosła 4.924.600 zł, w tym
1.353.800 zł było przeznaczone na realizację projektów z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Kwota początkowa przyznana na działania PUP wg algorytmu na 2005 r. wyniosła
2.386.700 zł. Tak więc ponad 50% środków pozyskano dodatkowo w ramach
programów, przy pełnej akceptacji Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Pozyskane środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:
• organizację staży – ponad 1,5 mln zł,
• organizację przygotowań zawodowych – prawie 1,5 mln zł,
• roboty publiczne – ponad 640.000 zł,
• prace interwencyjne – 367.000 zł,
• jednorazowe środki dla osób bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej
– 373.000 zł,
• szkolenia osób bezrobotnych – 110.000 zł,
• refundacje kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego – 25.000 zł,
• dodatki aktywizacyjne – 28.000 zł,
• oraz inne m.in. zwrot kosztów dojazdu do pracy lub na staż, czy przygotowanie
zawodowe.
W roku 2005 214 osób podjęło pracę niesubsydiowaną, 257 osób podjęło pracę
subsydiowaną przy udziale środków Funduszu Pracy, 899 osób podjęło staż lub
przygotowanie zawodowe, 36 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej. Powstały 3 nowe miejsca pracy u pracodawców
lokalnych. 121 osób uzyskało nowe lub podwyższyło dotychczasowe kwalifikacje
dzięki realizacji szkoleń.
W ramach robót publicznych pracę podjęły 54 osoby. Zatrudnienie w ramach prac
interwencyjnych podjęły 103 osoby.
Ponadto 99 osób skorzystało ze zwrotu kosztów dojazdu do pracy, zwrotu kosztów
dojazdu na przygotowanie zawodowe oraz staż.
Z usług doradcy zawodowego skorzystały w minionym roku 654 osoby, w tym 121
w ramach spotkań grupowych.
Dodatki aktywizacyjne wypłacono dla 92 osób.
P. Przewodniczący otworzył dyskusję.
Głos zabrał p. Orłowski, Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia. Budżet
„wyjściowy” na 2006 r. urzędu wynosi 3,400 mln zł. Podejmowane kierunki działań
przez PUP spowodują, że budżet zostanie zwiększony.
Do samorządów przekazana została informacja o uruchamianiu programu „Praca
i środowisko 2006”, w ramach którego od 15 maja będą organizowane roboty
publiczne w każdej gminie, wg założeń dla ok. 40 osób.
Inną formą aktywizacji osób bezrobotnych są prace społecznie użyteczne. Jest to
forma pomocy dla gmin. Każda gmina była zobowiązana złożyć stosowne wnioski.
Niektóre gminy już te prace uruchomiły, inne zrobią to w najbliższym czasie.
Zdaniem radnego, formą zasługującą na uznanie, są dotacje dla osób
podejmujących działalność gospodarczą. Poprzednio były to pożyczki, które mogły
być umorzone. Obecnie są to dotacje dla bezrobotnych podejmujących po raz
pierwszy działalność gospodarczą lub też w ciągu ostatnich 5 lat nie podejmowali
takiej działalności i nie otrzymali żadnej zapomogi z PUP. Cała suma, jaką
dysponował PUP na to zadanie, tj. 172.000 zł, została już wyczerpana. W związku
z tym Dyrektor PUP wystąpił o przyznanie dodatkowych środków na to zadanie.
Zdaniem radnego, działania podejmowane przez PUP będą minimalizować skutki
bezrobocia, a jednocześnie aktywizować jak największą liczbę osób bezrobotnych.
Popularnością wśród pracodawców cieszą się staże.
Radny stwierdził, że przyjęte kierunki działania PUP powinien utrzymywać. Jeżeli
będzie brakować środków finansowych na aktywizację, to wówczas PUP przy
akceptacji Powiatowej Rady Zatrudnienia powinien występować o ich pozyskanie
i zwiększenie.
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Następnie p. Starosta poruszył temat zwalnianych pracowników z Cukrowni Dobre.
Stwierdził, że w tym zakresie bardzo operatywnie i aktywnie Dyrektor PUP, przy
udziale Starostwa Powiatowego, zajął się opracowaniem programu dla tych
pracowników. W te prace bardzo aktywnie włączył się Władysław Kubiak Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Odbyły się dwa spotkania: jedno w Urzędzie Marszałkowskim, drugie w Starostwie.
Marszałek wskazał, jakie kierunki należy obrać, jak pozyskać środki, by pomóc
zwalnianym pracownikom.
Powiatowy Urząd Pracy wie, ile osób potrzebuje pomocy. Faktycznie jest to ok.
40-45 osób. Przeprowadzona została diagnoza, by rozpoznać potrzeby tych ludzi, ilu
z nich zainteresowanych jest szkoleniami, przekwalifikowaniem, dotacją
na rozpoczęcie działalności. Część osób podjęła już pracę. Specjalny program
przygotowywany jest dla kobiet. Program zostanie tak skonstruowany, by mogli
z niego skorzystać wszyscy bezrobotni mieszkańcy Gminy Dobre.
P. Starosta, w imieniu Zarządu Powiatu, podziękował p. Dyrektorowi oraz
Przewodniczącemu Powiatowej Rady Zatrudnienia za dobrą współpracę oraz dążenie
do skutecznego pozyskiwania dodatkowych środków na aktywizację bezrobotnych.
P. Dyrektor stwierdził, że PUP zajął się problemem zwolnień w Cukrowni Dobre.
Pierwsza informacja mówiła o 108 zwalnianych pracownikach. Do dnia dzisiejszego
wypowiedzenie otrzymało 48 osób. Do PUP zgłosiły się 34 osoby. 4 osoby przekazały
zwolnienia lekarskie, a więc nie zostały zarejestrowane z tego tytułu. 3 osoby
prowadzą gospodarstwa rolne. Chęć otrzymania dotacji zadeklarowało tylko 5 osób,
zasiłku – 31 osób, szkolenia – 17 osób. Na koniec lutego zarejestrowanych zostało
28 osób. W marcu zarejestrowano tylko kilka osób.
Z byłymi pracownikami jak i tymi, którzy nie zostali jeszcze zwolnieni, prowadzono
rozmowy.
Do Ministerstwa złożony zostanie program na kwotę ogółem ok. 700.000 zł. Dotyczy
on aktywizacji wszystkich bezrobotnych z terenu Gminy Dobre.
Kolejny program opracowywany jest dla wszystkich gmin, na kwotę ponad 1 mln zł.
Dotyczy on całego powiatu. Trzeci program dotyczy organizacji robót publicznych
w gminach i jednostkach gminnych. Jest to program wojewódzki. Program będzie
realizowany od 15 maja. Założono, że w każdej gminie, w spółce wodnej
zatrudnionych zostanie po 10 osób.
P. Dyrektor wyjaśnił, że obowiązują pewne zasady, by móc występować
do Ministerstwa o otrzymanie środków finansowych. By wystąpić o środki z rezerwy
Ministerstwa, należy udowodnić, że środki zostały zaangażowane.
Roboty publiczne na rok 2006 nie były planowane, ale w ramach tej formy
zatrudnienie znajdzie ok. 70 osób.
Na prace interwencyjne zaplanowano 146.718 zł, na staże – 754.000 zł,
przygotowanie zawodowe – 378.000 zł, szkolenia – 73.000 zł, dotacje dla
przedsiębiorców – 69.000 zł, dotacje dla bezrobotnych (łącznie z EFS) – 344.500 zł,
inne koszty m.in. dojazdu, dodatki aktywizacyjne, składki ZUS, stypendia, badania
lekarskie, audyt – 74.000 zł, prace społecznie użyteczne – 55.000 zł.
Łącznie jest to kwota 1.896.238 zł.
W przypadku prac społecznie użytecznych, dwie gminy do końca stycznia nie złożyły
zapotrzebowania. Jest to Gmina Radziejów oraz Miasto i Gmina Piotrków Kuj.
Gminy te nie wyraziły zainteresowania tą formą zatrudnienia. W Gminie Topólka
prace te zostaną uruchomione już w kwietniu.
Następnie radny Trawiński stwierdził, że społeczeństwo oczekuje od samorządu
podjęcia konkretnych działań celem przeciwdziałania bezrobociu. W związku z tym
radny złożył wniosek o utworzenie fundacji, stowarzyszenia lub innej organizacji,
której celem będzie gromadzenie środków przeznaczonych na poszukiwanie
inwestorów.
Radny stwierdził, że w każdej gminie znajdują się wolne tereny i obiekty
do zagospodarowania. Należałoby wystąpić do wszystkich samorządów w sprawie
powołania strefy ekonomicznej lub obszaru inwestycyjnego, w ramach którego
każdy potencjalny inwestor uzyskiwałby ulgi i preferencje ze strony samorządów
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gminnych. Tak na początku roku uczyniła Gmina Dobre. Dzięki podjętej uchwale
przez Radę Gminy, każdy przedsiębiorca tworząc nowe miejsca pracy, uzyskuje ulgi.
Można by również wystąpić do Ministerstwa Finansów o ulgi z tytułu podatku
dochodowego lub inne preferencje.
W odpowiedzi na powyższe p. Marek Szuszman Kierownik Biura Promocji,
Informacji i Integracji Europejskiej wyjaśnił, że obowiązują określone przepisy
normujące tworzenie stowarzyszeń. Wyróżniają one stowarzyszenia zwykłe oraz
stowarzyszenia rejestrowane w sądzie, składające się z co najmniej 15 członków.
Zarejestrowanie stowarzyszenia w sądzie to koszt ok. 15.000 zł. Stowarzyszenie
zwykłe nie może być brane pod uwagę w tym przypadku, ponieważ nie może
prowadzić działalności. Członkami stowarzyszeniami mogą być zarówno osoby
fizyczne jak i prawne, ale muszą się takie znaleźć. Jeżeli znajdą się takie osoby,
trzeba opracować statut oraz wnioski rejestracyjne.
Radny Trawiński zadeklarował swój udział.
P. Szuszman dodał, że jeżeli są osoby zainteresowane utworzeniem takiego
stowarzyszenia, prosi o ich zgłoszenie. Jeżeli radny ma własną koncepcję w tym
temacie, prosi o kontakt.
Następnie p. Idzi Pieściński Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw
Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że Komisja pozytywnie
przyjęła przedłożone sprawozdanie.
P. Przewodniczący stwierdził, że każda gmina posiada wykaz obiektów
do zagospodarowania. Te wykazy dostępne są w internecie. Przede wszystkim
inicjatywa w zakresie stosowania ulg i preferencji wobec przedsiębiorców należy
do wójtów i burmistrzów, a nie do powiatu.
Radny Trawiński dodał, że szczegóły koncepcji jest gotowy przedstawić
poszczególnym komisjom Rady.
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 z oceny stanu bezrobocia na terenie powiatu.
Ogłoszono przerwę – godz. 1105.
Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1125.
P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad –
sprawozdania Rzecznika Konsumentów za 2005 r. O zabranie głosu poprosił
p. Jacka Kanafę Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
P. Kanafa poinformował, że w porównaniu z rokiem 2004 nastąpił wzrost
o 18 spraw, co stanowi 31,5%. Porady były udzielane osobiście, telefonicznie
i pisemnie. W 30 sprawach były skierowane wystąpienia do przedsiębiorców
w sprawach konsumenckich. Podejmowane interwencje były skuteczne w 75%. Jest
ona podobna, jak w innych powiatach. Wynika to z tego, że w wielu przypadkach
rzecznik wyczerpuje wszystkie dane mu możliwości. Pozostaje tylko skierowanie
sprawy na drogę sądu powszechnego, ale w takim momencie wiele osób właśnie
wtedy rezygnuje. Dlatego też te sprawy kończą się nie rozstrzygnięte, mimo że
mogłyby zostać rozstrzygnięte na korzyść konsumenta.
W życie wszedł przepis, na mocy którego rzecznicy nie będą już zwalniani z kosztów
sądowych. Tak więc sprawy kierowane do sądu przez rzecznika będą mogły dotyczyć
spraw dot. zbiorowej ochrony interesów konsumentów, co na szczeblu Powiatu
Radziejowskiego nie występuje. Będzie występował jako rzecznik do postępowań
wytoczonych przez konsumentów. Będzie przygotowywał pozwy. Natomiast
konsumenci będą występować samodzielnie.
P. Kanafa stwierdził, że pewne praktyki negatywne, które występowały w latach
poprzednich, występują nadal. Istnieje pewna grupa przedsiębiorców – właścicieli
sklepów, która reaguje pozytywnie na skierowane pismo. Są też przypadki, kiedy
ktoś zupełnie nie odpowiada na wystosowane pisma. Wówczas rzecznik może
skierować wniosek do sądu grodzkiego albo przekazać policji dokumenty, a wówczas
policja wystąpi do sądu grodzkiego o ukaranie. Raz skorzystał z tej drogi.

8

W ub. roku, wśród spraw, z jakimi najczęściej zwracali się konsumenci, dominowały
usługi telekomunikacyjne głównie świadczone przez TPSA, reklamacje obuwia,
reklamacje sprzętu RTV i AGD.
Nowością są umowy sprzedaży zawierane poza siedzibą firmy i na odległość.
Szczególnie chodzi tutaj o transakcje internetowe, które są wygodne dla klientów.
Sprzedawcy stosują nadużycia poprzez taką sprzedaż wysyłkową. Na terenie
powiatu takie nadużycia jeszcze nie występowały.
Natomiast były przypadki sprzedaży towaru poza siedzibą firmy. Sprzedawca celowo
nie informował klienta o przysługujących mu uprawnieniach, o prawie odstąpienia
od umowy, zastraszał go. Jednakże zakończyło się to pozytywnie dla klienta.
P. Kanafa stwierdził, że na rynku działają nadal firmy, które są nastawione na zysk
oraz oszukiwanie klientów.
Problem reklamacji obuwia istnieje od początku powołania rzecznika. Jest to
pozycja stała. Przyczyną tego jest to, że na rynku nadal sprzedawane jest obuwie
niskiej jakości. Część spraw udało mu się załatwić pozytywnie.
Wiele spraw świadczy o tym, że takie instytucje jak rzecznik, federacja
konsumentów, są potrzebne.
W 2005 r. zakończył ostatecznie 3 sprawy, które wpłynęły w roku 2004. Wszystkie
sprawy udało się zakończyć pozytywnie.
Na koniec 2005 pozostało 9 spraw w toku. Na dzień dzisiejszy 7 z nich zostało
rozstrzygniętych pozytywnie. W jednej sprawie trzeba będzie skierować wniosek
o ukaranie do sądu grodzkiego, ponieważ przedsiębiorca nie przekazał żadnych
wyjaśnień.
P. Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Trawiński stwierdził, że wiele osób zwracało się do niego z problemem takim,
że otrzymywały rozmowy telefoniczne z informacją o wygraniu określonej nagrody.
Okazuje się, że jeżeli przyciśnie się dany przycisk, to wówczas w ten sposób
doładowuje się komuś konto telefoniczne i to na wysoką sumę. Tak może nastąpić
już nawet przez podniesienie słuchawki i odebranie połączenia.
Problem ten jemu osobiście znany jest tylko pobieżnie, ale prosi o zainteresowanie
się tą sprawą.
P. Kanafa odpowiedział, że takie praktyki są stosowane, ale na terenie powiatu one
nie występowały. W ten sposób można doładować swoją kartę telefoniczną
w telefonie komórkowym. W takim przypadku należałoby powiadomić organy
ścigania i dążyć do odzyskania pieniędzy w drodze postępowania karnego
lub cywilnego.
Aby takim przypadkom zapobiegać, należy pamiętać o daleko idącej ostrożności.
Jeżeli dzwoni nieznajomy, z ofertą usług, nie należy dotykać przycisków, by niczego
nie zatwierdzić. Pewne numery telefonów można zablokować u operatora, co
stanowi bezpłatną usługę.
Ludzie są naiwni, dają się oszukać. Często dopiero po upływie jakiegoś czasu,
orientują się dopiero, co się faktycznie stało.
Z sali obrad wyszedł radny Trawiński – godz. 1145. Quorum wynosi 14 radnych.
P. Kanafa stwierdził, że wobec gwałtownego rozwoju internetu i elektroniki, często
ludzie starsi się w tym gubią i występują takie sytuacje. Dlatego należy podchodzić
do tego z wielką ostrożnością.
Następnie głos zabrał p. Wicestarosta informując, że w ostatnich latach na terenie
Gminy Dobre wystąpiło kilkanaście przypadków, w których abonenci TPSA
otrzymywali bardzo wysokie, zawyżone rachunki telefoniczne. Po ich sprawdzeniu
okazywało się np. że tej osoby w tym czasie nie było w domu.
Kilka lat temu na wniosek Rady Gminy w Dobrem powołano wspólną komisję
z udziałem pracowników TPSA w Radziejowie celem sprawdzenia stanu urządzeń
w terenie. Wtedy okazało się, że urządzenia są źle zabezpieczone, co kusi do
kradzieży połączeń. Od tamtego czasu niewiele się zmieniło. Słupki rozdzielcze są na
tyle łatwo dostępne, że faktycznie niepowołane osoby dokonują kradzieży impulsów
podłączając się pod urządzenia.
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Takie sytuacje podłączania się występują do dnia dzisiejszego. Ludzie są wobec tego
bezsilni. Muszą zapłacić wysokie rachunki, podzielone na raty. Nie mają innego
wyjścia.
Pisma w tej sprawie kierował już do wielu instytucji, ale bezskutecznie. Stosowne
oświadczenie złożył p. Kanafie. TPSA zupełnie na to nie reaguje.
Dlatego też Rada Powiatu powinna wystosować pismo do TPSA o podjęcie
skutecznych działań w celu wymiany i naprawy urządzeń telefonii w terenie.
P. Przewodniczący poparł, by takie stanowisko w imieniu Rady Powiatu zostało
wystosowane do TPSA.
P. Idzi Pieściński Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że Komisja nie wniosła uwag
do przedłożonego sprawozdania.
Nie zgłoszono więcej uwag i pytań do przedłożonego sprawozdania.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie.
W drodze głosowania jawnego (14 głosami za, przy 1 radnym nieobecnym)
Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Rzecznika Konsumentów za 2005 r.
P. Przewodniczący przystąpił do następnego punktu porządku obrad –
podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok. O zabranie
głosu poprosił p. Skarbnik.
P. Skarbnik wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy głównie otrzymanych
wskaźników dotyczących ostatecznych kwot dotacji i subwencji na rok 2006.
Zmiany te dla budżetu powiatu są niekorzystne, ponieważ i subwencje i dotacje
ulegają zmniejszeniom.
Na salę obrad wrócił radny Trawiński – godz. 1150. Quorum wynosi 15 radnych.
P. Skarbnik zwróciła uwagę na zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę
380.011 zł. Budżet w oświacie został zaplanowany na minimalnym poziomie. Nie ma
w szkołach żadnych rezerw, a więc nie ma sposobu, by zmniejszyć budżety szkołom
i placówkom oświatowym. Tą różnicę należy wygospodarować. Jedynym źródłem
pokrycia jest nadwyżka budżetowa wypracowana w latach poprzednich.
Kolejnym znaczącym zmniejszeniem dla budżetu powiatu jest zmniejszenie składek
na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie pobierających zasiłku – o kwotę
33.800 zł. W tym przypadku są to środki przeznaczone na zadania rządowe zlecone.
W porównaniu do lat ubiegłych, liczba zarejestrowanych bezrobotnych, za których
odprowadzane są składki, jest mniejsza. Tak więc pomimo zmniejszenia środków,
mogą okazać się one wystarczające. Jeżeli natomiast zabraknie ich, to istnieje
możliwość zwrócenia się o zwiększenie.
Kolejną pozycją zmniejszającą w znaczący sposób budżet powiatu jest zmniejszenie
dotacji na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej – o kwotę
200.000 zł. Gdyby to była kwota ostateczna i nie związana z tym, że zmniejsza się
liczba mieszkańców w DPS dotowanych przez Urząd Wojewódzki na rzecz
mieszkańców dotowanych przez gminy, to stanowiłoby to dla budżetu duże
obciążenie. Obecnie dotacja jest przekazywana na rzeczywistą liczbę mieszkańców,
podlegających dotowaniu przez Urząd Wojewódzki. Z rozmów z Urzędem
Wojewódzkim wynika, że gdyby ta kwota była niewystarczająca, można zwrócić się
o jej zwiększenie. Tak więc środków nie powinno zabraknąć. Obecnie, na
planowanych 63 mieszkańców dotowanych przez Urząd Wojewódzkich, jest
faktycznie 58 mieszkańców. Natomiast zwiększa się, proporcjonalnie, liczba
mieszkańców, za których odpłatność ponoszą określone gminy. Na dzień dzisiejszy
w DPS jest 77 mieszkańców.
P. Skarbnik dodała, że pozostałe korekty w dochodach zwiększają już budżet, ale
są to niewielkie kwoty.
Zmniejszeniu ulegają również wydatki, co głównie wynika ze zmniejszenia dotacji.
Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę 386.916 zł.
Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.
P. Przewodniczący otworzył dyskusję.
P. Zygmunt Świątkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że
Komisja na posiedzeniu w dniu 27 marca br. przyjęła proponowane zmiany
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do budżetu powiatu. Komisja zwróciła uwagę na znaczne zmniejszenie subwencji
oświatowej. Powstała strata zostanie pokryta nadwyżką budżetową.
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
(XXXIX/199/2006).
P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia
zadania służącego ochronie środowiska i gospodarce wodnej pod nazwą:
„Dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Radziejowie działań polegających na usuwaniu z terenu
powiatu radziejowskiego materiałów budowlanych zawierających azbest”.
O zabranie głosu poprosił p. Marka Wojtysiaka Kierownika Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej.
P. Wojtysiak wyjaśnił, że w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały przeznaczone środki na działania
polegające na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest. Aby to
zadanie mogło być realizowane, musi to mieć swoje odzwierciedlenie albo w Prawie
ochrony środowiska albo być zadaniem przyjętym przez Radę Powiatu służącym
ochronie środowiska powiatu i gospodarce wodnej. Projekt uchwały dotyczy
ustalenia takiego zadania. Załącznik stanowi regulamin dofinansowania tego typu
działań.
Wysokość dofinansowania będzie wynosiła maksymalnie do 50% poniesionych
kosztów, tj. 2.000 zł, w przypadku demontażu, transportu i umieszczeniu
na składowisku odpadów niebezpiecznych przedmiotowych odpadów oraz 1.000 zł
w przypadku transportu i umieszczenia na składowisku odpadów niebezpiecznych.
Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych, które będą wymieniać
pokrycie dachowe oraz ma stanowić motywację dla prawidłowego zabezpieczenia
powstałych odpadów niebezpiecznych.
P. Orłowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 27 marca zapoznała się
z projektem regulaminu. W 1997 r. w życie weszła ustawa zabraniająca produkcję
materiałów zawierających azbest. W 2002 r. wydane zostało rozporządzenie
określające termin usuwania materiałów zawierających azbest – do roku 2032.
Przedłożony projekt uchwały jest zbieżny z dwoma podstawowymi dokumentami,
przyjętymi przez Radę Powiatu, tj. z Programem ochrony środowiska wraz z planem
gospodarki odpadami dla powiatu radziejowskiego oraz przyjętym budżetem
powiatu na rok 2006, w którym w planie PFOŚiGW przewidziano kwotę 37.000 zł.
Nie wiadomo, ile osób skorzysta z tego funduszu. Zgodnie z rozporządzeniem, każda
gmina została zobligowana do zinwentaryzowania materiałów zawierających azbest.
Na terenie Gminy Topólka jest 280.000 m2 pokryć dachowych zawierających azbest.
Do zmiany pokryć dachowych, w pierwszej kolejności będą zobligowani producenci
bydła mlecznego i trzody chlewnej.
Aby dokonać wymiany pokryć dachowych, mimo dotacji, i tak należy do takiej
inwestycji dołożyć ze środków własnych, ponieważ koszty tego są wysokie. Sądzi, że
sukcesywnie będzie to realizowane. Rada Powiatu chce wyjść naprzeciw,
podejmując taką uchwałę.
Przygotowany został wykaz firm, posiadających licencje na transport i utylizację
odpadów zawierających azbest. Ceny wahają się w granicach 1.400-1.500 zł, 6 zł za
zdjęcie 1 m2, 0,70 zł za zdjęcie 1 kg.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt regulaminu. Jednocześnie kierownik
wydziału zadeklarował, że zostaną przygotowane stosowne wnioski oraz wykaz
podmiotów świadczących usługi w zakresie transportu i utylizacji materiałów
zawierających azbest.
Radny Waszak stwierdził, że obowiązek wymiany pokryć dachowych zawierających
azbest został wyznaczony do roku 2032. Zabezpieczone środki na to zadanie
w PFOŚiGW nie są duże, ale takie są możliwości finansowe.
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Zadanie dotyczy m.in. demontażu, transportu i umieszczenia na składowisku
odpadów niebezpiecznych, zdjętych z połaci dachowych płyt cementowoazbestowych, na co można się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 2.000 zł,
jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów.
Głównie dotyczy to połaci dachowych budynków inwentarskich związanych
z produkcją. Rolnicy muszą dostosować swoje gospodarstwa do wymogów UE.
Radny zapytał, czy w związku z powyższym, nie należałoby się zastanowić nad
doprecyzowaniem tego zapisu – aby dofinansowanie dotyczyło budynków
związanych z produkcją rolną. Ograniczono by jednocześnie liczbę osób
zainteresowanych tym dofinansowaniem, skoro i tak w planie zabezpieczono na to
zadanie niewielką sumę.
Radny zaproponował, by uchwała została przekazana gminom do wiadomości.
Z drugiej strony, dla każdej z gmin przypadnie ok. 3 wniosków z uwagi na taką pulę
środków, więc nie ma potrzeby dokonywania rozpoznania w tym temacie wśród osób
posiadających domy i budynki mieszkalne z takimi pokryciami dachowymi, skoro
można by ograniczyć do budynków inwentarskich.
Radny zapytał, w jakim momencie należy złożyć wniosek: po zawarciu umowy
z firmą, czy też wcześniej.
W odpowiedzi na powyższe p. Wojtysiak wyjaśnił, że wniosek może być złożony
w każdej chwili. Jest wówczas zawierana umowa. Wnioskodawca podejmuje
wówczas rozmowy z podmiotem świadczącym te usługi. Dotacja zostanie
przekazana po wykonaniu zadania, przedłożeniu faktury i oświadczenia przez
wykonawcę. We wniosku wnioskujący zobowiązuje się do wykonania zadania. Jeżeli
go nie wykona, umowa jest nieważna.
Są to odpady niebezpieczne i mogą je usuwać wyłącznie podmioty posiadające na to
zezwolenie. Wydział przygotował wykaz takich podmiotów, który zapewne będzie
pomocny dla wnioskodawców. Została także sporządzona kalkulacja cenowa
na podstawie danych przekazanych przed niektóre podmioty. Okazało się, że
podmioty spoza powiatu są bardziej konkurencyjne, niż te z terenu powiatu.
Cena za 1 t waha się w granicach od 1.000 zł do 1.500 zł.
P. Wojtysiak dodał, że w pierwszym zamyśle rozważano podzielenie tego zadania
na budynki inwentarskie. Analizowano to z radcą prawnym, ale istniałaby trudność
w zapisie tego. Ponadto jest to program pilotażowy. Jeżeli środków PFOŚiGW będzie
więcej, to Rada Powiatu może zawsze zwiększyć środki na to zadanie.
Radny Gorzycki stwierdził, że intencją radnego Waszaka było ograniczenie
wnioskodawców. Można by przyjąć taką możliwość, by 2.000 zł (nie więcej niż 50%
poniesionych kosztów) dofinansowania przeznaczyć na demontaż i transport
materiałów zdjętych z budynków inwentarskich i gospodarczych, a 1.000 zł (nie
więcej niż 50% poniesionych kosztów) na transport materiałów zdjętych z budynków
mieszkalnych.
Radny Waszak dodał, że realizatorem tego zadania będzie wydział Starostwa.
Wniosków wpłynie dużo, a pieniędzy nie jest dużo. Jego zamysłem było ograniczenie
ilości
składanych
wniosków,
poprzez
doprecyzowanie
regulaminu,
że
dofinansowanie dotyczyć będzie na razie budynków inwentarskich.
Radny Orłowski wyraził zdanie, że wniosków nie powinno wpłynąć dużo. Koszty
zmiany pokryć dachowych są wysokie. Zdaniem radnego nie można dofinansowania
przyznawać tylko na wymianę pokryć dachowych na budynkach gospodarczych,
ponieważ istnieją budynki mieszkalno-gospodarcze. Radny zaproponował przyjęcie
regulaminu w przedłożonej formie.
P. Wojtysiak stwierdził, że faktycznie wniosków nie będzie duża. Dofinansowanie
stanowi tylko rekompensatę części kosztów.
O dofinansowanie pytało go 5-6 osób, ale były one zainteresowane, czy powiat
dofinansowuje również zakup nowego dachu. Na terenie gospodarstw często leży
zużyty eternit. I program był opracowywany również pod tym kątem – by go usunąć
na składowisko. Nie dotyczy to bezwzględnie wymiany pokryć dachowych.
Do wniosku zainteresowana osoba otrzyma regulamin oraz projekt umowy, by
mogła zapoznać się z dokumentacją.
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Jest to program pilotażowy. Można zmienić jego postanowienia.
P. Wojtysiak wyraził zdanie, że raczej powinno być mało zainteresowanych, niż ich
nadmiar.
Nie zgłoszono więcej 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 ustalenia zadania służącego ochronie środowiska
i gospodarce wodnej pod nazwą: „Dofinansowanie ze środków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radziejowie działań
polegających na usuwaniu z terenu powiatu radziejowskiego materiałów
budowlanych zawierających azbest” (XXXIX/200/2006).
P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę
Nr XVII/88/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie
przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego. O zabranie głosu poprosił p. Marka Szuszmana
Kierownika Biura Promocji, Informacji i Integracji Europejskiej.
P. Szuszman wyjaśnił, że Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Radziejowskiego
zmienia się na wniosek Wójta Gminy Osięciny w celu dostosowania do aktualnych
możliwości i kierunków inwestowania gminy. Zmiana dotyczy pozycji
nr 2 „Kanalizacja sanitarna miejscowości Osięciny – część pozostała”. Inwestycja
byłaby realizowana w roku 2007, na wartość 1.332.428 zł. Zapis ten jest niezbędny,
by pozyskać środki finansowe z funduszy europejskich.
P. Orłowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
przekazał, że Komisja 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 zmieniającą Uchwałę Nr XVII/88/2004 Rady Powiatu
w Radziejowie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju
Lokalnego (XXXIX/201/2006).
P. Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w roku 2006. O zabranie głosu poprosił p. Jacka Kalocińskiego Kierownika
Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Obywatelskich.
P. Kalociński wyjaśnił, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych corocznie przydziela środki finansowe na potrzeby osób
niepełnosprawnych. Na 2006 r. powiat otrzymał 833.029 zł. Biorąc pod uwagę
realizację ubiegłorocznych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, zaproponowano
dokonać podziału środków w następujący sposób:
• na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej – 402.420 zł,
• na rehabilitację społeczną – 409.600 zł,
• na rehabilitację zawodową – 30.000 zł.
W dniu 27 marca 2006 r. Powiatowa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
działająca przy Starostwie Powiatowym w Radziejowie wydała pozytywną opinię
w sprawie podziału środków finansowych na rok 2006.
P. Idzi Pieściński Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego przekazał, że Komisja nie wniosła uwag do projektu
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 określenia zadań i wysokości środków Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
w
roku
2006
(XXXIX/202/2006).
P. Przewodniczący przystąpił do interpelacji i zapytań radnych.
Głos zabrał radny Gorzycki. Radny stwierdził, że temat, który poruszy, oparty jest
na informacjach uzyskanych od urzędników Miasta Radziejów oraz Wójta Gminy
Dobre. Radny zapytał, czy prawdą jest, że Zarząd Dróg Powiatowych zamierza
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zmienić zasady wydawania decyzji o umieszczaniu infrastruktury podziemnej
w drogach powiatowych. Przekazano mu informację, że Zarząd Dróg Powiatowych
wydając decyzję wyrażającą zgodę na umieszczenie kanalizacji w drodze powiatowej,
będzie żądał odnowienia drogi powiatowej na całej szerokości, a nie tylko w pasie
wykonania inwestycji.
Radny stwierdził, że jeżeli informacja ta zostanie potwierdzona, spowoduje
to znaczne zwiększenie kosztów naprawy tych dróg dla samorządów.
P. Starosta odpowiedział, że nie nastąpiła zmiana zasad wydawania decyzji
w powyższej sprawie. Reguluje to ustawa i zgodnie z nią, takie są wymogi ustawowe.
Ponadto, gdyby Dyrektor Zajączkowski nie egzekwował należności, to podlegałby
odpowiedzialności wobec Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z tytułu
powstałych zaniedbań.
Wójtowie nie mogą żądać od Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych wydania decyzji
o konkretnej treści.
Zarząd Powiatu chce współpracować z gminami, ale takie ustalenia powinny
nastąpić w drodze rozmowy. Zarząd jest za współpracą, na zasadzie partnerskiego
porozumienia.
P. Starosta stwierdził, że jest w posiadaniu dokumentów, tj. własnoręcznie
podpisanych oświadczeń, w których stwierdza się, iż określeni wójtowie posiadają
zgodę ZDP na realizację inwestycji, podczas gdy takiej decyzji ZDP faktycznie nie
wydał. Zarządcą drogi jest Zarząd Powiatu, w imieniu którego działa Dyrektor ZDP.
Taka zgoda nie została wydana ani Wójtowi ani Burmistrzowi.
O szczegółowe wyjaśnienie p. Starosta poprosił p. Dyrektora Zajączkowskiego.
P. Dyrektor przekazał, że w ostatnim okresie urzędy gmin projektują urządzenia
kanalizacyjne, jak też w mniejszym stopniu wodociągowe, w pasie drogowym.
To, że droga jest publiczna, nie oznacza, że w pasie drogowym każdy może robić,
co chce.
Obowiązująca ustawa bardzo rygorystycznie chroni pas drogowy przed tego typu
inwestycjami i tego typu urządzeniami. Jasno określa, co jest zabronione w pasie
drogowym: „W szczególności zabrania się: 1) lokalizacji obiektów budowlanych,
umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”.
Istnieje jednakże odstępstwo od tego, np. w sytuacjach zwartej zabudowy, położenia
chodników po obu stronach jezdni, przy braku wolnego pasa. Ustawodawca określa
jednak, że jest to możliwe, ale w określonych sytuacjach: „w szczególnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów
budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego
zarządcy drogi, … , wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.”
Inwestor planując takie urządzenia w pasie drogowym na etapie projektowania
najpóźniej, najlepiej przed sporządzeniem projektu, powinien wystąpić o taką
decyzję. „W decyzji, … , określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób,
miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym …”. To zarządca drogi określa
warunki, na jakich może wyrazić zgodę na umieszczenie inwestycji w pasie
drogowym. Każdy przypadek oceniany jest indywidualnie. Nie ma żadnych zasad.
Następuje to w drodze indywidualnej decyzji. W postępowaniu administracyjnym
w tej sprawie ZDP rozstrzyga wszystkie szczegóły lokalizacji inwestycji, jak również
stan nawierzchni drogi, czyli warunki, jakie musi spełnić inwestor, by mógł
realizować inwestycję.
Tymczasem gminy, na etapie projektowania, w ogóle nie kontaktowały się z ZDP.
Sporządziły dokumentację, a w oparciu o niego kosztorys. Składając wniosek
o wydanie pozwolenia na budowę, naruszyły prawo pisząc w oświadczeniu, że mają
zgodę na umieszczenie w pasie drogowym inwestycji, a więc mają prawo władania tą
nieruchomością. Na koniec gminy zwracają się do ZDP o wyrażenie zgody na zakres
inwestycji, jaka została opracowana.
Dotyczy to Gminy Dobre, dla której wydane zostało pozwolenie na budowę, bez
uzgodnienia z ZDP. Zostało złożone oświadczenie o prawie dysponowania
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nieruchomością. Gmina zabezpieczyła odpowiednie środki finansowe na realizację
zadania. Dopiero teraz Gmina zwróciła się do ZDP o wydanie decyzji. Konkretny
przypadek dotyczy położenia kanalizacji w pasie drogowym od skrzyżowania
w Krzywosądzy w kierunku kościoła. Po lewej stronie drogi biegnie chodnik.
Po prawej stronie, w odległości 2 m od krawędzi jezdni, znajduje się rów, a za rowem
grunt, którego właściciel wyraża zgodę na umieszczenie inwestycji w gruncie.
Również po lewej stronie znajduje się 8-metrowy pas gruntu – trawnika, między
pasem drogi a chodnikiem. Tymczasem Gmina Dobre zaprojektowała inwestycję
w pasie drogowym, która zniszczy drogę i problem zostanie pozostawiony zarządcy
drogi.
Przykładem drogi, która w podobny sposób została zniszczona, jest ul. 1 Maja
w Radziejowie. Ulica ta, w całym pasie drogowym, została zniszczona na skutek
kładzionej tam kanalizacji.
Miasto Radziejów planuje kanalizację na ul. Kościuszki. Jeżeli ZDP wyrazi zgodę na
położenie kanalizacji w pasie drogowym, to ulica zostanie podobnie zniszczona.
Nie wiadomo, czy grunt nie ulegnie obsunięciu. Tym się kieruje, wydając decyzje,
ponieważ obliguje go do tego ustawa.
Nie jest sprecyzowane, kiedy należy wystąpić o tą decyzję. Jednakże ustawa mówi,
że inwestor, przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany
do uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu
budowlanego obiektu lub urządzenia.
Te procedury zostały przez gminy nie zachowane.
P. Dyrektor podkreślił, że zgodnie z przepisami, wnioskodawca musi przeprowadzić
we wniosku analizę otaczającego terenu oraz wykazać, że nie ma możliwości
poprowadzenia inwestycji inaczej, jak tylko w pasie drogowym.
Taki wniosek złożył Urząd Miasta Radziejów pisząc, że ma prawo dysponowania
nieruchomością. Tymczasem ustawa Prawo budowlane precyzuje, kiedy i jakie
dokumenty uważa się za prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Podobnie postąpił Wójt Gminy Dobre.
P. Dyrektor dodał, że jest otwarty na współpracę i kompromisy, być może nawet
na wspólne położenie nowej nawierzchni w pasie drogowym. Należy jednak podjąć
rozmowy celem właściwej współpracy.
Radny Gorzycki stwierdził, że sam Dyrektor Zajączkowski zwrócił uwagę Urzędowi
Miasta, które nie wystąpiło o wydanie decyzji. Wówczas temat ten został wyjaśniony
z pracownikami Urzędu Miasta. Stwierdzili oni, że powiat zmienia zasady i trzeba
odnawiać całą drogę. Jeżeli inwestycja prowadzona byłaby tylko po jednej stronie
drogi i wykonawca płaciłby za wynajęcie części drogi, to dlaczego samorząd miałby
odnawiać całą drogę, jeżeli nie korzysta z tej drogi i ruch odbywa się na niej
w sposób nienaruszony.
Radny stwierdził, że Burmistrz i Wójt Gminy Dobre upoważnili go do zabrania głosu
w tej sprawie i przekazania, że samorządy nie będą zgadzały się na odnawianie dróg
w całym pasie drogowym. Jest w posiadaniu decyzji wydanej w dniu 24 lutego
2006 r. przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, dotyczącej położenia kanalizacji na jednej
z ulic miejskich, w ciągu drogi Ciechocinek – Sompolno, która została wydana
na koniec inwestycji, nakazującej, by w miejscu położenia kanalizacji dokonać
odtworzenia istniejącej nawierzchni.
W temacie czynionych uzgodnień radny stwierdził, że dokumentacja w przypadku
Urzędu Miasta była uzgodniona, ponieważ posiadają podpis pracownika ZDP.
Tak więc ZDP wyraził zgodę na umieszczenie inwestycji w pasie drogowym. Był
przekonany, że skoro taką decyzję Urząd otrzymał na koniec inwestycji, to
i zapewne podobną otrzymał na jej początku.
Radny wyraził zdanie, że jest zwolennikiem takiej koncepcji, jaką przedstawił
Dyrektor, ale by zwiększone koszty z tego tytułu można było odpowiednio
zakwalifikować.
Następnie radny Łojewski stwierdził, że ostateczną decyzję wydaje Zarząd Dróg
Powiatowych, a nie zespół uzgadniania dokumentacji. Zespół nie czyni żadnych
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przeszkód, ale ostateczna decyzja i tak należy do ZDP. To wójtowie powinni podjąć
rozmowy z Dyrektorem lub Starostą, by ten problem rozwiązać.
Radny Gorzycki stwierdził, że został upoważniony do poruszenia tego tematu
podczas sesji. Skoro pod inwestycję zajęta jest tylko połowa drogi, a druga jest
użytkowana, to nie można żądać od samorządów odnowienia całości, ponieważ ich
na to nie stać. Przy dużych inwestycjach są to faktycznie wysokie koszty.
P. Dyrektor Zajączkowski stwierdził, że decyzji wydanej przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich nie można porównywać do decyzji ZDP, której nie ma, bo ZDP jej nie
wydał. Nie można więc robić porównań. Decyzja ZDW dotyczy ulicy, która jest
zabudowana faktycznie po jednej stronie, bo po drugiej jest szkoła. Do stadionu,
jedna strona jest zabudowana. Jeżeli kolektor będzie poprowadzony jedną stroną
i przyłącza będą w jedną stronę, to zostanie zniszczona tylko połowa jezdni. Gdyby
kolektor biegł środkiem jezdni, a przyłącza zarówno w prawą jak i lewą stronę, to
jezdnia zostałaby zniszczona w całości. W takim przypadku będzie żądał jej
odnowienia w całości. Urząd Miasta nie wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji.
Nie miał wglądu do dokumentacji, więc nie zna uwarunkowań. Zwrócił uwagę na to
Miastu „po koleżeńsku”. Ul. Kościuszki zabudowana jest po obu stronach, a więc
przyłącza zapewne pójdą w obydwie strony. Skoro ZDP nie wydał żadnej decyzji, to
nie można czynić porównań. P. Dyrektor ponownie podkreślił, że do każdej sprawy
ZDP podchodzi indywidualnie.
W Gminie Dobre kanalizacja będzie realizowana w dwóch miejscach. W jednym
przypadku może ona biec gruntem, poza pasem drogowym. W drugim przypadku
dotyczy to drogi w kierunku m. Dęby, gdzie zabudowa jest bardzo zwarta i tam
kanalizację można poprowadzić tylko w jezdni. Przyłącza będą biec w obydwie
strony, dlatego musi żądać odnowienia całej nawierzchni.
P. Starosta stwierdził, że w pewnym momencie zabrakło dobrej woli drugiej strony,
czyli rozmowy.
P. Starosta przekazał, że podobnie konfliktowa sprawa powstanie z Wójtem Gminy
Radziejów. Kiedy zamierzano budować kolektor od Broniewa, miała przyłączyć się
do tej inwestycji szkoła w Przemystce. Zaoszczędzono by na tym środki. Powstałaby
oczyszczalnia. Tak się nie stało. Na dzień dzisiejszy należy cofnąć pozwolenie na
eksploatację oczyszczalni. Tematem tym zajął się już Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska. Problem ten dotyczy Wójta Gminy Radziejów, ponieważ
oczyszczalnia nie spełnia wymogów i nakładane są na nie wysokie kary. Wójt miał
wybudować dwie inne oczyszczalnie, czego nie zrobił.
Radny Orłowski stwierdził, że dzięki temu, iż powyższy temat został poruszony, to
został wyjaśniony. Niedotrzymane zostały pewne formalności. Nie można wymuszać
żadnych decyzji. Najważniejsze, że istnieje dobra wola ZDP i Starosty, by przystąpić
do rozmów.
P. Wicestarosta poinformował, że w dniu dzisiejszym rozmawiał z osobą, która jest
właścicielem na całej długości kolektora - gruntu. Był zaskoczony, ponieważ nikt
z nim nie rozmawiał. Chodzi o budowę kanalizacji od skrzyżowania drogi
wojewódzkiej w Krzywosądzy w kierunku kościoła. Jest to odcinek drogi o długości
ok. 500-600 m. Gmina zaprojektowała budowę kanalizacji w jezdni, która ma
odebrać ścieki z plebani. Właściciel gruntu przy jezdni wyraził duże zainteresowanie
budową kanalizacji w gruncie, ponieważ podzielił go na działki budowlane i ich nowi
nabywcy będą mogli podłączyć swoje nieruchomości do kanalizacji.
Poprowadzenie tej inwestycji w jezdni zniszczyłoby drogę.
W rozmowie z Wójtem przekazał mu, że należy porozmawiać z p. Starostą, że można
dojść do kompromisu.
Jeżeli są takie sytuacje, iż nie ma warunków do poprowadzenia kolektora w innym
miejscu niż pas drogowy, należy rozmawiać celem osiągnięcia kompromisu.
Nie wie, jak zostanie rozstrzygnięty temat w przypadku Gminy Dobre. Inwestycja
musi zostać wykonana w terminie. Jest to projekt realizowany w ramach środków
UE. Być może Wójt będzie chciał wykonać inwestycję zgodnie z projektem, gdyż
zabraknie czasu na poprawienie dokumentacji.
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Radny Gorzycki dodał, że jeżeli pracownik reprezentuje dany podmiot w zespole
uzgadniania dokumentacji, to wówczas powinien zwrócić uwagę, iż istnieje
możliwość poprowadzenia inwestycji poza pasem drogowym.
Następnie głos zabrał radny Trawiński. Radny stwierdził, że zbliża się rocznica
śmierci Papieża Jana Pawła II. W związku z tym zaproponował, by wystąpić do
straży zawodowej oraz wszystkich jednostek OSP, by godzina śmierci Papieża
została uczczona włączeniem syren na terenie powiatu.
Drugi wniosek, jaki zgłosił radny, dotyczy katastrofalnej sytuacji, w jakiej znalazło
się rolnictwo. Radny zaproponował, by zwołać nadzwyczajną sesję poświęconą temu
tematowi. Rada Powiatu powinna zająć odpowiednie stanowisko i przesłać
je stosownym instytucjom.
Radny poruszył temat aktualizacji geodezyjnych przy wypełnianiu wniosków
płatnościowych, które można składać od 15 marca. Stanowi to poważny problem.
Mianowicie, na gruntach, na których wcześniej znajdowała się łąka trwała lub
pastwisko, a które w wyniku osuszenia stały się gruntami rolnymi, należy dokonać
aktualizacji geodezyjnej. Okazuje się, że nie mogą tego zrobić geodeci. Można tego
dokonać przez tzw. klasyfikację. Każda zmiana klasyfikacji to koszt rzędu 1.000 zł.
Problem ten dotyczy prawie 1,200 mln działek w skali kraju. Termin składania
wniosków upływa 15 maja br., więc nie ma na to czasu. W byłym województwie
włocławskim uprawniona do tego jest tylko jedna osoba.
Radny stwierdził, że jest to kolejny przepis, który nie ma zastosowania w praktyce.
Dlatego też problem ten należy sygnalizować Ministerstwu Rolnictwo, by przedłużyć
termin aktualizacji np. o rok, a w tym czasie – rozpocząć prace legislacyjne
zmieniające obowiązujące przepisy w tym zakresie.
P. Przewodniczący odpowiedział, że zmiany klasyfikacji użytku na nieużytki
dokonuje klasyfikator. Natomiast zmianę użytkowania gruntu wykonuje geodeta.
Obecnie przez okres 5 lat nie można zmieniać klasyfikacji użytków zielonych. Na ten
rok dopuszczono taką możliwość, iż we wniosku można wpisać sformułowanie
„niewłaściwe użytkowanie”. Nie stanowi to błędu i nie będą nakładane kary z tego
tytułu do końca 2006 r.
P. Przewodniczący dodał, że majowa sesja Rady Powiatu, zgodnie z planem,
poświęcona będzie tematyce rolnictwa. Szczegółowa tematyka oraz lista
zaproszonych gości na nią zostanie uzgodniona w odpowiednim czasie z Zarządem.
W temacie włączenia syren celem uczczenia rocznicy śmierci Papieża
p. Przewodniczący przekazał, że takie uzgodnienia są już czynione. P. Wicestarosta
skontaktuje się z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, by temat
ten uszczegółowić.
P. Przewodniczący przystąpił do wolnych głosów.
Wobec braku wolnych głosów p. Przewodniczący zamknął obrady XXXIX sesji
Rady Powiatu w Radziejowie (godz. 1314).
Na tym protokół zakończono.
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