
Protokół nr XVII/2008 
z obrad XVII sesji Rady Powiatu w Radziejowie 

w dniu 29 maja 2008 r. 
 
 

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

Zgodnie z listą obecności w sesji udział bierze 15 radnych, co daje podstawę 
do prawomocności obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu. 

P. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia porządku obrad.  
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag do porządku obrad. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (15 głosami za) Rada Powiatu 
przyjęła porządek obrad.  
Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

P. Przewodniczący przystąpił do przyjęcia protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Rady. 
Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos. 
Nie zgłoszono uwag. 
Przez aklamację Rada Powiatu przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia 
Rady. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
- sprawozdania Starosty z prac Zarządu między sesjami. 
Zwrócił się do p. Starosty o zabranie głosu. 

P. Starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami. 
Poinformował, że sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami nie było 
przedmiotem obrad sesji „absolutoryjnej”, dlatego też dotyczy ono dłuższego okresu 
tj. od 27 marca. 
W okresie od 27 marca Zarząd spotkał się 8-krotnie i zajmował się następującymi 
tematami:  
31 marca: 
1) zapoznał się z informacją nt. zawartych umów najmu pokoi w internacie  

przy Zespole Szkół Mechanicznych; 
Zarząd zapoznał się z wykazem umów zawartych na wynajem pokoi 
znajdujących się w internacie. Jednocześnie zajął stanowisko, aby rzeczoznawca 
majątkowy dokonał wyceny części B internatu. 
Zarząd zobowiązał Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych do nie przedłużania 
obowiązujących umów najmu i nie zawierania nowych umów. 

2) podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok; 
3) pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dofinansowania Koła Strzeleckiego  

przy Zespole Szkół Mechanicznych w wysokości 1.000 zł; 
3 kwietnia: 
1) zajął stanowisko w sprawie zwiększenia budżetu Domu Pomocy Społecznej  

w związku z żądaniem pielęgniarek w zakresie zwiększenia wynagrodzeń; 
W budżecie placówki zostały zaplanowane środki na poziomie 4% wzrostu 
wynagrodzeń. Pielęgniarki wystąpiły o podwyższenie ich wynagrodzeń  
w wysokości 500 zł netto miesięcznie dla każdej pielęgniarki. 
Zarząd Powiatu ustalił, aby z dniem 1 stycznia br. Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej wprowadziła 4% podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników placówki. 
Kolejna podwyżka wynagrodzeń (ok. 4%) łącznie zostanie wprowadzona  
od kwietnia i października br. Na ten cel z budżetu powiatu zostanie 
przeznaczona kwota w wysokości do 30.000 zł. 
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2) zapoznał się z informacją nt. informatyzacji urzędu w związku z wejściem w życie 
od 1 maja br. przepisów ustawy o elektronicznym obiegu dokumentów i podpisie 
elektronicznym; 

3) zajął stanowisko w sprawie zagospodarowania części B internatu  
przy Zespole Szkół Mechanicznych, podtrzymując decyzję o geodezyjnym 
wydzieleniu części B internatu; 

4) wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich  
w Bydgoszczy w sprawie remontu drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - 
Sompolno o długości 0,684 km w m. Dobre i partycypację części kosztów 
wykonania robót drogowych w kwocie 20.000 zł; 

5) zajął pozytywne stanowisko w sprawie powołania biegłego rewidenta w celu 
przeprowadzenia kompleksowej kontroli finansowej w Warsztatach Szkolnych 
przy Zespole Szkół Mechanicznych; 
W wyniku przeprowadzonej kontroli wewnętrznej do dyrekcji szkoły skierowane 
zostały zalecenia pokontrolne. Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące  
m.in. rozliczania wyjazdów służbowych prywatnym samochodem oraz brak 
podstawy prawnej do wydawania pracownikom i uczniom herbaty.  

6) zapoznał się z informacją nt. spotkania zespołu odpowiedzialnego za budowę 
krytej pływalni; 

7) pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Radziejów dla terenów rolnych w Broniewku, na których 
mają zostać zbudowane elektrownie wiatrowe; 

11 kwietnia: 
1) przyjął porządek i materiały na sesję „absolutoryjną”; 
2) podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok; 
3) zapoznał się z informacją nt. analizy rynku w zakresie wykonania dokumentacji 

opisowo-technicznej krytej pływalni; 
22 kwietnia: 
1) przyjął stanowisko na sesję „absolutoryjną” w przedmiocie wykonania budżetu 

za 2007 r.; 
2) zapoznał się z treścią pisma Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w sprawie funkcjonowania Gimnazjum Powiatowego; 
Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek do przedłożenia 
w trybie pilnym pisemnej informacji nt. podjętych działań w celu wprowadzenia 
innowacji pedagogicznej.  

3) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych wyraził zgodę  
na krótkoterminowe wynajmowanie pokoi w internacie, nie przekraczające  
30 dni; 

4) pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Torzewie 
w sprawie wykonania utwardzenia terenu przy remizie OSP; 

29 kwietnia: 
1) podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok; 
2) zapoznał się z protokołem kontroli biegłych rewidentów dot. sytuacji finansowej 

w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych; 
Rewidenci nie mieli zastrzeżeń do przedłożonej dokumentacji, wskazując, że jest 
ona prowadzona w sposób przejrzysty. Obawy budzi wynik finansowy  
za pierwszy kwartał 2008 r., który jest ujemny i wynosi 34.706,36 zł.  
Należy podkreślić, że na koniec 2007 r. gospodarstwo pomocnicze również 
uzyskało ujemny wynik finansowy w wysokości 28.000 zł.  

3) wyraził zgodę na przydzielenie 12 godzin nauczania indywidualnego dla ucznia 
pierwszej klasy Technikum Uzupełniającego Zespołu Szkół Mechanicznych; 

4) zapoznał się z prowadzoną korespondencją nt. wyznaczenia obwodu  
dla Gimnazjum Powiatowego w Radziejowie; 

5) zapoznał się z informacją nt. wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń  
dla pracowników Starostwa Powiatowego w związku z nowo opublikowanym 
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rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, 
starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich; 

7 maja: 
1) było to posiedzenie wspólne z Komisją Rewizyjną poświęcone głównie sytuacji  

w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych; 
Po zapoznaniu się z protokołem kontroli Zarząd Powiatu zobowiązał Starostę  
do wydania stosownych zaleceń Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych oraz 
zobowiązujące go do przedłożenia programu naprawczego Warsztatów Szkolnych 
zapewniającego wyeliminowanie nieprawidłowości powstałych w pierwszym 
kwartale br. i podjęcia działań zabezpieczających przed powstaniem strat  
w okresie następnym. W tej sprawie wystosowano pismo z 8 maja zobowiązujące 
Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych do: 
a) przedłożenia w terminie do 15 maja programu naprawczego Warsztatów 

Szkolnych zapewniającego wyeliminowanie nieprawidłowości powstałych  
w I kwartale br. i podjęcia działań zabezpieczających przed powstaniem strat 
w okresie następnym; 

b) przyjęcia bezwzględnej zasady sporządzania kalkulacji kosztów własnych, 
przed zawarciem umowy z kontrahentami, które nie spowodują strat  
i zaniechania zawierania umów nie zapewniających zysków  
lub powodujących straty; 

c) zwiększenia bezpośredniego i bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem 
Warsztatów Szkolnych; 

d) informowania Zarządu na koniec każdego miesiąca o podejmowanych 
działaniach i osiąganych rezultatach; 

W dniu 8 maja wystosowano pismo ponaglające w sprawie przedstawienia 
programu oszczędnościowego zmniejszającego koszty finansowe w Zespole Szkół 
Mechanicznych zobowiązujące do udzielenia odpowiedzi w terminie do 9 maja. 

2) zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w sprawie 
podjętych działań zmierzających do wprowadzenia innowacji pedagogicznej – 
gimnazjum autorskiego w Zespole Szkół i Placówek; 

3) zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w sprawie 
wyrażenia opinii o odwołaniu Pana Pawła Lewandowskiego ze stanowiska 
Kierownika Warsztatów Szkolnych; 
Zarząd Powiatu zajął stanowisko, że opinię w zakresie odwołania Pana Pawła 
Lewandowskiego ze stanowiska Kierownika Warsztatów Szkolnych wyda  
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego oraz po dostarczeniu przez 
Dyrektora opinii Rady Pedagogicznej. 

4) zapoznał się z informacją nt. aktualnej sytuacji w oświacie pod kątem 
zatrudniania kadry pedagogicznej; 

15 maja: 
1) zapoznał się z informacją z realizacji zadań i stanem przygotowań do wykonania 

planowanych inwestycji na drogach powiatowych w 2008 r.; 
2) zapoznał się z informacją nt. wykonania budżetu na koniec kwietnia 2008 r.  

w szkołach i placówkach oświatowych; 
3) zapoznał się z informacją nt. aktualnej sytuacji finansowej w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie oraz przyjął projekt 
uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
za 2007 rok; 

4) zapoznał się ze sprawozdaniem Wydziału Polityki Społecznej, Spraw 
Obywatelskich i Promocji Powiatu z wykonanych zadań oraz informacją  
o realizowanych programach unijnych; 

5) zajął pozytywne stanowisko w sprawie utworzenia Młodzieżowego Centrum 
Kariery we współpracy z OHP w Toruniu; 
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Inicjatywa utworzenia Młodzieżowego Centrum Kariery skierowana będzie  
do młodzieży w wieku 15-20 lat. Porozumienie zostanie zawarte z OHP  
w Toruniu. Powiat ze swej strony poniesie koszty udostępnienia lokalu, 
zapewnienia mediów i opłacenia etatu doradcy zawodowego. Umowa zostanie 
zawarta na okres do 2013 r. 

6) zajął pozytywne stanowisko w sprawie zakupu samochodu służbowego  
dla Starostwa Powiatowego; 

7) przyjął porządek i materiały na dzisiejszą sesję; 
8) zapoznał się z informacją Starosty w sprawie pisma Pana Pawła Lewandowskiego 

dotyczącego odwołania go ze stanowiska Kierownika Warsztatów Szkolnych 
Zespołu Szkół Mechanicznych; 
P. Lewandowskiemu została udzielona pisemna informacja, że przedstawiona 
sprawa dotyczy prawa pracy i do jej rozpatrzenia, zgodnie z art. 91 c Karty 
Nauczyciela, właściwym jest sąd pracy. Natomiast Zarząd Powiatu nie jest stroną 
w tej sprawie. 

21 maja: 
1) podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie; 
Zatwierdzenie nowego Regulaminu Organizacyjnego wyniknęło z wejścia w życie 
dwóch rozporządzeń: w sprawie standardów usług rynku pracy oraz w sprawie 
szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia 
usług rynku pracy. Na skutek ich wejścia w życie publiczne służby zatrudnienia 
zostały zobowiązane do wprowadzenia szeregu zmian organizacyjnych  
w urzędzie.  
Standardy nie przewidują funkcji ponawiania rejestracji osób bezrobotnych  
w poszczególnych gminach. Wobec tego urząd w najbliższym czasie będzie 
musiał się do tego wymogu dostosować.  
Zmieniony został również schemat organizacyjny. Przyjęcie nowego Regulaminu 
Organizacyjnego nie spowoduje konieczności zatrudnienia dodatkowych osób  
w urzędzie.  

2) w związku z nieudzieleniem odpowiedzi przez Dyrektora Zespołu Szkół 
Mechanicznych na wystąpienia Zarządu Powiatu i Starosty na skutek 
przeprowadzonej kontroli w Warsztatach Szkolnych Zarząd Powiatu zobowiązał 
Starostę do wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec Dyrektora 
Zespołu Szkół Mechanicznych. 
Takie konsekwencje zostały wyciągnięte zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy. 

Na tym p. Starosta zakończył sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami. 
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punku porządku obrad  

– zapytań i uwag do sprawozdania Starosty. 
Nie zgłoszono zapytań i uwag do przedłożonego sprawozdania. 
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu 
między sesjami. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – oceny sytuacji w rolnictwie – wykorzystania środków UE. O zabranie głosu 
poprosił p. Danutę Dąbrowską Kierownika Biura Powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
P. Dąbrowska poinformowała, że w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Biuro 
Powiatowe ARiMR realizuje zadania dot. płatności obszarowych, płatności cukrowej 
oraz płatności w ramach PROW. 
Płatności obszarowe są realizowane w okresie od 1 grudnia do 30 czerwca. Na dzień 
26 maja br. zostały zrealizowane w wysokości 32.883.448 zł. Listy z wykazem 
beneficjentów przekazane zostały do centrali i są sukcesywnie realizowane.  
Powiat Radziejowski w skali województwa charakteryzuje się bardzo dużą ilością 
rolników posiadających płatności cukrowe. Wystąpiły problemy z ich płatnością, ale 
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na dzień dzisiejszy wszystkie decyzje zostały wręczone beneficjentom, a windykacje 
zakończone. Podobnie dzieje się z płatnościami ONW, które są obecnie realizowane.  
W porównaniu do lat poprzednich występuje spadkowa tendencja pod względem 
ilości beneficjentów korzystających z płatności. Pomimo tego zdarzali się tacy 
beneficjenci, którzy już po upływie terminu byli zainteresowani złożeniem wniosków. 
Wypłacanie rent strukturalnych mieści się w ramach Planu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2004-2006 oraz 2007-2013.  
W latach 2004-2006 w działaniu tym uczestniczyło 196 beneficjentów.  
Obecnie o udział w działaniu ubiega się 39 beneficjentów. Wysokość rent jest 
waloryzowana. Co miesiąc przekazywane są one beneficjentom. 
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się program rolnośrodowiskowy.  
Program jest kontynuowany. W jego ramach uruchomione zostały nowe zadania  
i realizowane są: rolnictwo zrównoważone, ochrona gleb i wód, rolnictwo 
ekologiczne, utrzymanie łąk ekstensywnych oraz utrzymanie pastwisk 
ekstensywnych. Najwięcej beneficjentów bierze udział w pakiecie dot. ochrony gleb  
i wód.  
W zakresie zalesiania gruntów rolnych wydano 18 decyzji na łączną powierzchnię 
84 ha. W ramach PROW na lata 2007-2013 na zalesianie złożonych zostało  
8 wniosków. Wnioski są obecnie analizowane. Biuro Powiatowe wydaje 
postanowienie, a następnie inwestycja jest realizowana.  
W ramach PROW na lata 2007-2013 zostanie uruchomiona kolejna edycja rent 
strukturalnych – tj. od 30 czerwca br.  
P. Kierownik dodała, że praca Biura Powiatowego dotyczy nie tylko realizacji 
funduszy europejskich, ale związana jest także z zagadnieniami identyfikacji  
i rejestracji zwierząt. 
P. Jan Wojciechowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska przekazał, że Komisja na swym posiedzeniu w dniu 26 maja 
analizowała przedłożoną informację. Na dzień 10 maja niepokojąca była sytuacja, 
kiedy ok. 65% rolników złożyło wnioski obszarowe. Od tego czasu sytuacja uległa 
poprawie. Na Komisji p. Kierownik przekazała, że wnioski złożyło ok. 66-67% 
rolników.  
Wypłatę płatności obszarowych blokowały płatności cukrowe, co budziło 
kontrowersje wśród rolników. Kiedy uregulowany zostały sprawy związane  
z płatnościami cukrowymi, to jednocześnie z nimi nie zostały wypłacone płatności 
obszarowe. P. Wojciechowski wyraził zdanie, że dopłaty te powinny zostać 
wypłacone razem. Rozumie, że takie są procedury i p. Kierownik nie miała na to 
wpływu. Także termin na ich wypłacenie jeszcze nie minął, ponieważ upływa  
z dniem 30 czerwca, jednakże rolnicy potrzebowali pieniędzy na zakup środków  
do produkcji lub środków ochrony roślin. 
Urealnione miały zostać renty strukturalne. Temat ten interesuje rolników, 
ponieważ obecnie są one wypłacane zgodnie z drugą procedurą, która jest dla nich 
mniej korzystna w porównaniu z pierwszą procedurą. 
P. Wojciechowski dodał, że praca Biura Powiatowego ARiMR nie jest łatwa, 
ponieważ to ono bezpośrednio współpracuje z rolnikami, którzy są ostatecznymi 
beneficjentami. Podziękował p. Kierownik i pracownikom Biura Powiatowego  
za dobrą obsługę beneficjentów. 
Dodał, że Komisja proponuje przyjąć przedłożoną informację.  

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Nie zgłoszono pytań i uwag do przedłożonej informacji.  
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła informację nt. oceny sytuacji  
w rolnictwie – wykorzystania środków UE. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie 
środowiska na obszarze powiatu. O zabranie głosu poprosił p. Elżbietę Achrem 
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Kierownika Działu Monitoringu Środowiska Delegatury Wojewódzkiej Inspekcji 
Ochrony Środowiska. 
P. Achrem poinformowała, że w 2007 r. na terenie powiatu przeprowadzone zostały 
badania w zakresie powietrza atmosferycznego i wody. 
Corocznie wykonywana jest ocena jakości powietrza w strefie. Ze względu na zmianę 
przepisów strefą połączone są 3 powiaty, tj. Radziejowski, Aleksandrowski  
i Włocławski.  
W ub. roku ocena została oparta na badaniach przeprowadzonych na terenie 
Powiatu Radziejowskiego, tj. w Piotrkowie Kuj.  
Badania są wykonywane przy pomocy laboratorium mobilnego, które jest 
zaopatrzone w analizatory automatyczne. Laboratorium mobilne funkcjonuje przez 
10 tygodni w jednym punkcie, w tym 5 tygodni obejmuje okres grzewczy,  
a 5 tygodni okres letni, aby uchwycić zmiany sezonowe zanieczyszczenia powietrza. 
Na podstawie badań uzyskanych w Piotrkowie Kuj. można stwierdzić, że nie istnieje 
problem zanieczyszczenia powietrza na terenie powiatu, gdyż wszystkie badane 
wskaźniki znajdują się poniżej dopuszczalnych norm. Jednakże strefa posiada klasę 
C, a więc wymaga wykonania programów naprawczych.  
Wynika to z tego, że w 2007 r. po raz pierwszy badany był nowy związek,  
tj. benzo(a)piren, dla którego i innych 5 zanieczyszczeń (głównie metale ciężkie) 
została wprowadzona norma docelowa. Nie jest to norma dopuszczalna, ale norma 
docelowa. Do 2013 r. należy osiągnąć pewien poziom zanieczyszczeń tymi 
związkami. Problem wyniknął nie z zawartości metali ciężkich w powietrzu,  
ale benzo(a)pirenu. Jest to związek organiczny, pochodzący z niepełnego spalania 
węgla oraz silników samochodowych. Docelowa norma została przekroczona nawet 
w Ciechocinku. Docelowa norma wynosi 1 ng/m3. Problem ten dotyczy całego 
województwa i całej Polski, która znajduje się w strefie C na podstawie badań 
benzo(a)pirenu.  
Norma weszła w życie w marcu br. Rok 2007 był wstępnym rokiem badawczym.  
Nie zawsze norma jest dobrze ustalona. Zdarza się, że jest zaniżona lub metodyka 
poboru czy też metodyka analityczna posiada wady. Błąd na pewno istnieje, gdyż 
nie jest możliwe, aby cały kraj znajdował się w strefie C, wymagającej tworzenia 
specjalnych programów naprawczych.  
Na terenie województwa takie programy zostały opracowane dla Powiatu 
Nakielskiego, Miasta Bydgoszczy, Miasta Włocławka, gdyż tam od 2005 r. występują 
przekroczenia określonych norm. Zalecenia są takie, że wszyscy mieszkańcy 
powinni podłączyć się do sieci gazowniczej. Pewne zalecenia są możliwe do 
realizacji, a inne nie, ponieważ związane jest to z ekonomią.  
Gdyby nie brać tego pod uwagę, można uznać, że na terenie tej strefy nie istnieje 
problem zanieczyszczenia powietrza. Dlatego należy to dokładniej sprawdzić. 
Istnieje za to problem dot. jakości wód powierzchniowych. Wynika to ze specyfiki 
terenu, który jest bardzo intensywnie użytkowany rolniczo.  
W górnym odcinku rzeki Zgłowiączki w Kanale Głuszyńskim na 3 badanych  
i monitorowanych punktach występują duże przekroczenia, szczególnie 
zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa. Dlatego został utworzony obszar 
szczególnie narażony na zanieczyszczenia rolnicze oraz wprowadzony program  
dot. szkolenia rolników, uświadamiania im zagrożeń, jakie stwarza rolnictwo.  
Dzięki temu dużo pieniędzy unijnych wykorzystywanych jest na budowę płyt 
obornikowych i zbiorników na gnojowicę. Kontrolując gospodarstwa pod tym 
względem najczęstszym zarzutem jest to, że nie są wywożone odpady komunalne  
i ścieki.  
Inspekcja badała Kanał Głuszyński oraz dopływające do niego rowy melioracyjne. 
Stwierdzono bardzo wysokie stężenia azotanu oraz bardzo wysokie przekroczenia 
bakterii coli, które są typowymi ściekowymi zanieczyszczeniami. Te przekroczenia 
dot. szczególnie terenów Osięcin i należy podjąć działania w celu budowy kanalizacji 
sanitarnej, szczególnie na osiedlach domków jednorodzinnych. Na dzień dzisiejszy 
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do kanalizacji deszczowej trafiają ścieki, co powoduje zagrożenie dla wód 
powierzchniowych. 
Inspekcja badała również jezioro Świesz. Jest to płytkie jezioro, zasilane przez Kanał 
Gopło – Świesz. Jakość wód w tym jeziorze nie wypadła najlepiej, ale nie wynika to  
z tego, że jezioro jest w szczególny sposób zanieczyszczane. Jest to bardzo płytkie 
jezioro, którego głębokość maksymalnie wynosi 1,5 m. Przy tak płytkim jeziorze  
i nagromadzeniu osadów, nie ma możliwości, aby w sezonie wegetacyjnym  
nie występowały zakwity jeden po drugim. W związku z powyższym powoduje to 
zmiany jakości wody. Niewiele można zrobić w celu poprawy jakości tej wody, gdyż 
jezioro otoczone jest w większości lasami. Są to naturalne czynniki powodujące, że 
jezioro jest bardzo podatne na degradację. Zakwit na jeziorze występuje od wczesnej 
wiosny i przez całe lato. 
Kanał Głuszyński w północnej części wpływa do jeziora Głuszyńskiego powodując 
sporą degradację, szczególnie w północnej części.  
P. Wojciechowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska przekazał, że Komisja zajmowała się przedłożonym tematem.  
Powiat Radziejowski jest powiatem typowo rolniczym i faktycznie największym 
zagrożeniem dla środowiska jest spalanie benzo(a)pirenu. Spalanie wszelkich 
odpadów w domowych kotłowniach powoduje największe zanieczyszczenie 
powietrza, co odczuwa się szczególnie dotkliwie na osiedlach domów 
jednorodzinnych. W wyniku tego spalania wydzielają się pewne szkodliwe związki, 
Tym tematem również należałoby się zająć.  
Sprawa wód powierzchniowych na terenie powiatu jest sprawą bardzo ważną, 
szczególnie na górnym odcinku rzeki Zgłowiączki. Powiat położony jest w strefie 
azotanowej. Z tego względu rolnicy z terenów gmin: Osięciny, Radziejów, Bytoń  
i Dobre są często kontrolowani pod kątem odprowadzania ścieków komunalnych. 
Realizowane są specjalne programy. Trudno powiedzieć, co najbardziej powoduje 
zanieczyszczenie. W związku z tym Inspekcja nie tylko powinna zajmować się 
monitorowaniem i badaniem stanu zanieczyszczeń wód, ale informacje o tym 
przekazywać do Urzędu Marszałkowskiego. Powinny być podejmowane działania, 
aby środki europejskie były przeznaczane na ochronę wód i kierowane tam, gdzie 
występuje największe zagrożenie. Wójt Gminy Osięciny kilkakrotnie występował  
z wnioskami o skanalizowanie Osięcin, ale bez skutku i samorząd sam boryka się  
z tym problemem. Dlatego należy wspólnie podejmować działania. Osięciny liczą 
ponad 2.800 mieszkańców i dlatego tych ścieków jest dużo. Większość z nich 
odprowadzana jest rowami prowadzącymi do Kanału Głuszyńskiego.  
Należałoby określić, co stanowi największe zagrożenie. Na pewno nie są to nawozy 
stosowane na polach.  
Bardzo ważnym tematem są składowiska odpadów komunalnych. Swego czasu 
powiat zajmował się tym tematem w celu utworzenia powiatowego składowiska.  
Ze względu na zmianę przepisów nie jest to możliwe, ponieważ na jedno wysypisko 
musi przypadać co najmniej 150.000 mieszkańców. Prawie wszystkie wysypiska 
gminne zostały zapełnione. Kiedy zostaną zupełnie wypełnione, powstanie problem 
zagospodarowania odpadów. Dlatego należy zwrócić uwagę na segregację odpadów. 
Być może warto by było segregować odpady, a następnie sprzedawać je dalej. 
Tworząc punkt składowania ograniczono by koszty transportu. Tym tematem 
również należałoby się zająć. 
Reasumując, Komisja wnioskuje o przyjęcie sprawozdania. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Nie zgłoszono zapytań i uwag do przedłożonej informacji. 
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła informację Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
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z działalności na terenie powiatu. O zabranie głosu poprosił p. Teodorę Kłys 
Kierownika Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
P. Kierownik przekazała, że do podstawowych zadań Inspekcji należy nadzór nad 
zdrowiem roślin, nadzór nad prawidłowości obrotu i stosowania środków ochrony 
roślin oraz nadzór nad oceną i obrotem materiałem siewnym. Inspekcja wykonuje 
również prace związane z doradztwem dla producentów rolnych. Dotyczy to głównie 
prowadzenia obserwacji występowania organizmów szkodliwych, tj. chorób  
i szkodników roślin, które nie podlegają obowiązkowi zwalczania z urzędu.  
Ma to duże znaczenie z uwagi na ich wysoką szkodliwość lub powszechność 
występowania. Wyniki tych prac stanowią podstawę do sygnalizowania 
występowania agropagów. Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu 
zamieszczane są aktualne informacje nt. chorób i szkodników. Każdy producent 
może uzyskać aktualne dane dot. pomiaru tych agropagów na terenie danego 
powiatu. 
W ramach ochrony upraw przed organizmami szkodliwymi zwalczanymi z urzędu 
Inspekcja prowadzi kontrole plantacji i towarów magazynowanych. Kontrolowane są 
gospodarstwa wpisane do rejestru prowadzonego przez Inspekcję. Obowiązek wpisu 
do rejestru posiadają producenci upraw szczególnego ryzyka. Dot. to niektórych 
grup materiału rozmnożeniowego oraz wszystkich producentów ziemniaków 
niezależnie od przeznaczenia tych ziemniaków. 
Inspekcja zobowiązana jest corocznie prowadzić u tych rolników kontrole 
zdrowotności. W wyniku kontroli i analiz pobranych prób w ub. roku na terenie 
powiatu wykryto 12 ognisk organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi 
zwalczania. Łącznie z ogniskami z lat ubiegłych kwarantanną objętych zostało  
36 gospodarstw.  
Opinia o polskich producentach ziemniaków jest znana w Europie i stanowi 
zasadniczą barierę w obrocie ziemniaków. Inne kraje nie chcą polskich ziemniaków, 
gdyż obawiają się zarażenia bakteriozą. Działania Inspekcji w tym zakresie pozwolą 
zmienić w przyszłości tą opinię, co być może przyczyni się do zmiany procedur 
obowiązujących w obrocie i otwarcia rynków na polskie produkty.  
W ramach prowadzonego nadzoru Inspekcja kontroluje obrót środkami ochrony 
roślin. W ub. roku kontrole przeprowadzono we wszystkich punktach obrotu 
detalicznego oraz w jednej hurtowni. Nie stwierdzono przypadków oferowania 
środków, które nie spełniają wymagań jakościowych. Nie stwierdzono podróbek tych 
środków. Sądzi, że działania Inspekcji i prawa rynku wyeliminowały nieuczciwych 
handlowców, liczących na łatwy zysk, a więc obrót środkami o nieodpowiedniej 
jakości.  
Jeżeli chodzi o nadzór nad stosowaniem środków ochrony roślin to prowadzony jest 
on w dwojakiej formie. Jest to kontrola prowadzona u rolników w trakcie 
wykonywania zabiegów. Te kontrole stają się coraz bardziej powszechne. 
Prowadzone są na podstawie dokumentów posiadanych przez rolników.  
W zakresie nadzoru nad sprawnością sprzętu w ub. roku nie stwierdzono 
nieprawidłowości, zarówno w stacjach kontroli badania opryskiwaczy  
oraz u rolników pod kątem sprawności sprzętu.  
Istnieje problem opryskiwaczy, które nie są kontrolowane, ponieważ często rolnicy 
tłumaczą, że posiadają opryskiwacze, których nie używali do stosowania środków 
ochrony roślin. Inspekcja na pewno zajmie się tym tematem. Będą próbować 
przekonać rolników, że warto jest sprawdzać sprzęt, modernizować go, aby mieć 
gwarancję dobrze wykonanego zabiegu przy jak najmniejszej szkodzie  
dla środowiska.  
Jeżeli chodzi o nadzór w zakresie wytwarzania materiału siewnego, to prowadzona 
jest kontrola wszystkich plantacji obsianych materiałem, zgłoszonym do kwalifikacji 
i oceny polowej. Należy zwrócić uwagę, że od kilku lat następuje powolny, ale 
zauważalny wzrost ilości materiału kwalifikowanego wytwarzanego na terenie 
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powiatu. Obserwowany jest również wzrost zainteresowania rolników zakupem 
dobrej jakości materiału oraz materiału odmian uznanych. 
Podczas kontroli obrotem materiałów siewnych nie stwierdzono nieprawidłowości, 
zarówno w przedsiębiorstwach jak i w punktach sprzedaży detalicznej tego 
materiału. Najwięcej przypadków naruszenia przepisów dot. operowania przez 
rolników materiału nie spełniającego wymagań. Dot. to zwykłego materiału 
konsumpcyjnego. Na myśli ma szczególnie nasiona zbóż i ziemniaki. Nie wszyscy 
rolnicy zdają sobie sprawę z tego, że jest to sprzeczne z prawem. Niektórzy robią to 
dla chęci zysku. Z tego powodu kilku rolników zostało ukaranych.  
O dobrej jakości materiału siewnego, który trafił na teren powiatu na przestrzeni 
2007 r. i 2008 r. świadczy to, że w tym okresie nie zgłoszono żadnej zasadnej 
reklamacji na jakość tego materiału.  
Rok 2008 jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, poszukiwaniem możliwości, 
poprawy efektywności gospodarstw, a tym samym zwiększenia opłacalności 
produkcji rolnej. Wysiłek rolników przy wsparciu Inspekcji zmierzającym  
do ograniczenia występowania organizmów szkodliwych, zwłaszcza chorób 
bakteryjnych ziemniaka, przyczyni się do poprawy wizerunku producentów  
i wytworzonych produktów i będzie można oferować je na teren całego kraju. 
Inspekcja stara się wyczulić producentów innych artykułów rolnych na umiejętne 
stosowanie środków ochrony roślin i dokumentowanie faktu ich stosowania. 
Rosnące wymagania i zainteresowanie konsumentów zdrową żywnością są tematem 
bardzo aktualnym na najbliższe lata i należy mieć to na uwadze.  
P. Kierownik podziękowała radnym oraz samorządom gminnym za dotychczasową 
pomoc i współpracę. 
P. Wojciechowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska przekazał, że Komisja zajmowała się tym tematem. Komisję cieszy fakt, 
że Inspekcja czuwa nad jakością upraw oraz zbieranych płodów rolnych.  
Komisja nie ma zastrzeżeń do działalności Inspekcji. Należy żałować, że Inspekcja 
nie ma wpływu na funkcjonowanie dopłat, które przysługują rolnikom z tytułu 
materiału siewnego i sadzeniaków. Otrzymywanie takich dopłat przez rolników 
pozwala im na szersze stosowanie materiału siewnego kwalifikowanego, co wpływa 
na zdrowotność upraw i plonów. Faktycznie dopłaty przejmują handlowcy.  
Od momentu kiedy rolnicy mają możliwość otrzymywania dopłat, wzrosły ceny 
materiału. Jest to problem, który należy sygnalizować. Być może Inspekcja powinna 
zwrócić na to uwagę.  
P. Wojciechowski dodał, że Komisja proponuje przyjąć przedłożoną informację. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Radny Stefan Paliwoda zapytał, czy Inspekcja może podjąć takie działania, aby 
rolnicy nie korzystali z opryskiwaczy nie posiadających certyfikatu. 
P. Kłys odpowiedziała, że jeżeli Inspekcja stwierdzi, że w trakcie wykonywania 
zabiegów używany jest opryskiwacz nie posiadający zaświadczenia, może wówczas 
nałożyć mandat na rolnika. 
Nie zgłoszono więcej pytań i uwag do przedłożonej informacji. 
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła informację Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa z działalności na terenie powiatu. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Inspekcji  
na terenie powiatu. O zabranie głosu poprosił p. Kazimierza Watkowskiego 
Powiatowego Lekarza Weterynarii.  
P. Watkowski poinformował, że na terenie powiatu nie wystąpiły przypadki chorób 
zakaźnych u zwierząt, takich jak: bruceloza, gruźlica, wścieklizna.  
Stwierdzono tylko 11 przypadków białaczki. Bydło zostało wykupione, a tym samym 
powiat został uwolniony od tej choroby. Obecnie powiat osiągnął 99,82% stad 
wolnych od białaczki. Wobec tego we wrześniu do Głównego Inspektoratu 
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Weterynarii zostanie złożony wniosek o uznanie urzędowo tego regionu za wolny  
od białaczki.  
Mimo że choroby zakaźne u zwierząt na terenie powiatu już nie występują, 
występują inne choroby. Ma na myśli np. chorobę niebieskiego języka, która nie 
występuje w Polsce, ale występuje w krajach UE. W wyniku importu tych krajów, 
należy prowadzić monitoring w tym zakresie, aby zapobiec wystąpieniu tej choroby. 
U trzody chlewnej występuje choroba Aujeszkyego. Polska nie wdrożyła programu 
unijnego w zakresie zwalczania tej choroby. 17 czerwca na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego ma zostać rozpoczęty program w zakresie zwalczania tej 
choroby u trzody chlewnej. Program jest długofalowy, bo 5-6-letni. Jeżeli zostanie 
on wdrożony w całym kraju, to wówczas UE wyda zgodę na obrót produktami 
pochodzenia zwierzęcego i trzodą chlewną do krajów UE. Program jest w całości 
finansowany z budżetu państwa. Inspekcja jest przygotowana do realizacji 
programu pod względem sprzętowym i kadrowym.  
Stwierdzono wiele zatruć u ludzi salmonellą. W ub. roku został wdrożony program 
zwalczania salmonellą w stadach reprodukcji drobiu, w tym roku w stadach kur 
niosek. Jest to radykalny program, gdyż w przypadku stwierdzenia zakażenia, stado 
podlega likwidacji, ale za otrzymaniem odszkodowania z budżetu państwa.  
Jest to najszybsza i najskuteczniejsza metoda do obniżenia ogółu zakażeń 
salmonellą u ludzi.  
Inspekcja monitoruje zawartość substancji metali ciężkich, pestycydów, substancji 
hamujących w surowcach i produktach pochodzenia zwierzęcego.  
W 2007 r. pobrano ok. 100 prób. Nie stwierdzono dodatnich wyników, co świadczy  
o środowisku, o bazie paszowej dla zwierząt i produktach.  
Na uwadze należy mieć to, że powiat posiada największą w województwie obsadę 
bydła.  
Na terenie powiatu funkcjonuje dobry zakład w postaci Proszkowni Mleka  
w Piotrkowie Kuj. Niekorzystną tendencją dla rolników w ostatnim czasie jest 
spadek ceny mleka. Rolnicy nie powinni mieć jednak żadnych obaw, bo 
Proszkownia Mleka jest zakładem o bardzo wysokim stopniu pod względem 
struktury technologicznej i procedur. Ponad 80% eksportu dot. rynków krajów 
trzecich i rynku UE. W zakresie głównie ceny mleka w proszku i masła decyduje 
cena rynków międzynarodowych. Jest to okresowe uzależnienie od cen na rynkach 
międzynarodowych produktów mlecznych, a nie przeinwestowanie zakładu lub inne 
przyczyny. Sądzi, że nie występuje żadne zagrożenie lub załamanie. 
P. Wojciechowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska przekazał, że Komisję cieszy fakt wyeliminowania przypadków chorób 
zakaźnych u zwierząt na terenie powiatu. Dobrze, że cały kraj został objęty 
programem zwalczania choroby Aujeszkyego u trzody chlewnej, ponieważ obecnie 
Polska nie może prowadzić eksportu w tym zakresie.  
Z uzyskanej informacji wynika, że wraz ze wzrostem zadań zwiększane są środki 
finansowe na zwiększenie obsady dla Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej.  
Zadań do realizacji jest bardzo dużo, gdyż powiat jest powiatem typowo rolniczym  
i hodowlanym. Inspekcja działa właściwie. Komisja wnioskuje o przyjęcie informacji. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Radna Halina Urbańska poinformowała, że Komisja dyskutowała nt. możliwości 
udzielenia pomocy w zakupie broni do zwierząt agresywnych. Zapytała, czy istnieje 
możliwość dofinansowania tego przez powiat. Koszt zestawu wynosi 2.300 zł. 
P. Przewodniczący odpowiedział, że wniosek zostanie skierowany do Komisji 
Budżetu i Finansów. 
P. Wojciechowski dodał, że na terenie powiatu występuje wysoki obrót inwentarzem 
żywym. Wobec tego przebywając ze zwierzętami istnieją zagrożenia i często dochodzi 
do niebezpiecznych sytuacji. Wniosek jest zasadny. 
P. Dąbrowska Kierownik Biura Powiatowego ARiMR przekazała, że Biuro prowadzi 
nie tylko zadania w zakresie funduszy Wspólnej Polityki Rolnej, ale również realizuje 
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ustawę w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Biuro współpracuje  
z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii. Program zwalczania choroby Aujeszkyego 
u trzody chlewnej będzie realizowany nie tylko przez Inspekcję, ale również Biuro 
Powiatowe. Ścisła współpraca prowadzona jest także w zakresie identyfikacji  
i rejestracji zwierząt, tj. bydła, świń, owiec, owiec i kóz.  
P. Kierownik poprosiła o zainteresowanie się chorobą Aujeszkyego. W tym celu 
zostawi stosowne materiały, aby radni mogli je przekazać rolnikom i sygnalizować 
im ten problem. Materiały te zawierają informacje nt. tej choroby oraz  
nt. identyfikacji i rejestracji zwierząt. 
Następnie głos zabrał p. Dariusz Kurzawa Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski.  
Przekazał, że poruszane na sesji tematy są mu bliskie z uwagi na to, że był radnym  
i członkiem Zarządu Powiatu Mogileńskiego. 30 stycznia br. został desygnowany  
na stanowisko Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego. Z wykształcenia jest 
historykiem oraz doktorem nauk humanistycznych. Posiada także wykształcenie 
rolnicze. Do niedawna był dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji  
w Strzelnie. Pracował także w szkole.  
Stwierdził, że wkrótce wdrożona zostanie reforma administracyjna kraju.  
W jej wyniku większość zadań przejmie samorząd województwa. Część spraw 
przekazana zostanie m.in. powiatom. 
Tematy poruszane na dzisiejszej sesji są tematami bardzo ważnymi. 
Poinformował, że przewodniczy zespołowi, który zajmie się wdrażaniem programu  
w zakresie zwalczania choroby Aujeszkyego na terenie województwa. W przyszłym 
tygodniu odbędzie się pierwsze spotkanie tego zespołu. W jego skład wchodzi 
Wojewódzki Lekarz Weterynarii, przedstawiciele służb tj. Policji, Inspekcji Drogowej, 
Wydziału Rolnictwa. Polska nie jest zagrożona tą chorobą. Województwo lubuskie 
zostało uznane za wolne od tej choroby. Zwierzęta na terenie województwa objęte 
zostaną badaniem pod kątem występowania tej choroby. W budżecie państwa 
zostały zapewnione środki na realizację tego programu. Polska w całości pokrywa 
koszty związane ze zwalczaniem tej choroby.  
P. Wicewojewoda poinformował, że bezpośrednio mu podlegają: Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzka Inspekcja Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa oraz Weterynaria. Podlega mu także Wydział Rolnictwa, Wydział 
Polityki Społecznej, sprawy cudzoziemców i sprawy obywatelskie oraz zabytki. 
Służby te działają dobrze. 
Dopóki reforma nie wejdzie w życie, będzie starał się wspomagać samorząd 
powiatowy i samorządy gminne z terenu powiatu w ewentualnym rozwiązywaniu 
problemów. 
W sąsiedztwie Powiatu Radziejowskiego w perspektywie najbliższych lat powstanie 
kopalnia odkrywkowa w Tomisławicach, miejscowości położonej w Gminie 
Wierzbinek w województwie wielkopolskim.  
Wójt Gminy Wierzbinek wystąpił z zapytaniem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
o warunki umiejscowienia odkrywki, ponieważ jezioro Gopło objęte jest Programem 
Natura 2000. Została wydana pozytywna opinia, choć zawierała pewne zastrzeżenia. 
Wydana decyzja zawiera zabezpieczenie, że jeżeli okaże się, na podstawie badań 
poziomu wód gruntowych i zbiorników wodnych, że poziom wód zmniejsza się, to 
istnieje możliwość wstrzymania odkrywki. 
Wie, że skojarzenia z powstaniem odkrywki na pewno nie są pozytywne. Ale biorąc 
pod uwagę tereny zrekultywowane w okolicach Konina, wrażenia są bardzo 
pozytywne. Tereny te zostały bardzo dobrze zagospodarowane. 
Z odkrywki wydobywa się tylko 20% węgla. Wyrobisko zalewane jest wodą. 
Napełnianie wodą tego zbiornika trwa wiele lat i na pewno nie kosztem okolicznych 
jezior. Tak więc po pewnym czasie poziom wód się wyrówna. Kopalnia ma środki  
na bieżącą likwidację szkół pokopalnianych np. na spadek wód w studniach 
głębinowych.  
Co do jeziora Gopło uzyskali zapewnienie, że woda w nim będzie uzupełniana.  
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Na uwadze należy mieć także suszę, która wpływa na poziom wód. Województwo 
kujawsko-pomorskie w skali kraju jest regionem najbardziej dotkniętym suszą.  
Już w XIX w., kiedy rozpoczęto wyrąb lasów, rekultywacje i melioracje na terenie 
Kujaw, spowodowało to zmniejszenie ilości wody na terenie całego województwa,  
a tym samym stepowienie Kujaw.  
Z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej prowadzone są rozmowy  
nt. zmiany rozrządu wody – aby zatrzymać ją na Kujawach za pomocą różnego 
rodzaju zastawów. Wody na Kujawach jest coraz mniej, m.in. poprzez jej odpływ  
w inne tereny. Dlatego należy zmienić gospodarkę wodną na terenie województwa.  
Jezioro Gopło ma zupełnie różną podstawę denną w porównaniu do innych jezior. 
Ma ono podstawę wapienną. W tego typu podstawach nie ma problemu.  
Jest to płynna materia. Jeżeli powstaną jakieś pęknięcia, to zostaną one zalane i nic 
nie będzie się działo. Poza tym jezioro Gopło jest jeziorem przepływowym, przez 
które przepływa Noteć.  
Jeżeli powstanie problem dot. studni głębinowych, to prosi o informację na ten 
temat.  
Kopalnia jeszcze nie rozpoczęła eksploatacji. Dopiero się do niej przygotowuje. 
Informacje przekazywane przez media są wyolbrzymione i należy wykazać spokój  
w tym temacie. Przygotowana Strategia Rozwoju Województwa na najbliższe 
kilkanaście lat nie przewiduje żadnych odkrywek na terenie województwa.  
Aby wykazać, czy kopalnia stanowi zagrożenie, samorząd województwa podjął 
decyzję o zleceniu specjalistycznych badań nt. ewentualnego wpływu kopalni  
na gospodarkę wodną i tereny rolnicze na Kujawach. Obecnie oczekuje się na 
ekspertyzę.  
Decyzja została podjęta i teraz można podejmować działania w celu przeciwdziałania 
ewentualnym szkodom w środowisku. 
Na uwadze należy mieć także sytuację energetyczną w kraju. Elektrownia atomowa 
może być źródłem, które może w pełni zastąpić inne źródła energii.  
Radny Wojciechowski zwrócił się do p. Wicewojewody o informację nt. stopnia 
wodnego na Wiśle. 
P. Wicewojewoda przekazał, że zastanawiają się nad budową w przyszłości kanałów 
lub rurociągów, które doprowadzałyby wodę do niektórych zbiorników, aby 
zwiększyć w nich poziom wody.  
Sprawa tamy w Nieszawie upadła. Obecnie w budżecie państwa nie ma środków  
na budowę drugiego stopnia na Wiśle. Aby przystąpić do budowy drugiego stopnia, 
najpierw należy naprawić tamę we Włocławku. Modernizacja tamy może poprawić 
żeglowność Wisły. Dopiero potem można myśleć o budowie drugiego stopnia, ale  
na to wszystko potrzeba ogromnych środków finansowych. 
Radny Arkadiusz Szczurowski zapytał, czy nie lepiej byłoby przeznaczyć pieniądze 
nie na kopalnie węgla brunatnego, ale na energetykę jądrową, która nie 
zanieczyszcza powietrza tak, jak kolejne odkrywki i jest znacznie bezpieczniejsza. 
P. Wicewojewoda odpowiedział, że tematu kopalni nie można odłożyć na późniejszy 
czas. Gdyby nawet została podjęta decyzja o budowie elektrowni atomowej, to 
zajmie to kilka a nawet kilkanaście lat. A przez ten czas należy energię dostarczać. 
Potrzeba coraz więcej energii i należy ją wytworzyć. Prawdopodobnie elektrownia 
atomowa i tak powstanie. Alternatywne źródła energii na pewno jej nie zastąpią.  
W dzisiejszych czasach są budowane elektrownie atomowe, które są bardzo 
bezpieczne. Znajdują się pod ziemią, a więc nie mają tak dużego wpływu na ludzi  
i środowisko w razie jej awarii.  
Elektrownie wiatrowe również nie dostarczą wystarczającej ilości energii. Być może 
rozwiązaniem sytuacji byłaby budowa elektrowni wodnej na Wiśle.  
Nie zgłoszono więcej pytań i uwag do przedłożonej informacji. 
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła informację Powiatowego Lekarza 
Weterynarii z działalności Inspekcji na terenie powiatu. 
Ogłoszono przerwę – godz. 1150. 
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Obrady wznowiono po przerwie – godz. 1210. W sesji udziału nie bierze radny Piotr 
Kalinowski. Quorum wynosi 14 radnych. 

P. Przewodniczący przekazał, że p. Zofia Płaczkowska Przewodniczący 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zwróciła się z prośbą  
o zmianę porządku obrad i rozpatrzenie teraz informacji z działalności Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ze względu na obowiązki służbowe.  
P. Przewodniczący o zabranie głosu poprosił p. Zofię Płaczkowską.   
P. Płaczkowska poinformowała, że działalność Zespołu opiera się na ustawie  
o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.  
Zespół orzeka do celów pozarentowych. Orzeczenia wydawane są na wniosek.  
Część osób uważa, że otrzymując decyzję, otrzyma również określone świadczenia 
pieniężne, ale są oni w błędzie, co wynika z ich niewiedzy.  
W ub. roku Zespół miał problemy z obsługą interesantów. Wprowadzenie programu 
informatycznego przedłużyło obsługę interesanta do 30 min. Od września wszystko 
wróciło do normy i interesant obsługiwany jest w granicach 7 min.  
Interesant oczekuje 14 dni na wyznaczenie terminu komisji. Jest to najkrótszy 
termin zgodnie z KPA. W dniu kiedy odbywa się posiedzenie komisji, interesant 
otrzymuje orzeczenie. Zespół w większości przypadków nie korzysta z obsługi 
poczty, ale korespondencję przekazuje od ręki.  
Zespół utrzymuje się poniżej kosztu orzeczenia wyznaczonego przez Wojewodę. 
Koszt orzeczenia przez Wojewodę został ustalony w roku 2008na 63 zł,  
a dla Zespołu wynosi on 61,71 zł.  
P. Edward Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
przekazał, że Komisja szczegółowo analizowała sytuację Zespołu. Komisję cieszy fakt 
szybkiej obsługi interesantów. Należy podkreślić, że z roku na rok wzrasta liczba 
osób, dla których wydawane są orzeczenia. Komisja zwróciła uwagę, że środki 
przeznaczone na działalność Zespołu są wystarczające. Zastanawiała się także,  
czy przy tak dużym wydawaniu orzeczeń w pierwszym kwartale, nie zabraknie ich 
do końca roku. Jednak w drugim półroczu liczba wydawanych orzeczeń z reguły 
spada. 
Komisja wnioskuje o przyjęcie przedłożonej informacji. 

P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Nie zgłoszono pytań i uwag do przedłożonej informacji. 
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła informację z działalności Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – informacji Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej  
z działalności na terenie powiatu. O zabranie głosu poprosił p. Elżbietę Mintus 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  
P. Mintus poinformowała, że na terenie powiatu funkcjonuje jeden publiczny zakład 
opieki zdrowotnej, 12 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej  
oraz 13 indywidualnych praktyk lekarskich. Wszystkie wymienione jednostki 
zostały skontrolowane. Nie stwierdzono rażących uchybień. Niektóre z tych 
jednostek opracowały programy dostosowawcze zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia. Termin spełnienia wymogów wynikających z rozporządzenia mija  
31 grudnia 2008 r. dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, a dla SP ZOZ – 
został przedłużony do 31 grudnia 2012 r. 
Jeżeli chodzi o sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych to w 2007 r. 
zarejestrowano 866 zachorowań na choroby zakaźne, w tym 292 osoby 
hospitalizowano. W porównaniu z rokiem 2006 odnotowano tendencję zwyżkową, 
spowodowaną wzrostem zachorowań na ospę wietrzną.  
Na terenie powiatu wystąpił przypadek zachorowania jednej osoby na wirusowe 
zapalenie wątroby typu B. Stwierdzono nosicielstwo bezobjawowe wirusowego 
zapalenia wątroby typu C. Po przeprowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego  
w obydwu przypadkach stwierdza się, że osoby te miały kontakt z placówkami 
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służby zdrowia i to było przyczyną zakażenia. Należy zaznaczyć, że dzieje się tak 
mimo poprawy jakości sterylizacji i narzędzi chirurgicznych. 
Jeżeli chodzi o choroby, przeciwko którym realizowane były szczepienia 
obowiązkowe i zalecane, to sytuacja jest zadowalająca. Nie odnotowano zachorowań 
na błonicę, tężec, krztusiec, odrę. Odnotowano 4 przypadki zachorowań  
na różyczkę oraz 470 na ospę wietrzną. Stwierdzono jeden przypadek posocznicy 
wywołanej przez inwazyjną chorobę meningokokową. Zachorowanie dotyczyło 
dziecka płci męskiej, hospitalizowanego w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku. 
Zbadano 12 osób z otoczenia dziecka. Pobrano u nich wymazy z jamy nosowo-
gardłowej, wyhodowano meningokoki u 2 mężczyzn. Wszystkie osoby otrzymały 
profilaktycznie antybiotykoterapię. Nikt z otoczenia nie zachorował.  
Stwierdzono także 2 przypadki toksoplazmozy.  
Podsumowując szczepienia ochronne można stwierdzić, że wykonalność szczepień 
na terenie powiatu utrzymywała się na poziomie zadowalającym, nieco niższym  
niż w roku 2006. Opóźnienia wynikały m.in. ze zwiększonej ilości dzieci chorujących 
na ospę wietrzną. 
Na terenie powiatu znajdują się dwa kąpieliska niezorganizowane, czyli tzw. miejsca 
zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli. Przeprowadzono 10 kontroli.  
Kąpieliska odpowiadały wymaganiom bakteriologicznym i fizykochemicznym. 
Występowały zakwity sinic.  
Nadzorem Inspekcji objętych jest 16 wodociągów, w których przeprowadzono  
65 kontroli. Generalnie jakość wody oceniana jest jako dobra. Niektóre próby były 
kwestionowane, gdyż podwyższone były ilości żelazu, manganu i jonu amonowego 
oraz czasem bakterii. Ich działania, wspólnie z zarządzającymi wodociągami, 
polegały na wyeliminowaniu tych nieprawidłowości. 
Wodociągi te nie spełniają wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ponieważ wymagają 
modernizacji. Większość gmin złożyło do Inspekcji plany modernizacji, które wydają 
się realne w związku z możliwością pozyskania środków unijnych. Modernizowane 
będą stacje uzdatniania wody oraz całe sieci wodociągowe. 
Jeżeli chodzi o sklepy spożywcze, zakłady żywienia zbiorowego i inne, to znajdowały 
się one pod kontrolą. Stwierdzono uchybienia, np. produkty po terminie ważności, 
brak czystości otoczenia, brak siatek w oknach. W przypadku stwierdzenia 
uchybień Inspekcja nakładała kary i wydawała decyzje administracyjne.  
Inspekcja na uwadze miała jakość żywności. W ramach urzędowej kontroli żywności 
pobrano 92 próby żywności. Żadna próba nie została zdyskwalifikowana.  
Jeżeli chodzi o nadzór sanitarny nad warunkami środowiska pracy, to nadzorem 
Inspekcji objętych jest 168 zakładów. W tym roku przeprowadzono kontrole  
w 97 zakładach. Sądzi, że sytuacja pracowników została poprawiona, choćby 
poprzez poprawę zapleczy sanitarnych w postaci zamontowania pojemników  
z mydłem do rąk, suszarek, wyposażenia jadalni i szatni, odświeżenia ścian  
i sufitów. 
Inspekcja monitoruje także najwyższe dopuszczalne natężenia i stężenia substancji 
chemicznych w środowisku. Nie zawsze te parametry w zakładach pracy są zgodne  
z normą.  
Jeżeli chodzi o nadzór nad placówkami oświatowo-wychowawczymi i szkołami,  
to w 2007 r. nie użytkowano budynków nieprzystosowanych i w złym stanie 
technicznym. 
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
stwierdził, że przedłożone materiały są bardzo obszerne i wyczerpujące.  
Komisja zwróciła uwagę, że dość mało społeczeństwa szczepi się przeciwko grypie. 
Nastąpił wzrost zachorowań na świerzb i inne choroby grzybicze.  
Ale prawdopodobnie zależy to od decyzji lekarzy, którzy zgłaszają do Inspekcji  
lub nie przypadki takich zachorowań.  
Komisja postanowiła przyjąć przedłożoną informację. 
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P. Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Nie zgłoszono pytań i uwag do przedłożonej informacji. 
Rada Powiatu przez aklamację przyjęła informację Państwowej Powiatowej 
Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej z działalności na terenie powiatu. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.  
O zabranie głosu poprosił p. Annę Bruździńską Skarbnika.   
P. Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany do budżetu powiatu. 
P. Stanisław Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 
Komisja składa wniosek o zmianę załącznika nr 7 do projektu uchwały „limity 
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010”.  
Komisja proponuje zwiększenie wartości zadania pn. „zakup samochodu 
osobowego” z kwoty 50.000 zł do kwoty 85.000 zł, przy założeniu, że planowane 
wydatki na ten cel w roku 2008 wyniosą 50.000 zł, a w roku 2009 – 35.000 zł. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu i Finansów  
w sprawie zmiany załącznika nr 7 do projektu uchwały i zwiększenia wartości 
zadania pn. „zakup samochodu osobowego” z kwoty 50.000 zł do kwoty 85.000 zł. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (14 głosami za) Rada Powiatu przyjęła 
wniosek Komisji Budżetu i Finansów w sprawie zmiany załącznika nr 7 do projektu 
uchwały i zwiększenia wartości zadania pn. „zakup samochodu osobowego” z kwoty 
50.000 zł do kwoty 85.000 zł. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (14 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok 
(XVII/123/2008). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie aprobaty wartości jednego punktu 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Radziejowie. Wyjaśnił, że uchwała ma na celu 
dostosowanie wartości punktu do możliwości wprowadzenia podwyżek w PODGiK.  
P. Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (14 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie aprobaty wartości jednego punktu wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej w Radziejowie (XVII/124/2008). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Zwrócił się do p. Starosty  
o przedstawienie projektu uchwały. 
P. Starosta wyjaśnił, że zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca  
1998 r. o samorządzie powiatowym Rada Powiatu w Radziejowie uchwałą  
nr XIX/101/2000 określiła zasady nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres powyżej lat 
trzech. W następstwie zmieniających się przepisów prawnych powyższa uchwała 
zmieniona była uchwałami. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy  
o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw wymogła 
kolejną zmianę uchwały. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Powiatu, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad nabywania, zbywania 
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 
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oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony należy do kompetencji 
Rady Powiatu. W tym stanie rzeczy podjęcie ww. uchwały jest zasadne, zgodne  
z ustawą o samorządzie powiatowym i ustawą o gospodarce nieruchomościami. 
P. Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (14 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (XVII/125/2008). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za 2007 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Radziejowie. Zwrócił się do p. Zbigniewa Skoniecznego Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o przedstawienie projektu uchwały. 
P. Skonieczny poinformował, że w dniu 14 maja biegły rewident, uprawniony  
do badania sprawozdania finansowego, zakończył badanie sprawozdania za rok 
2007. Na tą okoliczność sporządził raport i wydał opinię. Sprawozdanie finansowe 
obejmuje bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, 
informację dodatkową oraz zestawienie zmian w funduszach własnych.  
Radni otrzymali te dokumenty. 
Rok 2007 to kolejny rok wzrostu aktywów i kolejny rok dodatniego wyniku 
finansowego, a tym samym zmniejszenia strat z lat ubiegłych. W roku 2007 zakład 
nie posiadał wymagalnych zobowiązań finansowych. Posiadał pełną płynność 
finansową. W 2007 r. nastąpiły kolejne podwyżki wynagrodzeń zarówno dla osób 
zatrudnionych na umowę o pracę, jak i umowy cywilnoprawne. W zakładzie 
prowadzone były remonty i inwestycje, aby dostosować zakład do standardów 
ustawowych, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2013 r. – zgodnie z programem 
dostosowawczym, który został przekazany Wojewódzkiemu Inspektorowi 
Sanitarnemu. 
P. Kubisiak Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
stwierdził, że Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem. Zysk osiągnięty przez szpital 
jest coraz wyższy. W szpitalu realizowanych jest wiele inwestycji.  
Komisja stwierdziła, że zakład osiąga tak dobre wyniki dzięki zabiegom  
p. Dyrektora. Komisja przyjęła sprawozdanie, pozytywnie je opiniując. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (14 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
za 2007 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Radziejowie (XVII/126/2008). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji następnego punktu porządku 
obrad – podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju 
Lokalnego na lata 2007-2013. Zwrócił się do p. Dariusza Jałoszyńskiego 
Wicestarosty o przedstawienie projektu uchwały. 
P. Wicestarosta wyjaśnił, że w ub. roku Rada Powiatu przyjęła Plan Rozwoju 
Lokalnego na lata 2007-2013. Wójt Gminy Osięciny wystąpił z wnioskiem o zmianę 
Planu w zakresie Gminy Osięciny. Zmiana dotyczy wprowadzenia dodatkowego 
zadania pn. „przebudowa drogi gminnej nr 180342 C ul. I AWP wraz z rozjazdami 
na ulicę Bema i Krótką oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą”.  
Wartość zadania została określona na 800.000 zł. Zmiana podyktowana jest tym, że 
Wójt będzie ubiegał się o środki unijne. 
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P. Szczurowski Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 
Publicznego przekazał, że Komisja na posiedzeniu w dniu 27 maja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego projektu uchwały. 
P. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały, poddając ją pod głosowanie. 
W drodze głosowania jawnego, jednogłośnie (14 głosami za) Rada Powiatu 
podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju 
Lokalnego na lata 2007-2013 (XVII/127/2008). 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– interpelacji i zapytań radnych. 
Radny Szczurowski stwierdził, że na odcinku drogi wojewódzkiej Piotrków Kuj. – 
Radziejów w miejscowości Świątniki obowiązuje kierowców ograniczenie prędkości 
do 60 km/h. Ograniczenie zostało wprowadzone ze względu na istniejącą kiedyś 
szkołę podstawową. Obecnie ruch drogowy na tym odcinku nie stwarza większych 
zagrożeń i nie ma potrzeby, aby ograniczenie tam nadal obowiązywało.  
Wobec powyższego radny złożył interpelację w sprawie zniesienia znaku 
ostrzegawczego na wymienionym odcinku drogi. 

P. Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad  
– wolnych wniosków. 
P. Starosta przekazał, że w dniu dzisiejszym został poinformowany o zamiarze 
rezygnacji p. Augustyniaków z kierowania Rodzinnym Domem Dziecka.  
Są oni zainteresowani dalszą opieką nad 5 dzieci, ale w prywatnym domu. 
Przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że jedno z ich biologicznych dzieci choruje  
na astmę i przebywanie w obecnym otoczeniu źle wpływa na jego zdrowie. 2 dzieci 
zostanie adoptowanych przez włoskie małżeństwo. Jeżeli opieką nad pozostałymi 
dziećmi przejmą p. Augustyniakowie, pozostanie problem dalszego 
zagospodarowania obiektu Rodzinnego Domu Dziecka. W Urzędzie Wojewódzkim 
czynione są starania w celu pozyskania środków finansowych na remont obiektu. 
Wobec tej sytuacji trzeba będzie znaleźć nowych opiekunów i przyjąć nowych 
wychowanków do placówki. 
Radny Włodzimierz Gorzycki zwrócił uwagę, aby Zarząd Dróg Powiatowych zajął się 
koszeniem poboczy przy drogach powiatowych. 
P. Starosta odpowiedział, że to zadanie Zarząd Dróg Powiatowych już realizuje. 

Wobec braku wolnych głosów i wyczerpania porządku obrad sesji  
p. Przewodniczący zamknął XVII sesję Rady Powiatu w Radziejowie  
III kadencji (godz. 1304). 
Na tym protokół zakończono. 
 
 

 


