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I. Wprowadzenie 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t.j. 

Dz.U. z 2019 poz. 511 o samorządzie powiatowym (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 

maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie 

działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów 

i  strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Działając na podstawie art. 30a ust. 3 

u.s.p. rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. 

W odniesieniu do raportu za rok 2018 r. Rada Powiatu w Radziejowie nie skorzystała z powyższego 

uprawnienia, w związku z powyższym raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne 

wskazane w ustawie. 

  

II. Podstawowe dane dotyczące powiatu  

Nazwa  Powiat Radziejowski 

Siedziba władz Radziejów, ul. Kościuszki 17 

Okres, którego 

dotyczy raport  
1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.  

Liczba mieszkańców 

wg stanu na dzień 

30 czerwca 2018 r. 

(tj. według ostatnich 

dostępnych danych 

GUS)  

Powiat radziejowski zamieszkiwało 40 777 osób, w tym 20 201 

mężczyzn i 20 576 kobiet. 

Krótki opis sytuacji 

demograficznej  

Liczba mieszkańców w powiecie radziejowskim systematycznie spada. 

Według danych GUS w końcu I półrocza 2018r. powiat radziejowski 

zamieszkiwało 40 777 osób, w tym 20 201 mężczyzn i 20 576 kobiet. W 

ciągu ostatnich trzech lat (2015-2017 i I półrocze 2018r.) zanotowano 

spadek liczby mieszkańców o 596 osób. Przy czym ogólnemu spadkowi 

liczby mieszkańców towarzyszy wzrost liczby mieszkańców w wieku 

powyżej 60 lat. Od lat notuje się ujemny przyrost naturalny, który na 

koniec I półrocza 2018 roku wynosił -3,82. Systematycznie zwiększa się 

również współczynnik obciążenia demograficznego w odniesieniu do 

ludności w wieku poprodukcyjnym, natomiast zmniejsza się w 

odniesieniu do ludności w wieku przedprodukcyjnym. 

Powierzchnia  607 km2 

Czy w porównaniu do 

roku poprzedzającego 

rok sprawozdawczy 

doszło do zmiany 

granic powiatu. Jeżeli 

tak wskazać zakres 

zmian. 

 W ostatnich latach nie dochodziło do zmian granic powiatu. 
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Podział 

administracyjny 

W skład powiatu radziejowskiego wchodzi 7 gmin: 1 miejska – miasto 

Radziejów, 1 miejsko wiejska – Piotrków Kujawski i 5 wiejskich – 

Radziejów, Dobre, Osięciny, Topólka i Bytoń. 

Podstawowe dane 

finansowe w układzie 

porównawczym na 

koniec 2018 i 2017 r.  

Powiat radziejowski osiągnął w roku 2018 dochody w wysokości 

51 078 293,47 zł i stanowiło 98,52% wartości zakładanej.  

Na budżet powiatu w roku 2018 składały się następujące dochody: 

- subwencje – 27 605 015,00 zł 

- dotacje bieżące – 9 959 520,89 zł 

- dochody majątkowe, w tym dotacje – 720 455,59 zł 

- pozostałe dochody – 12 777 651,00 zł 

Wydatki wyniosły 55 367 141,13 zł, co stanowiło 96,57% planu. 

Ponadto przychody na plan wyniosły 5 447 268,47, z czego 

2 959 703,23 zł stanowiły środki z kredytu, a 2 487 565,24 nadwyżka 

budżetowa z lat ubiegłych (w tym 1 329 144,43 na pokrycie deficytu). 

Porównanie podstawowych danych za lata 2017-2018 zawiera poniższa 

tabela: 

Dochody 

  2017 2018 Wzrost/spadek 

Plan (P)    48 538 106,59 zł     51 845 514,08 zł     3 307 407,49 zł  

Wykonanie 
(W)    48 316 512,47 zł     51 078 293,47 zł     2 761 781,00 zł  

Różnica (P-W)          221 594,12 zł           767 220,61 zł    

 

Wydatki  

  2017 2018 Wzrost/spadek 

Plan (P)    50 558 971,59 zł     57 333 079,08 zł     6 774 107,49 zł  

Wykonanie 
(W)    48 651 270,69 zł     55 367 141,13 zł     6 715 870,44 zł  

Różnica (P-W)      1 907 700,90 zł       1 965 937,95 zł    

 

 

 

 

      

III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte                   

w 2018 r. 

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot Informacja o wykonaniu  

1.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXX/198/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości pobrania i 

wykorzystania dotacji udzielanych z 

budżetu Powiatu Radziejowskiego dla 

Uchwała została zrealizowana – udzielanie i 

rozliczanie dotacji (w tym kontrole) dla 

niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół 

publicznych i niepublicznych placówek 

odbywa się zgodnie z nowelizacją 

przepisów wprowadzonych ustawą z 
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publicznych i niepublicznych szkół i 

placówek prowadzonych przez osoby 

fizyczne i osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

27.10.2017r. o finansowaniu zadań 

oświatowych. 

2.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXX/199/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 

XXXII/204/2009 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 29 października 2009 

r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

określającego wysokość dodatku 

mieszkaniowego dla nauczycieli. 

Uchwała została zrealizowana – 

konieczność przyjęcia była podyktowana 

zmianami w ustawie Karta Nauczyciela 

związanymi z uchyleniem zapisów 

dotyczących dodatku mieszkaniowego. 

3.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXX/200/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego na 2018 rok. 

Uchwała została zrealizowana 

Wprowadzono do budżetu: 

- dochody – zwiększenie o 269 370,00 zł 

- wydatki – zwiększenie o 410 302,00 zł 

- zmniejszenie deficytu do 880 198,00 zł.  

4.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXX/201/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu 

Radziejowskiego na lata 2018-2026. 

Uchwała została zrealizowana 

Dokonano przesunięć środków 

niewykorzystanych w roku 2017 na 

realizację projektu na rok 2018. 

5.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXI/202/2018 z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie uchwalenia "Powiatowej 

Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Powiecie Radziejowskim 

na lata 2016 - 2020". 

Uchwała została zrealizowana 

Obowiązek opracowania Strategii przez 

samorząd powiatu wynika z art. 16b ustawy 

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

6.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXI/203/2018 z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie określenia zadań i wysokości 

środków Państwowego funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

2018 r. 

Uchwała została zrealizowana 

Środki przyznane decyzją PFRON zostały 

podzielone: 

- rehabilitacja społeczna 322 148,00 zł 

(zadanie realizowane przez PCPR) 

- rehabilitacja zawodowa 100 000,00 zł 

(zadanie realizowane przez PUP) 

- dofinansowanie kosztów tworzenia i 

działania WTZ – 559 860,00 zł. 

7.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXI/204/2018 z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego na 2018 rok 

Uchwała została zrealizowana 

Wprowadzono do budżetu: 

- dochody – zwiększenie o 127 293,00 zł 

                 - zmniejszenie o 441 421,00 zł 

- wydatki – zwiększenie o 3 402 312,00 zł 

                - zmniejszenia o 204 330,00 zł 

- zwiększenie planu nadwyżki budżetowej 

do 2 487 565,00 zł. 

8.  
Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXI/205/2018 z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej 

Uchwała została zrealizowana 

- urealnienie dochodów i wydatków w 2018 



Strona 6 z 53 
 

Prognozie Finansowej Powiatu 

Radziejowskiego na lata 2018-2028. 

- zwiększenie planu nadwyżki budżetowej 

do 2 487 565,00 zł, 

- ustalenie deficytu – 4 392 308,00 zł 

9.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXI/206/2018 z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie zasad ustalania i 

przekazywania do Budżetu Powiatu 

środków finansowych wynikających z 

rozliczenia podatku od towarów i usług 

związanego z zakładem budżetowym 

Uchwała została zrealizowana 

Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 6 ustawy z 

dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych 

zasady ustalania i przekazywania do 

Budżetu Powiatu środków finansowych 

wynikających z rozliczenia podatku od 

towarów i usług związanego z zakładem 

budżetowym określa organ stanowiący jst. 

10.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXI/207/2018 z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie dopuszczenia zapłaty 

podatków stanowiących dochody budżetu 

Powiatu Radziejowskiego instrumentem 

płatniczym. 

Uchwała została zrealizowana 

Uchwała wprowadza możliwość zapłaty 

podatków i opłat karta płatniczą bądź 

terminalem POS. Usługa udostępniona w 

Wydziale Geodezji, Kartografii, 

Architektury i Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Radziejowie 

11.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXI/208/2018 z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego 

Uchwała została zrealizowana 

Zaciągnięcie kredytu w wys. 3 000 000,00 zł 

na cele związane z remontami i przebudową 

dróg powiatowych. 

12.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXII/209/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 

r. w sprawie przyjęcia i realizacji 

"Powiatowego programu rozwoju pieczy 

zastępczej na lata 2018 - 2020" 

Uchwała została zrealizowana 

Na podstawie art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 

9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej obowiązek opracowania i 

realizacji 3-letnich powiatowych programów 

dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, 

zawierających między innymi coroczny 

limit rodzin zastępczych zawodowych 

należy do zadań powiatu. 

 

13.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXII/210/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 

r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego na 2018 rok 

Uchwała została zrealizowana 

Wprowadzono do budżetu: 

- dochody – zwiększenie o 57 746,00 zł 

- wydatki – zwiększenie o 244 746,00 zł 

                - zmniejszenia o 187 000,00 zł 

- określenie zadań inwestycyjnych, które 

zostaną wykonane ze środków pozyskanych 

w ramach kredytu. 

14.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXII/211/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 

r. w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu 

Radziejowskiego na lata 2018 - 2028 

Uchwała została zrealizowana 

- urealnienie dochodów i wydatków w 2018 

i 2019 
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15.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXIV/212/2018 z dnia 30 maja 2018 r. 

w sprawie przystąpienia Powiatu 

Radziejowskiego do realizacji projektu 

"Rodzina w Centrum 2" 

Uchwała została zrealizowana 

Podjęcie uchwały pozwoliło na realizację 

projektu mającego na celu zwiększenie 

szans i przygotowanie do życia społecznego 

i zawodowego wychowanków 

przebywających w pieczy zastępczej oraz 

opuszczających pieczę zastępczą i osoby w 

rodzinach przeżywających trudności w 

pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. 

16.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXIV/213/2018 z dnia 30 maja 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

na okres czterech lat lokalu biurowego 

znajdującego się w budynku Starostwa 

Powiatowego w Radziejowie w trybie 

bezprzetargowym w celu realizacji usług 

przez wykonawcę wybranego w wyniku 

przetargu nieograniczonego na bankową 

obsługę budżetu Powiatu 

Radziejowskiego 

Uchwała została zrealizowana 

Przeprowadzono procedurę zamówienia 

publicznego na bankową obsługę budżetu 

powiatu. W celu ułatwienia klientom 

dokonywania płatności bank korzysta z 

lokalu wynajętego w budynku Starostwa 

Powiatowego przy ul Kościuszki 17. 

17.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXIV/214/2018 z dnia 30 maja 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego na 2018 rok 

Uchwała została zrealizowana 

Wprowadzono do budżetu: 

- dochody – zwiększenie o 672 272,00 zł 

- wydatki – zwiększenie o 758 645,00 zł 

                - zmniejszenia o  8 022,00 zł 

- zwiększenie deficytu o 78 351,00 zł. 

18.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXIV/215/2018 z dnia 30 maja 2018 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu 

Radziejowskiego na lata 2018 - 2028 

Uchwała została zrealizowana 

- urealnienie dochodów i wydatków w 2018 

- ustalenie deficytu – 4 470 659,00 zł 

- wprowadzenie dochodów i wydatków na 

postawie umowy „Rodzina w Centrum 2” na 

lata 2018-2020 

19.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXV/216/2018 z dnia 28 czerwca 2018 

r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Powiatu 

Radziejowskiego za 2017 rok 

Uchwała została zrealizowana 

Rada Powiatu zatwierdziła przedstawione 

przez zarząd sprawozdanie finansowe 

Powiatu Radziejowskiego za 2017r.  

20.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXV/217/2018 z dnia 28 czerwca 2018 

r. w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Zarządu Powiatu w Radziejowie z tytułu 

wykonania budżetu za 2017 r. 

Uchwała została zrealizowana 

Rada Powiatu udzieliła absolutorium 

Zarządowi Powiatu w Radziejowie z tytułu 

wykonania budżetu za 2017r. 

21.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXV/218/2018 z dnia 28 czerwca 2018 

r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za 2017 rok 

Uchwała została zrealizowana 

Rada Powiatu zatwierdziła przedstawione 

przez SP ZOZ roczne sprawozdanie 

finansowe za 2017r. 
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Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Radziejowie 

22.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXV/219/2018 z dnia 28 czerwca 2018 

r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 

Powiatu na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane, 

przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków 

Uchwała została zrealizowana 

Dotacja została udzielona Parafii 

Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w 

Radziejowie na wykonanie prac 

konserwatorskich ścian zewnętrznych 

kościoła parafialnego. 

23.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXV/220/2018 z dnia 28 czerwca 2018 

r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Radziejowskiego 

Uchwała została zrealizowana 

Zmiana rozkładu podyktowana była zmianą 

czasu pracy apteki w okresie wakacji i 

obowiązywała od 1.07.2018r. do 

31.08.2018r. 

24.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXV/221/2018 z dnia 28 czerwca 2018 

r. w sprawie powołania komisji doraźnej 

ds. opracowania zmian w Statucie 

Powiatu Radziejowskiego 

Uchwała została zrealizowana 

Powołano komisję doraźną w skład której 

weszło 5 radnych.  

25.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXV/222/2018 z dnia 28 czerwca 2018 

r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 

zniżek tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym powierzono stanowisko 

kierownicze oraz w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycieli, 

obowiązujących w przedszkolach, 

szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat 

Radziejowski 

Uchwała została zrealizowana 

Obowiązek ustalenia zasad udzielania i 

rozmiaru zniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko kierownicze oraz w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli, obowiązujących w 

przedszkolach, szkołach i placówkach 

oświatowych wynika z art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 

w związku z art. 91d pkt 1 ustawy Karta 

Nauczyciela. 

26.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXV/223/2018 z dnia 28 czerwca 2018 

r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego na 2018 rok 

Uchwała została zrealizowana 

Wprowadzono do budżetu: 

- dochody – zwiększenie o 130 357,00 zł 

- wydatki – zwiększenie o 573 532,00 zł 

                - zmniejszenia o 74 816,00 zł. 

27.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXV/224/2018 z dnia 28 czerwca 2018 

r. w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu 

Radziejowskiego na lata 2018 – 2028 

Uchwała została zrealizowana 

- urealnienie dochodów i wydatków w 2018 

- ustalenie deficytu – 4 839 018,00 zł 

28.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXVI/225/2018 z dnia 27 września 

2018r. w sprawie przyjęcia "Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Radziejowskiego na lata 2018-2021 z 

perspektywą do roku 2024" 

Uchwała została zrealizowana 

Obowiązek opracowania Programu przez 

samorząd powiatu wynika z art. 17 ust. 1 

ustawy z dnia 27.04.2001r. o ochronie 

środowiska. Program został pozytywnie 
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zaopiniowany przez Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Bydgoszczy, Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego oraz był wyłożony 

do wiadomości publicznej. 

29.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXVI/226/2018 z dnia 27 września 

2018 r. w sprawie rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu radziejowskiego 

Uchwała została zrealizowana 

Zmiana rozkładu podyktowana była zmianą 

godzin pracy aptek. 

30.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXVI/227/2018 z dnia 27 września 

2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2018r. 

Uchwała została zrealizowana 

Zmiana dotyczyła zwiększenia o 21 000,00 

zł środków na dofinansowanie tworzenia i 

działania WTZ oraz przesunięć w ramach 

zadań szczegółowych w części dotyczącej 

rehabilitacji zawodowej. 

31.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXVI/228/2018 z dnia 27 września 

2018r. w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2018-2022 

Uchwała została zrealizowana 

 

32.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXVI/229/2018 z dnia 27 września 

2018r. w sprawie upoważnienia Zarządu 

Powiatu do podpisania weksla in blanco 

wraz z deklaracją wekslową 

Uchwała została zrealizowana 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 

2019r. 

33.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXVI/230/2018 z dnia 27 września 

2018r. w sprawie wysokości opłat na 

2019 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i 

jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów w 

przypadku odstąpienia od wykonania 

dyspozycji usunięcia pojazdu 

Uchwała podlega wykonaniu w 2019r. 

34.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXVI/231/2018 z dnia 27 września 

2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustanowienia Statutu Powiatu 

Uchwała została zrealizowana 

Wprowadzono zmiany podyktowane 

przepisami ustawy z dnia 11.01.2018r. o 

zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych 

35.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXVI/232/2018 z dnia 27 września 

2018r. w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok 

Uchwała została zrealizowana 

Wprowadzono do budżetu: 

- dochody – zwiększenie o 463 605,00 zł 

                - zmniejszenia o 222 304,00 zł 

- wydatki – zwiększenie o 852 809,00 zł 

                - zmniejszenia o 611 508,00 zł. 
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36.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXVI/233/2018 z dnia 27 września 

2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu 

Radziejowskiego na lata 2018-2028. 

Uchwała została zrealizowana 

- urealnienie dochodów i wydatków w 2018 

- zmniejszenie kwoty dofinansowania 

projektu „Rodzina w Centrum” o 547,00 zł 

37.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXVI/234/2018 z dnia 27 września 

2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXVIII/175/2017 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 30 listopada 2017r. w 

sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu 

do podpisania weksla in blanco wraz z 

deklaracją wekslową 

Uchwała została zrealizowana 

Zmiana uchwały podyktowana była 

zwiększeniem dofinansowania kosztów 

działania ZAZ. 

38.  

Uchwała Rady Powiatu Nr 

XXXVII/235/2018 z dnia 15 

października 2018r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu 

Uchwała została zrealizowana 

Doprecyzowano sposób głosowania 

jawnego. Zastosowano ujednolicenie 

brzmienia i stylistyki zapisów dotyczących 

Komisji. 

39.  

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 19 listopada 2018 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Rady Powiatu 

Uchwała została zrealizowana 

Uchwała podjęta w związku z rozpoczęciem 

VI kadencji Rady Powiatu w Radziejowie. 

40.  

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 19 listopada 2018 r. 

w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 

Uchwała została zrealizowana 

Uchwała podjęta w związku z rozpoczęciem 

VI kadencji Rady Powiatu w Radziejowie. 

41.  
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 19 listopada 2018 r. 

w sprawie wyboru Starosty 

Uchwała została zrealizowana 

Uchwała podjęta w związku z rozpoczęciem 

VI kadencji Rady Powiatu w Radziejowie. 

42.  
Uchwała Nr I/4/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 19 listopada 2018 r. 

w sprawie wyboru Wicestarosty 

Uchwała została zrealizowana 

Uchwała podjęta w związku z rozpoczęciem 

VI kadencji Rady Powiatu w Radziejowie. 

43.  

Uchwała Nr I/5/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 19 listopada 2018 r. 

w sprawie wyboru członków Zarządu 

Powiatu 

Uchwała została zrealizowana 

Uchwała podjęta w związku z rozpoczęciem 

VI kadencji Rady Powiatu w Radziejowie. 

44.  

Uchwała Nr I/6/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 19 listopada 2018 

roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na 

skargę Prokuratora Okręgowego we 

Włocławku na uchwałę w sprawie 

wysokości opłat na rok 2018, za 

usuwanie pojazdu z drogi i jego 

przechowywanie na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu. 

Uchwała została zrealizowana 

W związku ze skargą Prokuratora 

Okręgowego we Włocławku oraz 

nieuznaniem przedstawionej w skardze 

argumentacji należało podjąć uchwałę. 

 

45.  
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. 

Uchwała została zrealizowana 

Uchwała podjęta w związku z rozpoczęciem 

VI kadencji Rady Powiatu w Radziejowie. 
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w sprawie powołania składu osobowego 

Komisji Rewizyjnej 

46.  

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. 

w sprawie powołania składu osobowego 

Komisji Budżetu i Finansów 

Uchwała została zrealizowana 

Uchwała podjęta w związku z rozpoczęciem 

VI kadencji Rady Powiatu w Radziejowie. 

47.  

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. 

w sprawie składu osobowego Komisji 

Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Uchwała została zrealizowana 

Uchwała podjęta w związku z rozpoczęciem 

VI kadencji Rady Powiatu w Radziejowie. 

48.  

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. 

w sprawie powołania składu osobowego 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska 

Uchwała została zrealizowana 

Uchwała podjęta w związku z rozpoczęciem 

VI kadencji Rady Powiatu w Radziejowie. 

49.  

Uchwała Nr II/11/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. 

w sprawie powołania składu osobowego 

Komisji Infrastruktury Technicznej i 

Bezpieczeństwa Publicznego 

Uchwała została zrealizowana 

Uchwała podjęta w związku z rozpoczęciem 

VI kadencji Rady Powiatu w Radziejowie. 

50.  

Uchwała Nr II/12/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. 

w sprawie uchwalenia "Programu 

Współpracy Powiatu Radziejowskiego z 

organizacjami pozarządowymi na rok 

2019" 

Uchwała będzie realizowana w roku 2019. 

Obowiązek opracowania Programu przez 

samorząd powiatu wynika z art. 5a ust. 1 

ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Projekt 

Programu został poddany konsultacjom 

społecznym. 

51.  

Uchwała Nr II/13/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2018r. 

Uchwała została zrealizowana 

Zmiana dotyczyła: 

- rehabilitacja społeczna - zwiększenie o 

24 560,22 zł,  

- rehabilitacja zawodowa – zmniejszenie o 

24 560,22 zł  

oraz przesunięć w ramach zadań 

szczegółowych w części dotyczącej 

rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

52.  

Uchwała Nr II/14/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXVI/229/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 27 września 2018 r. w 

sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu 

do podpisania weksla in blanco wraz z 

deklaracją wekslową 

Uchwała została zrealizowana 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 

2019r. 

53.  

Uchwała Nr II/15/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości 

wynagrodzenia dla Starosty 

Radziejowskiego 

Uchwała została zrealizowana 

Konsekwencja uchwały Nr I/3/2018 Rady 

Powiatu w Radziejowie z dnia 19 listopada 

2018 r. w sprawie wyboru Starosty 
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54.  

Uchwała Nr II/16/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego na 2018 rok 

Uchwała została zrealizowana 

Wprowadzono do budżetu: 

- dochody – zwiększenie o 136 041,00 zł 

                - zmniejszenia o 103 046,00 zł 

- wydatki – zwiększenie o 223 684,00 zł 

                - zmniejszenia o 231 692,00 zł 

55.  

Uchwała Nr II/17/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 29 listopada 2018 

roku w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu 

Radziejowskiego na lata 2018-2028 

Uchwała została zrealizowana 

- urealnienie dochodów i wydatków w 2018 

- określenie deficytu w kwocie 4 798 015,00 

zł 

- aktualizacja danych dotyczących projektu 

„Termomodernizacja budynków ZSM w 

Radziejowie”, 

- wprowadzono nowy projekt „We share the 

land” na lata 2018-2020. 

56.  

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Radziejowskiego na rok 2019 

Uchwała będzie realizowana w roku 2019. 

57.  

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 roku 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu 

Radziejowskiego na lata 2019-2028 

Uchwała będzie realizowana w roku 2019. 

58.  

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w 

sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na 2019 r. 

Uchwała będzie realizowana w roku 2019. 

59.  

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w 

sprawie przyjęcia planów pracy stałych 

komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 

2019 rok 

Uchwała będzie realizowana w roku 2019. 

60.  

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w 

sprawie przyjęcia planu pracy Rady 

Powiatu w Radziejowie na 2019 r. 

Uchwała będzie realizowana w roku 2019. 

61.  

Uchwała Nr III/23/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w 

Radziejowie Nr XXXVI/226/2018 z dnia 

27 września 2018 roku w sprawie 

rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu 

radziejowskiego 

Uchwała została zrealizowana 

Zmiana rozkładu podyktowana była zmianą 

godzin pracy apteki. 

62.  

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w 

sprawie zwolnienia Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Radziejowie z obowiązku 

Uchwała została zrealizowana 

Uchwała została podjęta z uwagi na to, że 

dotacje otrzymywane na ZAZ nie pokrywają 

wydatków ponoszonych. Kwota nadwyżki 
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wpłaty nadwyżki środków obrotowych 

do budżetu Powiatu 

środków obrotowych zostanie przeznaczona 

na działalność statutową. 

63.  

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 roku 

w sprawie wyboru przedstawicieli Rady 

Powiatu do Rady Społecznej działającej 

przy Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 

Radziejowie 

Uchwała została zrealizowana 

Podjęcie uchwały było niezbędne z uwagi na 

zakończenie kadencji Rady Społecznej oraz 

rozpoczęciem VI kadencji Rady Powiatu w 

Radziejowie, 

64.  

Uchwała Nr III/26/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w 

sprawie zwolnienia z odprowadzania do 

budżetu Powiatu Radziejowskiego 

dochodów uzyskiwanych z tytułu 

wydzierżawiania lub wynajmowania 

majątku Powiatu będącego w 

nieodpłatnym użytkowaniu 

Samodzielnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Radziejowie 

Uchwała została zrealizowana 

Z uwagi na koszty ponoszone przez SP ZOZ 

w związku z nieodpłatnym użytkowaniem 

mienia zasadne jest zwolnienie jednostki z 

odprowadzania do budżetu powiatu kwot 

pozyskanych z najmu i dzierżawy. 

65.  

Uchwała Nr III/27/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego na 2018 rok 

Uchwała została zrealizowana 

Wprowadzono do budżetu: 

- dochody – zwiększenie o 472 255,00 zł 

                - zmniejszenia o 940 743,00 zł 

- wydatki – zwiększenie o 289 184,00 zł 

                - zmniejszenia o 68 122,00 zł 

66.  

Uchwała Nr III/28/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w 

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Radziejowskiego na 

lata 2018-2028 

Uchwała została zrealizowana 

- urealnienie dochodów i wydatków w 2018 

- określenie deficytu w kwocie 5 487 565,00 

zł 

- aktualizacja danych dotyczących projektu 

„Termomodernizacja budynków ZSM w 

Radziejowie”. 

67.  

Uchwała Nr III/29/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w 

sprawie powołania składu osobowego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Uchwała została zrealizowana 

Uchwała podjęta w związku z rozpoczęciem 

VI kadencji rady Powiatu w Radziejowie. 

68.  

Uchwała Nr III/30/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w 

sprawie powołania komisji doraźnej ds. 

opracowania zmian w Statucie Powiatu 

Radziejowskiego 

Uchwała została zrealizowana. 

Powołano komisję w skład której weszło 5 

radnych. Zadaniem komisji było 

przygotowanie zmian w Statucie 

usprawniających pracę Rady. 

69.  

Uchwała Nr III/31/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w 

sprawie powołania składu osobowego 

Komisji Rewizyjnej 

Uchwała została zrealizowana 

Uchwała podjęta w związku z rozpoczęciem 

VI kadencji Rady Powiatu w Radziejowie.  

70.  
Uchwała Nr III/32/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w 

sprawie zmiany składu osobowego 

Uchwała została zrealizowana 
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Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

Uchwała podjęta w związku z rezygnacją 

radnego z funkcji przewodniczącego 

komisji. 

71.  

Uchwała Nr III/33/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w 

sprawie zmiany składu osobowego 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska 

Uchwała została zrealizowana. 

Uchwała podjęta w związku z rezygnacją 

radnej z członkostwa w komisji. 

72.  

Uchwała Nr III/34/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 roku 

w sprawie powołania Rady Społecznej 

działającej przy Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Radziejowie 

Uchwała zrealizowana. 

Podjęcie uchwały było niezbędne z uwagi na 

zakończenie kadencji Rady Społecznej. 

 

 

IV. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte przed 

1 stycznia 2018 r. ale obejmujące swym zakresem 2018 r.  

Lp. 
Uchwała (numer/data 

podjęcia/przedmiot 
Informacja o wykonaniu  

1.  

Uchwała Rady Powiatu 

Nr XXVIII/177/2017 z 

dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie uchwalenia 

"Programu współpracy 

Powiatu 

Radziejowskiego z 

organizacjami 

pozarządowymi na rok 

2018". 

Uchwała została zrealizowana. 

Obowiązek opracowania Programu przez samorząd powiatu 

wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003r. o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Projekt 

Programu został poddany konsultacjom społecznym. 

2.  

Uchwała Rady Powiatu 

Nr XXVIII/173/2017 z 

dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie wysokości 

opłat na 2018 rok, za 

usuwanie pojazdu z drogi 

i jego przechowywanie 

na parkingu strzeżonym 

oraz wysokości kosztów 

w przypadku odstąpienia 

od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu. 

Uchwała została zrealizowana. 

Obowiązek przyjęcia uchwały wynika z art. 130a ust. 6 

ustawy z dnia 20.06.1997r. prawo o ruchu drogowym. 

3.  

Uchwała Rady Powiatu 

Nr XXVIII/172/2017 z 

dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie przyjęcia do 

realizacji przez Powiat 

Radziejowski projektu 

Uchwała została zrealizowana. 

Konieczność podjęcia uchwały wynika z zakresu 

merytorycznego projektu oraz jego wpływu na budżet 

powiatu. Realizacja projektu obejmuje lata 2018-2020. 
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"Dobry zawód otwiera 

drzwi renomowanych 

firm II". 

4.  

Uchwała Rady Powiatu 

Nr XXVII/167/2017 z 

dnia 28 września 2017 

roku o przyjęciu do 

realizacji przez Powiat 

Radziejowski projektu 

„Większa wiedza – 

lepsza przyszłość” 

Uchwała została zrealizowana. 

Konieczność podjęcia uchwały wynika z zakresu 

merytorycznego projektu oraz jego wpływu na budżet 

powiatu. Realizacja projektu obejmuje lata 2017-2018. 

5.  

Uchwała Nr 

XVII/118/2016 Rady 

Powiatu w Radziejowie z 

dnia 29 września 2016 r. 

w sprawie przyjęcia 

"Powiatowego Programu 

Promocji Zatrudnienia i 

Aktywizacji Lokalnego 

Rynku Pracy w Powiecie 

Radziejowskim na lata 

2016 - 2020 

Uchwała została zrealizowana. 

Obowiązek opracowania Programu przez samorząd powiatu 

wynika z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20.04.2004r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

6.  

Uchwała Nr 

XIII/100/2016 Rady 

Powiatu w Radziejowie z 

dnia 31 marca 2016 r. w 

sprawie przyjęcia 

"Powiatowego Programu 

Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na 

lata 2016 - 2020" 

Uchwała została zrealizowana. 

Obowiązek opracowania Programu przez samorząd powiatu 

wynika z art. 35a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.1997r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

7.  

Uchwała Nr XII/92/2016 

Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 27 

stycznia 2016 r. w 

sprawie uchwalenia 

Powiatowego Programu 

Zapobiegania 

Przestępczości oraz 

Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa 

Obywateli na lata 2016 - 

2018 

Uchwała została zrealizowana. 

Obowiązek opracowania Programu przez samorząd powiatu 

wynika z art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5.06.1998r. o 

samorządzie powiatowym. 

8.  

Uchwała Nr XI/86/2015 

Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 28 

grudnia 2015 r. w 

Uchwała została zrealizowana. 

Obowiązek opracowania Programu przez samorząd powiatu 

wynika z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z 29.07.2005r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
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sprawie uchwalenia 

"Powiatowego programu 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na 

lata 2016 - 2020" 

9.  

Uchwała Nr VII/55/2015 

Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 29 

czerwca 2015 r. w 

sprawie uchwalenia 

Powiatowego Programu 

Korekcyjno-

Edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w 

rodzinie na lata 2015-

2020 

Uchwała została zrealizowana. 

Obowiązek opracowania Programu przez samorząd powiatu 

wynika z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

 

V. Wykonanie dokumentów programowych wyznaczających 

ogólne kierunki rozwoju Powiatu Radziejowskiego. 

 

Nazwa dokumentu  
Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Radziejowskiego 

Tryb i data przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych zmian 

dokumentów)  

W dniu 7 sierpnia 2015r. została podjęta Uchwała Nr V/2015 Komitetu 

Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Radziejowskiego w sprawie zatwierdzenia Strategii Obszaru Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020.  

Podstawowe założenia 

Wzmocnienie obszarów związanych ze środowiskiem, edukacją, 

włączeniem społecznym, przeciwdziałaniu ubóstwu. 

Cele rozwojowe: 

- poprawa atrakcyjności infrastrukturalnej i gospodarczej powiatu 

- podniesienie poziomu kapitału społecznego 

- rozwój i dostosowanie systemu pomocy społecznej do potrzeb oraz 

zachodzących zmian demograficznych 

- poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na 

terenie powiatu 

- ochrona zabytków oraz kreowanie nowych rozwiązań kulturalno-

rekreacyjnych 

- poprawa świadomości zdrowotnej mieszkańców oraz modernizacja 

infrastruktury medycznej 
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Realizacja założeń 

przyjętych 

w dokumencie wg stanu 

na dzień 31 grudnia 

2018 r.  

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu 

Radziejowskiego na lata 2014-2020, w której wpisane są działania 

priorytetowe oraz za pomocą której samorządy powiatu otrzymują 

dofinansowanie na inwestycje jest już w dużej części wykonana.  

Realizacja przedsięwzięć wynikających ze Strategii jest wieloetapowa, 

wymaga wielu uzgodnień pomiędzy Partnerami tj. między gminami, 

powiatem i samorządem województwa.  

Do końca 2018 r. zrealizowano bądź są w trakcie realizacji inwestycje w 

zakresie termomodernizacji, infrastruktury przedszkolnej, budowy 

ścieżek rowerowych, gospodarki wodno-ściekowej, edukacji. Poza 

wyżej wymienionymi projektami są realizowane projekty związane 

usługami społecznymi oraz aktywizacją społeczną, zdrowotną i 

zawodową. 

Budżet Strategii na lata 2014 – 2020 zakontraktowany z 

Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację polityki 

terytorialnej wynosi 32 mln zł dofinansowania z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 21 projektów z listy 

podstawowej otrzymało dofinansowanie w ramach polityki terytorialnej. 

Poza projektami złożonym przez Powiat Radziejowski były to projekty 

realizowane przez gminy, a dotyczące inwestycji w infrastrukturę, 

ochronę środowiska, edukację. 

Powiat Radziejowski do końca 2018 roku realizował dwa projekty: 

1. „Większa wiedza – lepsza przyszłość” w ramach Priorytetu 

inwestycyjnego 10i na kwotę 624 531,25. W ramach projektu 

325 uczniów objęto wsparciem w zakresie rozwoju kompetencji 

kluczowych, ponadto 3 szkoły wyposażono w sprzęt TIK do 

prowadzenia zajęć; 

2. „Dobry zawód otwiera drzwi do renomowanych firm II” w 

ramach Priorytetu inwestycyjnego 10i na kwotę 638 472,26. W 

ramach projektu objęto wsparciem 42 uczniów, ponadto 3 szkoły 

wyposażono w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do 

realizacji kształcenia zawodowego. 

 

Najważniejsze działania 

podejmowane w roku 

2018 r. 

W 2018 r. z podstawowej listy projektów w ramach Strategii złożono 

dwa wnioski o dofinansowanie: 

1. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły” 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 

10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 

Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-

04-177/18.  

Całkowita wartość Projektu 273 162,51 zł.  

Całkowita wartość dofinansowania EFS 232 037,51 zł. Celem 

projektu jest rozwijanie u 165 uczniów, w tym 15 z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego, kompetencji kluczowych i 
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umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz 

podniesienie kompetencji 4 nauczycieli do 31.10.2020 r. 

 

2. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Radziejowie” współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

programu Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 

Inwestycyjny:  4c Wspieranie efektywności energetycznej, 

inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania 

odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w 

sektorze mieszkaniowym Działanie: 3.3 Efektywność 

energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 

Dofinansowanie EFRR 1 220 522,89 zł. Całkowita wartość 

projektu 1 704 601,87 zł. Przedmiotem projektu jest 

kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu 

Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Planowane działania w 

ramach projektu: docieplenie ścian budynku, wymiana stolarki 

okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej, termomodernizacja 

poszycia dachowego, modernizacja instalacji centralnego 

ogrzewania. 

 

 

VI. Budżet obywatelski  

 

W 2018 roku w ramach budżetu powiatu nie wyodrębniono budżetu obywatelskiego. 
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VII. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji 

polityk, programów i strategii dotyczących tych zadań.  

 

Nazwa zadania Edukacja publiczna. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2018 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w 

innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2018 r. 

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Radziejowskiego na lata 2014-2020 zatwierdzona Uchwałą Nr 

V/2015 Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. 

Cel rozwojowy 2 – Podniesienie poziomu kapitału społecznego – 

wskazuje jako zadania dla realizacji celu m.in. programy nauczania 

wspierające ukierunkowanie rozwoju na potrzeby rynku pracy oraz 

realizację zajęć wyrównawczych i dodatkowych. 

Zadania te były realizowane w formie projektów opisanych w części 

V raportu. Projekty realizowane były w trzech zespołach szkół 

prowadzonych przez powiat. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

- Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego 

- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Przemystce 

- Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie 

- Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie 

- Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie 

Ponadto na terenie powiatu istnieją szkoły niepubliczne, dla których 

powiat radziejowski nie jest organem prowadzącym: 

- Centrum Edukacyjne „Oświata” 

- Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piotrkowie Kujawskim 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2018r.  

W roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla których organem 

prowadzącym jest powiat radziejowski uczęszczało 1405 osób, w 

tym: 

- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Przemystce – 457 uczniów w zawodach: technik ekonomista, technik 

hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, ponadto 

szkoła prowadzi kształcenie ogólne w liceum ogólnokształcącym z 

innowacją pedagogiczną - pożarnictwo 

- Zespół Szkół i Placówek – 230 uczniów, w tym 76 uczniów w 

szkołach specjalnych – szkoła prowadzi liceum ogólnokształcące, 

gimnazjum (ostatni rok), szkołę podstawową specjalną, gimnazjum 
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specjalne (ostatni rok) oraz szkołę specjalną przysposabiającą do 

pracy 

-  Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie – 384 uczniów w 

zawodach:  

- technika: technik budownictwa, technik informatyk, technik 

mechanik, technik logistyk z innowacją pedagogiczną – policja i 

wojsko 

- Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie – 334 uczniów 

Porównanie liczby uczniów w poszczególnych szkołach w roku 

szkolnym 2017/2018 do roku 2018/2019 zawiera poniższa tabela: 

  
rok szkolny 
2017/2018 

rok szkolny 
2018/2019 

Zmiana 
(+, -) 

Zespół Szkół Rolnicze 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Przemystce 503 457 -46 

Zespół Szkół i Placówek w 
Radziejowie 317 230 -87 

  w tym szkoły specjalne 86 76 -10 

Zespół Szkół Mechanicznych 
w Radziejowie 428 384 -44 

Szkoła Muzyczna I Stopnia 
w Radziejowie 326 334 8 

Ogółem 1574 1405 -169 

 

Zdawalność egzaminu maturalnego w roku 2018 kształtowała się 

następująco: 

  

Liczba uczniów 
przystępujących 

do egzaminu 

Liczba 
uczniów, 

którzy 
zdali 

egzamin 

Procent 

Zespół Szkół Rolnicze 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Przemystce 106 82 77% 

Zespół Szkół i Placówek w 
Radziejowie 85 81 95% 

Zespół Szkół Mechanicznych 
w Radziejowie 29 16 55% 

Ogółem 220 179 81% 

 

Zdawalność egzaminów zawodowych w roku 2018 kształtowała się 

następująco: 
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Liczba uczniów 
przystępujących 

do egzaminu 

Liczba 
uczniów, 

którzy 
zdali 

egzamin 

Procent 

Zespół Szkół Rolnicze 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Przemystce 140 126 90% 

Zespół Szkół Mechanicznych 
w Radziejowie 212 110 52% 

Ogółem 352 236 67% 

 

Zespoły szkół zatrudniają 228 nauczycieli, z czego większość 

stanowią nauczyciele dyplomowani. Poniższa tabela przestawia 

zatrudnienie kadry pedagogicznej w poszczególnych zespołach szkół 

ze wskazaniem stopnia awansu zawodowego w przeliczeniu na etaty: 

  

stażys

ta 

kontrakto

wy 

mianowa

ny 

dyplomo

wany ogółem 

Zespół Szkół 

Rolnicze Centrum 

Kształcenia 

Ustawicznego w 

Przemystce 

0,6 3,73 14,47 26,06 45 

Zespół Szkół i 

Placówek w 

Radziejowie 

2,64 5,22 12,76 57,64 78 

w tym szkoły 

specjalne 
2 3 7,11 46,48 59 

Zespół Szkół 

Mechanicznych w 

Radziejowie 

0 1 14,17 35,06 50 

Szkoła Muzyczna I 

Stopnia w 

Radziejowie 

3 13,07 12,83 10,55 39 

ogółem  6,24 23,02 54,23 129,3 213 

 

Baza noclegowa: 

- Internat ZS RCKU w Przemystce 

- Internat ZSiP w Radziejowie 

 

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym 

W roku 2018 w szkołach przeprowadzano bieżące remonty. Ponadto 

w ramach realizowanych projektów opisanych w części dotyczącej 

realizacji Strategii ORSG doposażono pracownie gastronomiczne, 

informatyczne i językowe.  

W ZSM w Radziejowie dokonano zakupu i montażu 2 pieców 

centralnego ogrzewania na kwotę 174 919,46. 
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Nazwa zadania 
 

Promocja i ochrona zdrowia. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2018 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w 

innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2018 r. 

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Radziejowskiego na lata 2014-2020 zatwierdzona Uchwałą Nr 

V/2015 Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. 

Cel rozwojowy 6 – Poprawa świadomości zdrowotnej mieszkańców 

oraz modernizacja infrastruktury medycznej 

 

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego za lata 2018-

2022 przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/228/2018 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 27 września 2018 roku. 

Cel główny: 

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami 

psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie 

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radziejowie 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2018r.  

W ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

 W 2018r. funkcjonowały: 

1. Oddziały szpitalne: pediatryczny (liczba łóżek - 20), 

chirurgiczny (liczba łóżek -20), położniczo-ginekologiczny 

(liczba łóżek - 28), rehabilitacyjny (liczba łóżek - 42), 

reumatologiczny (liczba łóżek - 25), terapii uzależnień (liczba 

łóżek - 13), chorób wewnętrznych (liczba łóżek - 40). 

2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udzielający całodobowych 

świadczeń z zakresu opieki długoterminowej dla osób 

przewlekle chorych dysponujący 70 łóżkami. 

3. Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej. 

4. Poradnie: chirurgiczna, preluksacyjna, neonatologiczna, 

dermatologiczna, gruźlicy i chorób płuc dzieci, 

laryngologiczna, logopedyczna, nieurochirurgiczna, 

alergologiczna, ortopedyczna, reumatologiczna, 

ginekologiczno-położnicza neurologiczna, gruźlicy i chorób 

płuc, okulistyczna, endokrynologiczna, chirurgii dziecięcej, 

onkologiczna, kardiologiczna, leczenia bólu, diabetologiczna, 

urologiczna, rehabilitacyjna, zdrowia psychicznego, terapii 

uzależnień od alkoholu, psychologiczna, medycyny pracy – 

udzielonych porad 53 610. 
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radziejowie 

monitorowała sytuację epidemiologiczną w powiecie, stan sanitarny 

obiektów oraz podejmowała działalność oświatowo-zdrowotną: 

- odnotowano 573 zachorowania na choroby zakaźne, 

- obowiązkowym szczepieniem ochronnym objęto 8702 osoby, 

- na terenie powiatu funkcjonują 43 podmioty wykonujące 

działalność leczniczą 

- kontroli poddano 12 wodociągów – wszystkie spełniają normy 

- edukacja zdrowotna – profilaktyka HIV/AIDS, realizacja 

programów profilaktycznych „Trzymaj formę”, „Program 

Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu”, „Nie pal 

przy mnie, proszę”, „Czyste powietrze wokół nas”, profilaktyka 

chorób pasożytniczych, profilaktyka chorób odkleszczowych. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym 

W 2018 roku w SP ZOZ na kwotę 95 742,00 zł, dofinansowano zakup 

następującego sprzętu: 

- zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla SP ZOZ 

w Radziejowie, (dofinansowanie na  podstawie umowy partnerskiej od 

Starostwa Powiatowego w Radziejowie),  

- zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla SP ZOZ 

w Radziejowie, (dofinansowanie na  podstawie umowy partnerskiej od 

Gminy Osięciny w Radziejowie), 

- zakup łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem dla oddziału 

wewnętrznego SP ZOZ w Radziejowie (dofinansowanie na  podstawie 

umowy partnerskiej od Gminy Radziejów), 

- zakup łóżka szpitalnego z oprzyrządowaniem dla oddziału 

wewnętrznego SP ZOZ w Radziejowie (dofinansowanie na  podstawie 

umowy partnerskiej od Gminy Bytoń). 
 

 

 

Nazwa zadania 

Pomoc społeczna, w tym: 

- Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

- Polityka prorodzinna. 

- Wspieranie osób niepełnosprawnych. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2018 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w 

innym dokumencie 

„Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Powiecie Radziejowskim na lata 2016-2020” 

Cel główny: zaspokajanie potrzeb społecznych oraz przeciwdziałanie 

zagrożeniom w stopniu zapewniającym równowagę społeczną i 

rozwój powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz 

osób, rodzin i grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym. 

Cele strategiczne: 

1. Wspieranie i rozwój systemu pieczy zastępczej. 

2. Rozwój systemu wspierania osób starszych, długotrwale i 

ciężko chorych. 
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powiatu o takim 

charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2018 r. 

3. Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych. 

4. Ograniczenie zjawiska bezrobocia poprzez odpowiednią 

politykę rynku pracy w powiecie radziejowskim. 

5. Wspieranie i rozwijanie działań na rzecz rodzin i osób 

znajdujących się w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych 

różnymi uzależnieniami. Doskonalenie funkcjonowania 

instytucji pomocy społecznej powiatu oraz propagowanie 

wspólnych działań na rzecz rozwoju instytucji społeczeństwa 

obywatelskiego. 

 

„Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu 

Radziejowskiego na lata 2018-2020” przyjęty Uchwałą Nr 

XXXII/209/2018 z dnia 26.04.2018r. 

Cel główny: 

Stworzenie warunków dla skutecznego rozwoju pieczy zastępczej z 

ukierunkowaniem na jej formy rodzinne. 

Stan realizacji: 

 

„Powiatowy Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020” przyjęty 

Uchwałą Nr XI/86/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 

28.12.2015r. 

Cel główny: 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ograniczenie przyczyn i 

skutków zjawiska na terenie powiatu radziejowskiego. 

Cele szczegółowe: 

1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz 

ograniczenie przyczyn i skutków zjawiska na terenie powiatu 

radziejowskiego. 

2. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i 

korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na 

terenie powiatu radziejowskiego. 

Stan realizacji wskaźników w 2018r.: 

1. Ilość porad udzielonych osobom dotkniętym problemem 

przemocy – 0 (brak zgłoszeń) 

2. Liczba pracowników różnych instytucji przeszkolonych z 

zakresu przeciwdziałania przemocy – 0 

3. Ilość rozpowszechnionych ulotek i broszur informacyjnych 

dot. przemocy domowej –  

4. Ilość artykułów i informacji dot. przemocy w rodzinie w 

lokalnej prasie i telewizji - 

5. Ilość zgłoszeń przekazywanych przez KPP do PCPR i 

odwrotnie – 1 
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6. Ilość osób, które wzięły udział i ukończyły program 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców 

przemocy – 0 

 

„Powiatowy Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie na lata 2015-2020” przyjęty Uchwałą Nr 

VII/55/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29.06.2015r. 

Cel: 

Powstrzymanie sprawcy przed dalszym stosowaniem przemocy 

wobec osoby najbliższej. 

 

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na 

lata 2016-2020 przyjęty Uchwałą Nr XIII/100/2016 Rady Powiatu w 

Radziejowie z dnia 31 marca 2016 r. 

Celem głównym programu jest wyrównywanie szans osób 

niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz 

aktywność w powiecie radziejowskim. 

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – realizuje zadania powiatu 

w zakresie szeroko rozumianej opieki społecznej. 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie - ośrodek 

prowadzi poradnictwo psychiatryczne i psychologiczne oraz udziela 

swoim uczestnikom pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i 

świadczeń zdrowotnych. 

- Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim – dla 77 osób na 

pobyt stały lub czasowy dla osób przewlekle somatycznie chorych. 

- Rodzinny Dom Dziecka w Biskupicach – maksymalna liczba 

wychowanków to 8 dzieci. 

- Zakład Aktywności Zawodowej – miejsca pracy dla 60 osób 

niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 

orzeczonym w związku z upośledzeniem umysłowym, chorobą 

psychiczną lub autyzmem oraz ze stopniem znacznym. 

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi będące jednostką 

organizacyjną Miasta i Gminy Piotrków Kujawski - uczestnikami 

warsztatu mogą być osoby wobec których orzeczono znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności ze wskazaniem do 

uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, w 2018 r - 35 

uczestników. 

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – realizuje 

zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności. 

- Powiatowy Urząd Pracy – realizuje zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 

Piecza zastępcza: 
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realizacji zadania w 

2018r.  

- W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie 

funkcjonuje stanowisko koordynatora ds. pieczy zastępczej. Zadania 

z tego zakresu wykonuje 2 pracowników socjalnych w ramach 

swojego etatu. W 2018 roku zorganizowano dla rodzin zastępczych 

szkolenie prowadzone przez specjalistów w zakresie pomocy 

sprawcom przemocy w rodzinie „Dlaczego młodzi sięgają po alkohol 

– problematyka uzależnień od alkoholu wśród dzieci i młodzieży”. 

- Na terenie powiatu funkcjonuje 31 rodzin zastępczych, w których 

znajduje się 41 dzieci, ponadto poza powiatem w rodzinach 

zastępczych przebywa 30 dzieci.  

- W powiecie funkcjonuje również Rodzinny Dom Dziecka w 

Biskupicach, w którym w roku 2018 przebywało 8 wychowanków.  

- W placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem 

przebywa 10 wychowanków. 

 

W 2018 roku PCPR w Radziejowie nie udzielało porad osobom 

dotkniętym problemem przemocy z uwagi na brak zgłoszeń. W tym 

zakresie PCPR współpracuje z KPP w Radziejowie i Sądem 

Rejonowym w Radziejowie. W 2018r. wpłynęła 1 informacja o 

nałożeniu obowiązku uczestnictwa w programie korekcyjno-

edukacyjnym dla sprawcy przemocy w rodzinie. Z uwagi na brak 

grupy program edukacyjno-korekcyjny nie został uruchomiony. 

 

Polityka prorodzinna 

 

W 2018 roku PCPR w Radziejowie realizował projekty „Rodzina w 

Centrum” i „Rodzina w Centrum 2”. W ramach projektów kierowano 

wsparcie do rodzin zastępczych i naturalnych przeżywających 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Realizowano następujące formy wsparcia: specjalistyczne 

poradnictwo rodzinne – pedagogiczne, specjalistyczne poradnictwo 

rodzinne – prawne, specjalistyczne poradnictwo rodzinne – 

psychologiczne, specjalistyczne poradnictwo rodzinne – 

psychiatryczne, bony edukacyjne, warsztaty dla osób przebywających 

i opuszczających pieczę zastępczą, mediacje rodzinne, terapię 

grupową i indywidualną, warsztaty wzmacniające kompetencje 

rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych, zajęcia 

animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów, 

warsztaty socjoterapeutyczne, warsztaty dla dzieci przebywających w 

rodzinach zastępczych i naturalnych „Moje emocje”. 

 

Wspieranie osób niepełnosprawnych: 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
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W 2018 roku realizowano następujące zadania z zakresu rehabilitacji 

społecznej finansowane ze środków PFRON: dofinansowanie 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na turnusach 

rehabilitacyjnych – 66 osób, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 

221 osób, dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się  – 

8 osób. 

W 2018 r. realizowano również projekt „Aktywny Samorząd” 

finansowanego ze środków PFRON, w ramach którego 2 osoby 

uzyskały pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat.B, 5 osób uzyskało 

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, 3 osoby uzyskały pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym, 1 osoba uzyskała pomoc w zakupie protezy kończyny 

co najmniej na III poziomie jakości oraz 61 osób uzyskało pomoc w 

uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi 

W 2018 roku do WTZ w Nowej Wsi uczęszczało 35 uczestników (18 

kobiet i 17 mężczyzn) w wieku 23-67 lat ze znacznym bądź 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Większość 

uczestników (25 osób) to osoby ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności. Placówka realizuje zadania w zakresie 

rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego 

rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika niezbędnych do 

możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w 

środowisku poprzez: ogólne usprawnienie, rozwijanie umiejętności 

wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej 

przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, przygotowanie 

do życia w środowisku społecznym poprzez rozwój umiejętności 

planowania i komunikowania się, dokonywanie wyborów, 

decydowanie o swoich sprawach oraz innych umiejętności 

niezbędnych w niezależnym życiu a także poprawę kondycji 

psychofizycznej, rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych 

umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w 

zakładzie aktywności zawodowej lub wspomaganym zatrudnieniu na 

otwartym rynku pracy. Uczestnicy WTZ korzystali z pracowni: 

przyrodniczej, krawiecko-rękodzielniczej, komputerowo-biurowej, 

gospodarstwa domowego, ślusarskiej, stolarskiej, artystycznej. W 

ramach rehabilitacji społecznej organizowano imprezy integracyjne 

zarówno w siedzibie WTZ w Nowej Wsi jak i wiele zamiejscowych w 

zaprzyjaźnionych placówkach. 

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim 

Placówka zapewnia całodobową opiekę świadczoną przez 

wykwalifikowaną kadrę ( W 2018 roku w DPS przebywało 69 osób. 

Placówka dysponuje 36 pokojami (1, 2, 3 osobowymi, przy czym 
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większość stanowią pokoje 2 osobowe). Osoby zamieszkujące mają 

zapewnioną opiekę pielęgniarską, fizjoterapię, opiekę psychologa. 

Organizowane są dla nich imprezy zarówno wewnątrz domu jak i 

wyjazdowe spotkania w zaprzyjaźnionych instytucjach. 

Zakład Aktywności Zawodowej 

Zakład oferuje usługi hotelarsko-gastronomiczne. W zakładzie 

funkcjonuje czynna cały tydzień restauracja oraz hotel świadczący 

usługi całodobowo. Organizowane są imprezy okolicznościowe, 

usługi cateringowe oraz 2 punkty małej gastronomii poza siedzibą. W 

dziale produkcyjno-usługowym zatrudnione są osoby 

niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 

orzeczonym w związku z upośledzeniem umysłowym, chorobą 

psychiczną lub autyzmem oraz ze stopniem znacznym. Pracownicy 

niepełnosprawni zatrudnieni są w wymiarze 0,55 etatu. Zakład w 

ramach rehabilitacji zawodowej oferuje również podnoszenie 

kwalifikacji w formie szkoleń. W 2018 roku przeprowadzono 

szkolenia z zakresu BHP, HACCP oraz zawodowe. W ramach 

rehabilitacji społecznej pracownicy brali udział w wycieczkach. W 

ramach rehabilitacji zdrowotnej pracownicy uczestniczą w 

codziennych zabiegach prowadzonych przez fizjoterapeutę. 

Środowiskowy Dom Samopomocy  

Placówka jest dziennym ośrodkiem wsparcia o charakterze 

wspierająco-aktywizującym. Ośrodek dysponuje 7 pracowniami: 

artystyczną, informatyczną, przyrodniczą, krawiecką, sensoryczną, 

kulinarną, muzyczną. Ponadto funkcjonuje sala rehabilitacji i pokój 

wyciszeń. W 2018 roku w zajęciach udział wzięło 41 osób 

niepełnosprawnych z terenu powiatu radziejowskiego, które mają 

zapewniony transport na zajęcia i powrót do miejsca zamieszkania. 

Dom zapewnia niezbędną opiekę i terapię zajęciową oraz 

rehabilitację ruchową. 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 

Radziejowie. 

 

W 2018 roku w zespole pracowało 10 lekarzy orzeczników różnych 

specjalności medycznych oraz 2 psychologów, 1 pedagog i 2 

doradców zawodowych. Wpłynęło 1 190 wniosków o wydanie 

orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 

Wydano 911 orzeczeń o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności 

oraz 145 orzeczeń zaliczających do osób niepełnosprawnych. W 84 

przypadkach wydano orzeczenia odmowne. Ponadto w 2018 roku 

wydano 120 kart parkingowych. 
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Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie 

 

W 2018 roku w rejestrach PUP w Radziejowie pozostawało 57 osób 

bezrobotnych niepełnosprawnych oraz 21 osób poszukujących pracy 

niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu. PUP 

podejmował działania aktywizujące osoby niepełnosprawne 

obejmując je pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym. Ze 

środków PFRON zorganizowano staż dla 6 osób i roboty publiczne 

dla 3 osób.  

 

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Środowiskowy Dom Samopomocy: remonty pracowni i innych 

pomieszczeń, utworzenie nowej pracowni sensorycznej, zmiany w 

lokalizacji pracowni. Kwota wydatkowana – 47 000,00 zł. 

Zakład Aktywności Zawodowej – bieżące remonty. Kwota 

wydatkowana – 19 893,05. 

Rodzinny Dom Dziecka w Biskupicach – zakup mebli, pralki, 

drobnego wyposażenia, drobne remonty. Kwota wydatkowana – 

14 007,63 zł. 

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim – meble, rower 

stacjonarny, sprzęt elektroniczny, drobne remonty, wykonanie 

zaleceń wynikających z postanowień Kujawsko-Pomorskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu  

-49 849,01 zł. 

 

Nazwa zadania Transport zbiorowy i drogi publiczne. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2018 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w 

innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2018 r. 

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Radziejowskiego na lata 2014-2020 zatwierdzona Uchwałą Nr 

V/2015 Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. 

Cel rozwojowy 1 – Poprawa atrakcyjności infrastrukturalnej i 

gospodarczej powiatu. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury 

Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie 
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organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

- Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2018r.  

W 2018r. transport publiczny wykonywał 1 podmiot – Kujawsko-

Pomorski Transport Samochodowy. 

Liczba linii komunikacyjnych – 17 

Liczba przystanków – 175 

Łączny przebieg roczny na wszystkich liniach komunikacyjnych – 73 

94 kilometry. 

Liczba pasażerów w przeliczeniu na sprzedane bilety: jednorazowe – 

5 381, miesięczne – 74 228 (przy czym 1 bilet miesięczny = 44 

pasażerów). 

Drogi: 

Drogi powiatowe – 44 odcinki o łącznej długości 292,2 km, z czego 

272,3 km drogi o nawierzchni twardej, 8,1 km drogi o nawierzchni 

gruntowej, 11,3 miejska. 

W 2018 roku została przeprowadzona ocena stanu technicznego 

nawierzchni drogowej wykonana przy zastosowaniu metody 

wizualnej oceny stanu nawierzchni BIKB. Wyniki przedstawia 

poniższa tabela: 

stan nawierzchni 
% długości pasów 

ruchu 
% powierzchni pasów 

ruchu 

bardzo dobry 26 26 

dobry 17 17 

ostrzegawczy 26 26 

zły 18 18 

bardzo zły 13 13 

 

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

W 2018r. przeprowadzono remonty dróg na kwotę 1 102 526,58 zł: 

- Remont chodnika – droga powiatowa nr 2815 C Osięciny – 

Jarantowice 

- Remont zjazdów i chodnika na drodze powiatowej nr 2590C) 

- Wymiana studzienki kanalizacji deszczowej – droga nr 2846 C ul. 

Kościuszki Radziejów 

- Bieżące i cząstkowe remonty dróg 

- Umocnienie poboczy kostką brukową  

- Remont cząstkowy dróg masą na gorąco – droga nr 2805 C Dobre – 

Lekarzewice i droga nr 2809 C Ułomie – Płowce 

- Konserwacja rowów (Gmina Dobre) 

- Remont drogi powiatowej nr 2841C ul. Ojca Świętego Jana Pawła II  

- Remont drogi nr 2826C Faliszewo-Rybiny  (awaryjny po ulewie) 

- Remont drogi nr 2821 C Płowce – Jarantowice  

- Remont drogi powiatowej nr 2628C Sędzin – Radziejów 

- Remont drogi nr 2802C Bilno – Krotoszyn (likwidacja przełomu) 

- Naprawa 3 sztuk studni kanalizacji deszczowej (droga nr 2846C 

Radziejów ul. Kościuszki) 

- Remonty powierzchniowe dróg 
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- Renowacja rowów oraz konserwacja i oczyszczenie przepustu  (droga 

nr 2831C w miejscowości Topólka). 

 

W 2018r. wydatki inwestycyjne na drogi wyniosły 5 614 591,80 zł: 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2834 C Piotrków Kuj. – Przewóz 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2805 C Dobre – Lekarzewice 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2809 C Ułomie - Płowce  

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2826 C Faliszewo – Rybiny 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2837C  Skulsk – Tomisławice 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2575C Skotniki – Broniewo 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C Pamiątka – Lubraniec 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2825C Witowo – Powałkowice 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2836C Wójcin – Bycz 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2846C Radziejów ul. Kościuszki 

chodnik 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2829C Sadłóg – Świerczyn 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2812C Biskupice – Byczyna  

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2802C Bilno – Krotoszyn 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2806C Bronisław – Bieganowo 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2810C Byczyna – Bełszewo 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2803C Krzywosądz – Sęczkowo 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2811C Szostka Duża – Radziejów 

ul. Parkowa 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo – Lubraniec 

(przełom)  

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów – Bytoń -  ul. 

A. Krajowej w Radziejowie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego 

i oświetlenia ulicznego   

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – 

Izbica 

W 2018 roku zakupiono również samochód dostawczy do Zarządu 

Dróg Powiatowych – 114 080,50zł. 

 

 

Nazwa zadania Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2018 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w 

innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są 

Program Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2018 przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/177/2017 

Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 listopada 2017r. 

Zadania w zakresie kultury: 

- Wspieranie realizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w 

trybie otwartego konkursu ofert mających na celu podtrzymanie 

tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

- Wspieranie inicjatyw mieszkańców w kultywowaniu i 

przekazywaniu tradycji w tym wydawaniu publikacji służących 

upowszechnianiu historii i kultury powiatu radziejowskiego; 

- Współdziałanie w zakresie organizacji i uroczystości 

środowiskowych; dofinansowanie prac konserwatorskich, 
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odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2018 r. 

restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków. 

 

Uchwała Nr XLI/245/2014 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 

kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na 

sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

- Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu Starostwa 

Powiatowego w Radziejowie 

- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2018r.  

W 2018r. w trybie konkursowym udzielono 3 dotacji na realizację 

zadania publicznego w zakresie wspierania kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego.  

NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 

PUBLICZNEGO 

Towarzystwo Miłośników 

Kujaw w Radziejowie 
„W zgodzie z tradycją” 

Stowarzyszenie Szkoła 

Sercem Wsi w Pocierzynie 

„Organizacja konkursów: 

literackiego i plastycznego 

dotyczących tradycji i 

zwyczajów kujawskich” 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Gminy Dobre „Promyk 

Nadziei” 

„W duchu patriotyzmu i 

tradycji” 

 

W 2018 r. władze Powiatu Radziejowskiego organizowały  

uroczystości patriotyczne oraz udzielały wsparcia rzeczowego, 

porządkowego  i kadrowego. 

W ramach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Rada  

Powiatu w Radziejowie  Uchwałą Nr XXXV/219/2018  z dnia 28 

czerwca 2018 r.  udzieliła dotacji na prace konserwatorsko- budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafii Rzymsko- 

Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w 

Radziejowie. Wsparcie przeznaczone zostało na wykonanie prac 

konserwatorskich ścian zewnętrznych kościoła parafialnego. Podstawą 

do przyznania dofinansowania były walory historyczne i 

architektoniczne oraz przesłanki kultu religijnego.    

Kultywowano twórczość ludową regionu, poprzez współpracę 

merytoryczną, organizacyjną i finansową z  Powiatową Radą Kół 

Gospodyń Wiejskich. Działania Powiatowej Rady Kół Gospodyń 

Wiejskich polegają na kultywowaniu tradycji regionalnej, pomoc ze 

strony powiatu polegała  w głównej mierze na zorganizowaniu: 

 Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich  

 Targi Turystyczno - Ogrodnicze w Minikowie  

 Stoiska wystawowe z okazji Dni Powiatu Radziejowskiego   
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 V edycji konkursu „Kaczyna po naszymu” 

 Targi Turystyczno-Ogrodnicze  „Lato Na Wsi Święto Smaku i 

Tradycji” w Minikowie  

 Międzynarodowy Dzień Kobiety Wiejskiej  

Wspierana jest również działalność kulturalna polegająca na 

organizacji konkursów i festiwali odbywających się na terenie 

powiatu: Festiwal Piosenki Europejskiej, "King of the stage”, 

„Powiatowy Dzień Bibliotekarza”, różne konkursy: np. „Od zakwasu 

do żurku kujawskiego”, krasomówczy, konkurs plastyczny „Kujawy 

słowem malowane”, „Wielkanocna kartka świąteczna”, „ Turniej 

Wiedzy Pożarniczej”,  „Dzień Wolontariusza”, „Dzień Strażaka”, 

HDK :Czerwona Róża”, „Barwy jesieni”. 

W 2018 r. na  mocy  porozumień  zawartych  pomiędzy  Zarządem  

Powiatu w Radziejowie, a Burmistrzem Miasta w Radziejowie, 

kontynuowano dotowanie zadań powiatowych realizowanych przez 

Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Radziejowie.  

Ze środków dotacji sfinansowano zakup książek i czasopism 

fachowych, dostęp do ebooków, organizacje prelekcji i wykładów z 

różnych dziedzin wiedzy, promocję książek oraz organizację wystaw. 

Część udzielonej dotacji została również przeznaczona na bieżące 

funkcjonowanie biblioteki. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

 

 

Nazwa zadania Kultura fizyczna i turystyka. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2018 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w 

innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2018 r. 

Program Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2018 przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/177/2017 

Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 listopada 2017r. 

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

- Wspieranie realizacji szkoleń i współzawodnictwa sportowego 

dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych w 

trybie otwartego konkursu ofert. 

- Wspieranie inicjatyw sportowo-rekreacyjnych, realizowanych przez 

kluby oraz inne organizacje kultury fizycznej, poprzez dofinansowanie 

i pomoc organizacyjna w planowanych działaniach. 

- Przyznawanie stypendiów sportowych dla najlepszych 

zawodniczek i zawodników reprezentujących powiat na szczeblu 

wojewódzkim. 

Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa:  

- Wspieranie wydawnictw i publikacji, związanych z promocją 

walorów turystycznych powiatu.  

- Wsparcie organizacyjne imprez popularyzujących turystykę 

regionalną powiatu. 
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Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

- Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu Starostwa 

Powiatowego w Radziejowie 

- Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie 

 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2018r.  

W 2018r. w trybie konkursowym udzielono 5 dotacji na realizację 

zadania publicznego 

NAZWA 

OFERENTA 

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO 

Towarzystwo 

Krzewienia Kultury 

Fizycznej 

„Radziejowianka 

Upowszechnianie sportu różnych grup 

społecznych i środowiskowych. Organizacja 

imprez sportowo- rekreacyjnych dla 

młodzieży szkolnej na szczeblu powiatu, dla 

mieszkańców, promowanie powiatu poprzez 

udział w imprezach organizowanych przez 

inne organizacje” 

Liga Obrony Kraju – 

Szkolne Koło w 

Zespole Szkół 

Mechanicznych 

w Radziejowie. 

„Strzelectwo sportowe – sport i rekreacja w 

powiecie radziejowskim” 

Powiatowy Szkolny 

Związek Sportowy 

w Radziejowie 

Organizowanie imprez sportowych dla 

dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

„Przemystka 

Organizowanie turniejów i działalność 

statutowa UKS-„Przemystka” 

Stowarzyszenie 

Szkoła Sercem Wsi 

w Pocierzynie 

Organizacja turniejów sportowych w 

powiecie radziejowskim pod hasłem „Ze 

sportem za pan brat” 

 

W strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Mechanicznych 

funkcjonuje Kryta Pływalnia „Plusk”, która jest dostępna dla 

wszystkich chętnych.  

W 2018r. poza bieżącą działalnością podejmowano następujące 

działania: 

- prowadzenie zajęć nauki pływania w ramach projektu „Umiem 

pływać”, 

Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej 

Rodziny”, 

- na postawie porozumień z gminami w okresie wakacji i ferii dzieci i 

młodzież miały możliwość wstępu na basen za 1zł, 
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- prowadzenie zajęć: aqua aerobicu, sekcji pływackiej, zajęć 

indywidualnych. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Bieżące przeglądy i naprawy na pływalni. 

 

Nazwa zadania Geodezja, kartografia i kataster. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2018 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w 

innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2018 r. 

Dla zadania nie opracowano dokumentu na poziomie powiatowym. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

- Wydział Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa 

Starostwa Powiatowego w Radziejowie 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2018r.  

W 2018r. w ramach prowadzonych zadań obsłużono: 

- zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych – 1562, 

- operaty geodezyjne przyjęte do zasobu – 1199, 

- uzgodnienia ZUDP – 169, 

- zmiany w rejestrze EGiB – 2688, 

- zarejestrowane transakcje RCWiN – 469, 

- sprzedaż map i wypisów oraz wyrysów ewidencyjnych - 2827 

Zawarto umowę na digitalizację dokumentów PZDiK, utworzenie 

baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań 
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harmonizujących zbiory danych powiatu radziejowskiego 

realizowanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 

– zakończenie prac zaplanowano na czerwiec 2021r. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym 

Wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB wraz z 

opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz 

opracowanie na ich podstawie ortofotomapy – 82 547,81 zł 

 

Nazwa zadania Gospodarka nieruchomościami. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2018 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w 

innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2018 r. 

Dla zadania nie opracowano dokumentu na poziomie powiatowym. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

- Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu Starostwa 

Powiatowego w Radziejowie 

 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2018r.  

Zestawienie gruntów Powiatu Radziejowskiego oraz gruntów 

oddanych w użytkowanie wieczyste wg stanu na  dzień 31.12.2018 r.: 

Ogólna powierzchnia  gruntów stanowiących własność Powiatu 

Radziejowskiego  oraz gruntów oddanych  

w użytkowanie wieczyste na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 

2138202,19 m2. 

Zestawienie powierzchni gruntów wg formy władania: 

Nieodpłatne użytkowanie SP ZOZ  Radziejów  

 pow.  42868,01 m2.  

W trwałym zarządzie  jednostek organizacyjnych Powiatu 

Radziejowskiego znajdują się nieruchomości  

o pow. 375386,78 m2. 

Rodzinny Dom Dziecka w Biskupicach pow. 19000 m2. 
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Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim  

pow. 21244 m2  

Starostwo Powiatowe w Radziejowie pow. 12997,13 m2 

Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie pow. 10748 m2  

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie pow. 1397 m2 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Przemystce  pow. 242403 m2 

Zakład Aktywności Zawodowej pow. 6 610,19 m2 

Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie pow. 65886,59 m2   

Zarząd Dróg Powiatowych pow. 8098 m2 

Ogółem powierzchnia gruntów Powiatu Radziejowskiego zajęte pod 

drogi pow. 1680915,00 m2. 

Ogółem powierzchnia gruntów Powiatu Radziejowskiego oddanych 

w użytkowanie wieczyste  na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 

26035,27 m2. 

 

Nabycie gruntów Powiatu Radziejowskiego w 2018 r.: 

Działka nr ewidencyjny 93 o pow. 29400 m2 położona 

 j. Piotrków Kujawski o. Przewóz nabyta na podstawie Decyzji 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  WSPN/DW.7532.211.2017.EZ  

z dnia 28.11.2017 r.  

* Działka nr ewidencyjny 123 o pow. 45900 m2 położona j. Piotrków 

Kujawski o. Nowa Wieś nabyta na podstawie Decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego WSPN/DW.7532.210.2017.EZ z dnia 

28.11.2017 r.  

* Działka nr ewidencyjny 63 o pow. 15200 m2 położona  

j. Piotrków Kujawski o. Katarzyna nabyta na podstawie Decyzji 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  WSPN/DW.7532.209.2017.EZ  

z dnia 28.11.2017 r.  

* Działka nr ewidencyjny 52/2 o pow. 1107 m2 położona 

 j. Osięciny o. Ujma Mała nabyta na podstawie Decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego  WSPN.DW.7533.107.2017.WJ  z dnia 

11.12.2017 r. 

*Działka nr ewidencyjny 54/2 o pow. 789 m2 położona  

j. Osięciny o. Ujma Mała nabyta na podstawie Decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego  WSPN.DW.7533.116.2017.WJ  z dnia 

11.12.2017 r. 

* Działka nr ewidencyjny 59/3 o pow. 1610 m2 położona  

j. Osięciny o. Ujma Mała nabyta na podstawie Decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego  WSPN.DW.7533.108.2017.WJ z dnia 

11.12.2017 r. 

* Działka nr ewidencyjny 53/3 o pow. 822 m2 położona  

j. Osięciny o. Ujma Mała nabyta na podstawie Decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego  WSPN/DW.7533.117.2017.WJ  z dnia 

11.12.2017 r. 

*Działka nr ewidencyjny 264/1 o pow. 504 m2 położona 

 j. Radziejów o. Bieganowo nabyta na podstawie Decyzji Wojewody 

Kujawsko - Pomorskiego WSPN/DW.7533.41.2014.EZ z dnia 25 

lutego 2016 r.  

oraz Decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

DO.1.6614.2594.2016 (MP) z dnia 6 września 2017 r.)  

i zaświadczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 r.  
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* Działka nr ewidencyjny 60 o pow. 10600 m2  położona  

j. Powałkowice o. Osięciny nabyta na podstawie Decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego WSPN/DW.7532.105.2018.WJ z dnia 

09.08.2018 r. 

* Działka nr ewidencyjny 20/1 o pow. 84 m2 położona  

j. Bytoń, o. Witowo Kolonia nabyta na podstawie Decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego WSPN/DW.7532.106.2018.WJ  z dnia 

09.08.2018 r.  

* Działka nr ewidencyjny 52 o pow. 3500 m2 położona  

j. Bytoń, o.  Witowo Kolonia nabyta na podstawie  Decyzji 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WSPN/DW.7532.107.2018.WJ  

z dnia 09.08.2018 r.  

* Działka nr ewidencyjny 59/1 o pow. 3500 m2 położona 

 j. Bytoń, o.  Witowo Góry nabyta na podstawie  Decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego WSPN/DW.7532.108.2018.WJ z dnia 

09.08.2018 r.  

* Działka nr ewidencyjny 182 o pow. 1400 m2 położona  

j. Bytoń, o.  Witowo Nowe nabyta na podstawie  Decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego WSPN/DW.7532.109.2018.WJ z dnia 

09.08.2018 r.  

* Działka nr ewidencyjny 32/3 o pow. 977 m2  położona  

j. Osięciny o. Ujma Mała nabyta na podstawie Decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego WSPN.DW.7533.30.2018.WJ  z dnia 

16.08.2018 r. 

 Grunty nabyte w 2018 r. są to nieruchomości stanowiące drogi 

powiatowe. 

 

W 2018 r. nie nastąpiła sprzedaż ani zbycie gruntów stanowiących 

własność Powiatu Radziejowskiego. 

 

Dochody z tytułu wykonania praw własności i innych praw 

majątkowych oraz z wykonania posiadania Powiatu Radziejowskiego 

uzyskane w 2018 r. wyniosły 325503,09 zł w tym: 

1.  dochody za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste  15852,32 zł 

2.  dochody  z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

309650,77 zł. 

3.  dochody ze sprzedaży składników majątkowych  0 zł. 

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

W omawianym obszarze w roku 2018r. nie były realizowane 

inwestycje. 

 

Nazwa zadania Administracja architektoniczno-budowlana. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

Dla zadania nie opracowano dokumentu na poziomie powiatowym. 
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danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2018 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w 

innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2018 r. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

- Wydział Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa 

Starostwa Powiatowego w Radziejowie 

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2018r.  

W 2018r. 

- pozwolenia na budowę – 336 

- zgłoszenie robót budowlanych - 760 

- uchylenie pozwolenia na budowę i wygaszenie decyzji – 3, 

- umorzenie postępowania – 15 

- zarejestrowane dzienniki budowy - 281 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

W omawianym obszarze w roku 2018r. nie były realizowane 

inwestycje. 

 

Nazwa zadania Gospodarka wodna. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2018 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w 

innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 

2018-2021 z perspektywą do roku 2024 przyjęty Uchwałą Nr 

XXXVI/225/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 

2018 r. 

Obszar interwencji 4 – Gospodarka wodami. 
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i wskazać stan realizacji 

na koniec 2018 r. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury 

Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie 

 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2018r.  

W 2018 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, starosta 

sprawował nadzór na spółkami wodnymi. W powiecie radziejowskim 

funkcjonuje 6 spółek wodnych: 

- Gminna Spółka Wodna w Osięcinach 

- Gminna Spółka Wodna w Dobrem 

- Gminna Spółka Wodna w Radziejowie 

- Gminna Spółka Wodna w Bytoniu 

- Gminna Spółka Wodna w Topólce 

- Gminna Spółka Wodna w Piotrkowie Kujawskim. 

Obszar objęty działalnością spółek to około 37 874 ha. Spółki 

finansują swoją działalność ze składek członków oraz z dotacji na 

wykonanie zadań publicznych. Otrzymane środki wydatkowane były 

na prace związane z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania 

istniejących urządzeń melioracyjnych.  

 

W 2018r. zatwierdzono 20 dokumentacji hydrogeologicznych 

ustalających zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych dla 

potrzeb deszczowania upraw rolnych. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

W omawianym obszarze w roku 2018r. nie były realizowane 

inwestycje. 

 

Nazwa zadania Ochrona środowiska i przyrody. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2018 r.. Jeżeli 

nie, wskazać czy w 

innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 

2018-2021 z perspektywą do roku 2024 przyjęty Uchwałą Nr 

XXXVI/225/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 

2018 r.  

Cel nadrzędny: 

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Powiatu 

Radziejowskiego, gwarantujący wysoką jakość życia mieszkańców i 

zachowanie walorów przyrodniczych powiatu. 

Obszary interwencji: 

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza. 

2. Zagrożenia hałasem. 

3. Pola elektromagnetyczne. 

4. Gospodarowanie wodami. 
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odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2018 r. 

5. Gospodarka wodno-ściekowa. 

6. Zasoby geologiczne. 

7. Gleby. 

8. Gospodarka wodami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 

9. Zasoby przyrodnicze. 

10. Zagrożenia poważnymi awariami. 

W realizację Programu zaangażowane są poza jednostkami powiatu 

również jednostki samorządu gminnego. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury 

Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie 

 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2018r.  

Ochrona środowiska: 

W 2018r. na terenie powiatu: 

- 9 podmiotów prowadziło przetwarzanie odpadów (inne niż 

niebezpieczne 8 podmiotów) 

- 24 podmioty prowadziły zbieranie odpadów (inne niż niebezpieczne 

12 podmiotów), w tym 4 prowadzone przez jednostki gmin, 

Ogromnym problemem od kilku lat jest zamknięte składowisko 

odpadów w miejscowości Czołówek. Sytuacja w miejscu 

składowania odpadów jest monitorowana zarówno przez 

pracowników starostwa jak i służby policji i straży pożarnej oraz 

WIOŚ Delegatura we Włocławku. Likwidacja składowiska odpadów 

na koszt samorządu wiąże się z kosztami przekraczającymi 

możliwości samorządu powiatowego. W 2018 samorząd powiatu 

występował z pismem do organów państwa z prośbą o podjęcie 

działań umożliwiających uzyskanie wsparcia finansowego na ten cel. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

W omawianym obszarze w roku 2018r. nie były realizowane 

inwestycje. 

 

Nazwa zadania Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2018 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w 

Dla zadania nie został opracowany dokument na poziomie 

powiatowym. 



Strona 42 z 53 
 

innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2018 r. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury 

Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie 

 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2018r.  

W 2018r. grunty leśne w powiecie radziejowskim obejmowały ponad 

3 tys. ha. Dominującym typem siedliskowym lasu są siedliska 

borowe. Dominującym gatunkiem drzewa jest sosna pospolita. 

Pozostałe gatunki drzewostanu to: dąb bezszypułkowy, brzoza 

brodawkowata, olsza czarna.  

W 2018r. wypłacono ekwiwalenty dla 8 właścicieli gruntów 

wyłączonych upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. 

Na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem Włocławek powiat 

partycypuje w kosztach utrzymania lasów niepaństwowych - 

nadzorem objęto 179,16 ha lasów wg stawki 31,54 zł za 1 ha.  

Wydano 1 decyzję dotyczącą zmiany lasu na użytek rolny. 

 

W 2018r. grunty rolne w powiecie radziejowskim obejmowały obszar 

ponad 54 tys. ha. W 2018r. wydano 27 decyzji dotyczących 

wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. 

 

W 2018r. grunty pod wodami w powiecie radziejowskim obejmowały 

obszar około 1 tys. ha. W 2018r.: 

- wydane karty wędkarskie – 133, 

- ilość zarejestrowanego sprzętu do amatorskiego połowu ryb – 28. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

W omawianym obszarze w roku 2018r. nie były realizowane 

inwestycje. 

 

Nazwa zadania Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016-2018 przyjęty 

Uchwałą Nr XII/92/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 

stycznia 2016r. 

Cele do osiągnięcia przy realizacji programu: 

1. Wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli. 
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jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2018 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w 

innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2018 r. 

2. Podniesienie stopnia bezpieczeństwa miejsc zagrożonych. 

3. Aktywna forma działalności Policji i administracji 

samorządowej. 

4. Redukcja liczby przestępstw i zdarzeń kryminalnych. 

5. Uzyskanie pozytywnej postawy społeczeństwa dla inicjatyw 

na rzecz poprawy bezpieczeństwa społecznego. 

6. Zaangażowanie środków masowego przekazu w działania 

prewencyjne. 

7. Komunikacja wielostronna i współdziałanie wszystkich służb 

i podmiotów realizujących zadania na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

8. Partnerstwo z mieszkańcami powiatu. 

Program został opracowany przez Komisję Bezpieczeństwa i 

Porządku przy Staroście Radziejowskim.  

  

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

- Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu Starostwa 

Powiatowego w Radziejowie 

- Komenda Powiatowa Policji 

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

- Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna 

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

- Zarząd Dróg Powiatowych 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

- Powiatowy Urząd Pracy 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

- Dom Pomocy Społecznej 

- Dyrekcja Zespołu Szkół RCKU w Przemystce 

- Dyrekcja Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie 

- Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie 

- Dyrekcja Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2018r.  

W 2018 roku prowadzone były programy i akcje profilaktyczne 

skierowane do mieszkańców powiatu. Komenda Powiatowa Policji 

realizowała programy i akcje skierowane do młodzieży mające na 

celu podniesienie świadomości w zakresie odpowiedzialności 

prawnej nieletnich. Prowadzono również akcje profilaktyczne 

zmierzające do ograniczenia liczby przestępstw, w których 

poszkodowanymi są osoby starsze.  

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym 

 Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz ubrań specjalnych dla KP 

PSP w Radziejowie w ramach Programu modernizacji Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa 

w latach 2017-2020– 49 233,00 zł 
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Nazwa zadania 

Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie 

powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa i 

zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia 

ludzi oraz środowiska. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2018 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w 

innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2018 r. 

W 2016 roku opracowano Powiatowy Plan Zarządzania 

Kryzysowego, który został zatwierdzony przez Wojewodę Kujawsko-

Pomorskiego. 

Plan został opracowany na wypadek wystąpienia zdarzeń noszących 

znamiona kryzysu. 

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2018r.  

W 2018r. nie zanotowano poważnych zdarzeń związanych z 

omawianym obszarem. Skutki silnych deszczów i wiatru usuwane 

były na bieżąco.  

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

W 2018r. nie realizowano inwestycji w omawianym obszarze. 

 

Nazwa zadania Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego 

Rynku Pracy w Powiecie Radziejowskim na lata 2016-2020 przyjęty 

Uchwałą Nr XVII/118/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 

września 2016r. 

Cel główny: 

Podniesienie poziomu kapitału społecznego poprzez zwiększenie 

poziomu aktywności zawodowej i zatrudnialności osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy. 
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na koniec 2018 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w 

innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2018 r. 

Cele szczegółowe: 

1. Rozwój przedsiębiorczości. 

2. Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób 

długotrwale bezrobotnych, do 30 roku życia, powyżej 50 roku 

życia. 

3. Współpraca z pracodawcami i przedsiębiorcami na rzecz 

pozyskiwania ofert zatrudnienia z otwartego rynku pracy. 

4. Rozwój dialogu i współpraca z partnerami rynku pracy. 

5. Rozwój potencjału kadrowego i instytucjonalnego 

Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie. 

Realizacja wskaźników w 2018r. 

1. Liczba pracodawców i przedsiębiorców korzystających z 

usług PUP w Radziejowie – 520 

2. Liczba bezrobotnych i poszukujących pracy, które otrzymały 

jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej – 

68 

3. Liczba przedsiębiorców i pracodawców, którym udzielono 

wsparcia na zatrudnienie pracowników – 300 

4. Liczba przedsiębiorców i pracodawców, którym udzielono 

wsparcia na szkolenie pracowników w ramach KFS – 8 

5. Liczba bezrobotnych, którym ustalono profil pomocy, w tym 

długotrwale bezrobotnych, do 30 roku życia, powyżej 50 roku 

życia – 3401 

6. Liczba opracowanych Indywidualnych Planów Działania, w 

tym dla osób długotrwale bezrobotnych, do 30 roku życia, 

powyżej 50 roku życia – 3084 

7. Liczba bezrobotnych objętych wsparciem w postaci szkoleń, 

staży i subsydiowanego zatrudnienia, w tym osób długotrwale 

bezrobotnych, do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia – 

1045 

8. Liczba podjęć pracy przez osoby bezrobotne, do 30 roku 

życia, powyżej 50 roku życia – 2031 

9. Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy – 920 

10. Liczba zrealizowanych ofert pracy zgłoszonych przez 

pracodawców i przedsiębiorców – 1030 

11. Liczba kontaktów doradców klienta z przedsiębiorcami i 

pracodawcami – 530 

12. Liczba nowych przedsiębiorców i pracodawców pozyskanych 

do współpracy – 98 

13. Liczba wydanych skierowań do pracy – 1194 

14. Liczba kontaktów z bezrobotnymi i poszukującymi pracy w 

sprawie ofert pracy za granicą – 50 

15. Liczba porozumień w sprawie współpracy – 0 

16. Liczba spotkań roboczych – 2 
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17. Liczba podjętych przedsięwzięć – 0 

18. Liczba przeszkolonych pracowników PUP w Radziejowie – 

36 

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

- Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2018r.  

W roku 2018 bezrobocie w powiecie radziejowskim spadło o 8,8% 

(stan na 31.12.2017r. – 2878 osób, 31.12.2018r. – 2624 osoby). 

Znacznie wolniej spada bezrobocie wśród kobiet – w 2018 

zanotowano spadek o 4,6% (stan na 31.12.2017r. – 1623 osoby, 

31.12.2018r. – 1549 osób. 

Wraz ze spadkiem liczby bezrobotnych spada również stopa 

bezrobocia z 18,3% na koniec 2017 roku do 16,9% na koniec 2018 

(spadek o 1,6 punktu procentowego).  

Pomimo zanotowanego spadku zarówno liczby bezrobotnych jak i 

stopy bezrobocia powiat radziejowski plasuje się w czołówce 

powiatów województwa kujawsko-pomorskiego pod względem 

wielkości bezrobocia rejestrowanego. 

W 2018 roku PUP w Radziejowie podejmował działania zmierzające 

do ograniczenia bezrobocia w postaci pośrednictwa pracy, doradztwa 

zawodowego, organizacji staży, szkoleń, subsydiowania zatrudnienia. 

Realizowano programy aktywizacji finansowane ze środków 

Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W 2018 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu PUP w 

Radziejowie dysponował kwotą 12 970 800,00 zł, w tym na 

realizację projektów współfinansowanych przez EFS – 3 636 702,00 

zł. 

W zakresie współpracy odbyły się spotkania robocze doradców 

zawodowych z pracownikami Centrum Informacji i Planowania 

Kariery Zawodowej (CIiPKZ ) we Włocławku, z pracownikami 

CIiPKZ Włocławek, z przedstawicielami Młodzieżowego Centrum 

Kariery OHP w Radziejowie. Uczestnictwo we Włocławskich Targach Szkół, 

Pracy i Rzemiosł zorganizowanych wspólnie przez UM Włocławek, PUP 

Włocławek, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku oraz Cech 

Rzemiosł Różnych we Włocławku. Uczestnictwo w Targach Edukacji i Pracy 

zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Radziejowie. W 

2018 roku w ramach bieżących potrzeb miały miejsca kontakty 

nieformalne z pracownikami instytucji edukacyjnych i ośrodków 

pomocy społecznej. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

W 2018r. nie realizowano inwestycji w omawianym obszarze. 
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dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

 

Nazwa zadania Ochrona praw konsumenta. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2018 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w 

innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2018 r. 

Dla zadania nie opracowano dokumentu na szczeblu powiatowym. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2018r.  

Bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informacja prawna w 

zakresie ochrony interesów konsumentów prowadzone było na 

bieżąco.  

Udzielanie porad i informacji prawnej udzielane konsumentom 

osobiście bądź telefonicznie w sumie 34, w tym dotyczące sprzedaży 

13 oraz usług 21. 

Wszystkie porady dotyczyły następujących branży: 

- odzież i obuwie-  9 

- meble, artykuły wyposażenia wnętrz, utrzymania domu - 4 

- urządzenia gosp. domowego, urządzenia elektroniczne i sprzęt 

komputerowy – 12 

- samochody i środki transportu osobistego - 2  

- art. rekreacyjne, zabawki i art. dla dzieci – 2 

- bieżąca konserwacja, utrzymanie domu, drobne naprawy, 

pielęgnacja – 2 

- Inne dot. Sprzedaży – 2 

- Finansowe – 5 

- ubezpieczeniowe - 3 

- pocztowe i kurierskie -1 

- Telekomunikacyjne - 10 

- Sektor energetyczny - 2 
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- Inne dotyczące usług - 2 

Rzecznik wystosował 25 wystąpień do przedsiębiorców w sprawie 

ochrony praw i interesów konsumentów, 3 zgłoszenia do UOKiK 

oraz 2 zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa do właściwej 

prokuratury. Ponadto prowadzone były działania o charakterze 

edukacyjno-informacyjnym polegające na spotkaniu informacyjnym 

z policjantami, przekazaniu broszur UOKiK. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym 

W 2018r. nie realizowano inwestycji w omawianym obszarze. 

 

Nazwa zadania Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2018 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w 

innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2018 r. 

Zadanie realizowane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019, 

poz. 294). Dla zadania nie opracowano dokumentu na szczeblu 

powiatowym. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

- Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu Starostwa 

Powiatowego w Radziejowie 

 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2018r.  

W 2018 roku mieszkańcy powiatu radziejowskiego mieli możliwość 

skorzystania z usług nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej 

przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową 

Izbę Radców Prawnych w Toruniu oraz Zaborskie Towarzystwo 

Naukowe w Brusach. Porady udzielane są w wyznaczonych 

miejscach na terenie całego powiatu, zwykle są to siedziby urzędów.  

W 2018 udzielono nieodpłatnych porad prawnych 742 osobom. 

Najczęściej pomoc udzielana była w formie poinformowania osoby 
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uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej 

uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

W 2018r. nie realizowano inwestycji w omawianym obszarze. 

 

Nazwa zadania 
Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej oraz obiektów administracyjnych. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2018 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w 

innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2018 r. 

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu 

Radziejowskiego na lata 2014-2020 zatwierdzona Uchwałą Nr 

V/2015 Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. 

Cel rozwojowy 4 – Poprawa efektywności energetycznej budynków 

zlokalizowanych na terenie powiatu. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

- Starostwo Powiatowe w Radziejowie 

- Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego 

- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Przemystce 

- Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie 

- Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie 

- Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie 

- Zarząd Dróg Powiatowych 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

- Powiatowy Urząd Pracy 

- Rodzinny Dom Dziecka w Biskupicach 

- Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim 

- Zakład Aktywności Zawodowej 

- Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim 

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
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Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2018r.  

W 2018r. ponoszono koszty związane z utrzymaniem obiektów 

użyteczności publicznej. 

W 2018r. złożono wniosek „Termomodernizacja budynków Zespołu 

Szkół Mechanicznych w Radziejowie” współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu rozpocznie się 

po otrzymaniu dofinansowania. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Przeprowadzenie remontów bieżących, zakup wyposażenia, itp. 

 

Nazwa zadania Obronność. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2018 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w 

innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2018 r. 

Dla zadania nie opracowano dokumentu na szczeblu powiatowym. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2018r.  

Kwalifikacja wojskowa: 

Powiatowa Komisja Lekarska  w Radziejowie prowadziła swoją 

działalność od 03.04.2018 r. do 16.04.2018 r. zgodnie z Zarządzeniem 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 1/2018 z dnia 02.01.2018 r. 

Komisja swoim  zasięgiem obejmowała 7 podległych jednostek 

samorządowych: Miasto Radziejów, Miasto i Gminę Piotrków 

Kujawski, Gminy: Radziejów, Dobre, Topólka, Osięciny oraz Bytoń. 

Liczba poborowych – 206, z czego 185 zakwalifikowanych do kat.A. 
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Szkolenie obronne: 

W 2018r. zostało przeprowadzone szkolenie obronne. W szkoleniu 

udział wzięli: kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego, 

pracownicy merytoryczni Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, pracownicy prowadzący sprawy związane                                         

z wykonywaniem zadań obronnych szczebla gminnego, obsada stałego 

dyżuru starosty radziejowskiego oraz wykonawcy akcji kurierskiej.                 

W szkoleniu udział wzięło 20 osób.  

Tematyka szkolenia: 

1.Organizacja stałego dyżuru na terenie powiatu, miasta i gminy. 

2. Zamiar realizacji zadań operacyjnych starosty, wójta wynikających 

z planów operacyjnych. 

3. Plan przygotowania służby zdrowia powiatu i szpitala na potrzeby 

obronne państwa, zastępcze miejsca szpitalne. 

4. Ochrona ludności w  warunkach prowadzonych działań obronnych. 

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym 

W 2018r. nie realizowano inwestycji w omawianym obszarze. 

 

 

 

Nazwa zadania Promocja powiatu. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2018 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w 

innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2018 r. 

Dla zadania nie został opracowany dokument na szczeblu 

powiatowym. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

- Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu Starostwa 

Powiatowego w Radziejowie 
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organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

 

Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2018r.  

Promocja powiatu radziejowskiego była realizowana poprzez: 

- współfinansowanie gazety „Powiatowe ABC” 

- wizyty delegacji mieszkańców i samorządowców w partnerskiej 

gminie Wahrenholtz 

- organizację Święta Powiatu Radziejowskiego 

- utrzymywanie Punktu Promocji Powiatu przy ul.Brzeskiej w 

Radziejowie  

- zakup wydawnictw promocyjnych 

- zakup materiałów promocyjnych 

- finansowanie nagród w konkursach, udziału organizacji z terenu 

powiatu w imprezach poza powiatem 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

W 2018r. nie realizowano inwestycji w omawianym obszarze. 

 

Nazwa zadania 

Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe 

założenia i stan realizacji 

na koniec 2018 r. Jeżeli 

nie, wskazać czy w 

innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są 

odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru 

i wskazać stan realizacji 

na koniec 2018 r. 

Program Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2018 przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/177/2017 

Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 listopada 2017r. 

Cel główny – wzmacnianie współpracy między samorządem a 

organizacjami pozarządowymi służącej budowie społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Cele szczegółowe 

- wzmacnianie współpracy administracji publicznej z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

- bieżące rozpoznanie potrzeb społecznych i potencjału organizacji 

pozarządowych w celu zaspokajania tych potrzeb 

- otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie 

organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą 

realizacji projektów konkretnych zadań publicznych 

- wspieranie i promowanie współpracy organizacji pozarządowych 

 

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach 

realizujące zadanie. 

- Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu Starostwa 

Powiatowego w Radziejowie 
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Najważniejsze 

informacje dotyczące 

realizacji zadania w 

2018r.  

W zakresie współpraca o charakterze finansowym ogłoszono 2 

konkursy na realizację zadań w zakresie: 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych, zaplanowana kwota na realizację 

zadania to 15 000,00 zł 

- wspierania wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, zaplanowana 

kwota na realizację zadania to 5 000,00 zł. 

W efekcie dotację otrzymało 10 stowarzyszeń (7 w obszarze kultury 

fizycznej i sportu i 3 w obszarze kultury i edukacji), z czego 1 

stowarzyszenie zrezygnowało z podpisania umowy na wsparcie.  

Poza trybem konkursowym, w trybie tzw. małych zleceń udzielono 

wsparcia 1 stowarzyszeniu na organizację zajęć hip i alpakoterapii. 

W zakresie współpracy o charakterze niefinansowym: 

- przeprowadzono konsultacje projektów aktów normatywnych 

związanych z obszarem działania organizacji pozarządowych 

- strona powiatu radziejowskiego zawiera zakładkę dedykowaną 

organizacjom pozarządowym, która jest na bieżąco aktualizowana, 

- udzielano wsparcia technicznego w postaci udostępnienia sal, 

sprzętu biurowego, itp. oraz wsparcia merytorycznego ze strony 

pracowników starostwa. 

 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

W 2018r. nie realizowano inwestycji w omawianym obszarze. 

 

 


