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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 2020 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 

Powiat Radziejowski położony jest w centralnej Polsce w południowej części 

województwa kujawsko-pomorskiego. W skład powiatu wchodzi 7 jednostek 

administracyjnych: jedna gmina miejska – Radziejów, jedna miejsko-wiejska – 

Piotrków Kujawski oraz 5 gmin wiejskich – Radziejów, Dobre, Osięciny, Topólka, 

Bytoń. Powierzchnia powiatu to 607 km2. Od momentu powstania nie 

dochodziło do zmian granic powiatu.  

Według danych GUS na dzień 31.12.2020r. powiat zamieszkiwało 40.025 osób, 

w tym 20.209 kobiet i 19.816 mężczyzn. Większość mieszkańców powiatu 

radziejowskiego zamieszkuje tereny wiejskie – 30.134 osoby. W 2020 roku 

zanotowano 350 urodzeń i 551 zgonów. Przyrost naturalny kształtował się na 

poziomie -201. Liczba mieszkańców powiatu radziejowskiego systematycznie 
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spada. W okresie ostatnich 10 lat liczba ta zmniejszyła się o 2.458 osób (1.208 w 

grupie mężczyzn i 1.250 w grupie kobiet). Zgodnie z prognozą demograficzną 

GUS na lata 2014-2050 w roku 2030 powiat radziejowski zamieszkiwać będzie 

37.742 mieszkańców, w tym 18.733 mężczyzn i 19.009 kobiet (spadek w grupie 

ogółem o 2.283 osoby, w grupie mężczyzn o 1.083 osoby i grupie kobiet o 800 

osób)1. 

Powiat radziejowski osiągnął w roku 2020 dochody w wysokości 70.085.532,50 

zł co stanowiło 96,02% wartości zakładanej. Na dochody powiatu złożyły się 

następujące rodzaje dochodów: 

1. Subwencje – plan 35.457.779,00 zł – wykonanie 35.457.779,00 zł 

2. Dotacje bieżące – plan 12.506.841,70 zł – wykonanie12.137.804,12 zł 

3. Dochody majątkowe, w tym dotacje – 10.902.067,13 zł – wykonanie 

8.460.702,50 zł 

4. Dochody pozostałe – plan 14.126.253,71 zł – wykonanie – 14.029.246,88 

zł. 

Wydatki powiatu w roku 2020 wyniosły 62.672.722,23 zł, co stanowiło 

90,19% wartości zakładanej. Struktura wydatków w roku 2020 kształtowała 

się następująco: 

1. Dotacje nieinwestycyjne – plan 3.590.499,04 zł – wykonanie 

3.500.082,62 zł. 

2. Dotacje inwestycyjne – plan 0 zł – wykonanie 964.222,00 zł. 

3. Inwestycje – plan 2.086.557,00 zł – wykonanie 2.087.892,89 zł. 

4. Inwestycje na które planuje się dofinansowanie z funduszy 

strukturalnych UE – plan 4.038.796,61 zł – wykonanie 3.354.662,63 zł. 

                                                           
1 Dane z opracowania Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa 2014, Główny Urząd Statystyczny / 
Obszary tematyczne / Ludność / Prognoza ludności / Prognoza gospodarstw domowych na lata 2016-2050 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html
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5. Wydatki bieżące – plan 52.620.042,83 zł – wykonanie 52.675.455,38 zł. 

6. Obsługa długu – plan 145.000,00 zł – wykonanie 90.406,71 zł. 

7. Rezerwy – plan 536.782,00 zł – wykonanie 0,00 zł. 

III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2020r. 

W 2020r. Rada Powiatu w Radziejowie podjęła 54 uchwały, z czego jedna została 

uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 

Numer, data podjęcia, przedmiot 
uchwały 

Informacja o wykonaniu 

Uchwała Nr XIII/117/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
stycznia 2020 roku w sprawie 
likwidacji Zaocznej Szkoły Policealnej 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w 
Przemystce 

Podjęcie uchwały było związane z 
dostosowaniu stanu faktycznego do 
stanu prawnego. 

Uchwała Nr XIII/118/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
stycznia 2020 roku w sprawie 
likwidacji Liceum Ogólnokształcącego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w 
Przemystce 

Podjęcie uchwały było związane z 
dostosowaniu stanu faktycznego do 
stanu prawnego. 

Uchwała Nr XIII/119/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
stycznia 2020 roku w sprawie 
likwidacji Szkoły Policealnej 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Mechanicznych im. Józefa 
Piłsudskiego w Radziejowie 

Podjęcie uchwały było związane z 
dostosowaniu stanu faktycznego do 
stanu prawnego. 

Uchwała Nr XIII/120/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
stycznia 2020 roku w sprawie 
likwidacji Technikum dla Dorosłych 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Podjęcie uchwały było związane z 
dostosowani stanu faktycznego do 
stanu prawnego. 
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Numer, data podjęcia, przedmiot 
uchwały 

Informacja o wykonaniu 

Mechanicznych im. Józefa 
Piłsudskiego w Radziejowie 
Uchwała Nr XIII/121/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
stycznia 2020 roku w sprawie zmiany 
w składzie osobowym Komisji 
Rewizyjnej 

Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej 
są konsekwencją  zmian w Statucie 
powiatu. Uchwała została wykonana. 

Uchwała Nr XIII/122/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
stycznia 2020 roku w składzie Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji 

Zmiany w składzie Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji są konsekwencją  
zmian w Statucie powiatu. Uchwała 
została wykonana. 

Uchwała Nr XIII/123/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
stycznia 2020 roku w sprawie: 
wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny nieruchomości gruntowej 
stanowiących własność Powiatu 
Radziejowskiego na rzecz Gminy 
Dobre 

Podjęcie uchwały było związane z 
umożliwieniem utrzymania ciągu 
komunikacyjnego drogi gminnej z 
drogą wewnętrzną. 

Uchwała Nr XIII/124/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
stycznia 2020 roku w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Radziejowskiego 
na 2020 rok 

Dochody – zwiększenie o 90.450,88 zł 
Wydatki – zwiększenie o 355.969,34 
zł 
Uchwała została wykonana 

Uchwała Nr XIII/125/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
stycznia 2020 roku w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Radziejowskiego na lata 
2020-2028 

Uchwała została podjęta w związku 
ze zmianami w wysokości dochodów i 
wydatków bieżących i majątkowych 
oraz wprowadzenia środków na 
realizację projektów. 

Uchwała Nr XIII/126/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
stycznia 2020 roku w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego 

Uchwała podjęta w związku z 
koniecznością dostosowania 
obowiązujących stawek do nowych 
regulacji prawnych. 

Uchwała Nr XIV/127/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 27 
maja 2020 roku zmieniająca uchwałę 

Uchwała została podjęta z uwagi na 
konieczność skorygowania zapisów 
wcześniejszej uchwały. 
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Numer, data podjęcia, przedmiot 
uchwały 

Informacja o wykonaniu 

w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego 

Uchwała Nr XIV/128/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 27 
maja 2020 roku w sprawie określenia 
zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. 

Uchwała została podjęta w celu 
umożliwienia wydatkowania środków 
PFRON na zadania z zakresu 
rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

Uchwała Nr XIV/129/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 27 
maja 2020 roku w sprawie założenia 
Branżowej Szkoły II stopnia w 
Radziejowie, włączenia jej w skład 
Zespołu Szkół Mechanicznych im. 
Józefa Piłsudskiego w Radziejowie 
oraz nadania jej statutu 

Uchwała podjęta w związku z 
potrzebą utworzenia branżowej 
szkoły II stopnia. 

Uchwała Nr XIV/130/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 27 
maja 2020 roku w sprawie zmian w 
budżecie Powiatu Radziejowskiego na 
2020 rok 

Dochody – zwiększenie o 665.513,17 
zł 
Dochody – zmniejszenie o 
1.269.826,00 zł 
Wydatki – zwiększenie o 669.945,74 
zł 
Wydatki – zmniejszenie o 575.297,00 
zł 
Uchwała została wykonana 

Uchwała Nr XIV/131/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 27 
maja 2020 roku w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Radziejowskiego na lata 
2020-2028 

Uchwała została podjęta w związku 
ze zmianami w wysokości dochodów i 
wydatków bieżących i majątkowych 
oraz przesunięcia terminu i kwot 
realizacji niektórych projektów. 

Uchwała Nr XV/132/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
czerwca 2020 roku w sprawie 
udzielenia Zarządowi Powiatu w 
Radziejowie wotum zaufania 

Uchwała podjęta w związku z 
realizacją kompetencji rady. 
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Numer, data podjęcia, przedmiot 
uchwały 

Informacja o wykonaniu 

Uchwała Nr XV/133/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
czerwca 2020 roku w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Powiatu 
Radziejowskiego za 2019r. 

Uchwała podjęta w związku z 
realizacją kompetencji rady. 

Uchwała Nr XV/134/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
czerwca 2020 roku w sprawie 
udzielenia absolutorium dla Zarządu 
Powiatu w Radziejowie z tytułu 
wykonania budżetu za 2019r. 

Uchwała podjęta w związku z 
realizacją kompetencji rady. 

Uchwała Nr XV/135/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
czerwca 2020 roku zmieniająca 
uchwałę w sprawie rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu radziejowskiego 

Uchwała została podjęta, po 
uzyskaniu wymaganych prawem 
opinii, w celu dostosowania 
harmonogramu do stanu 
faktycznego. 

Uchwała Nr XV/136/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
czerwca 2020 roku w sprawie 
nadania Statutu Zakładowi 
Aktywności Zawodowej w 
Radziejowie 

Uchwała podjęta w związku z 
koniecznością aktualizacji zapisów 
statutu. 

Uchwała Nr XV/137/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
czerwca 2020 roku w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XI/97/2019 Rady Powiatu 
w Radziejowie z dnia 27 listopada 
2019 r. w sprawie upoważnienia 
Zarządu Powiatu do podpisania 
weksla in blanco wraz z deklaracją 
wekslową 

Uchwała podjęta w związku z 
koniecznością zabezpieczenia 
prawidłowej realizacji umowy 
dotyczącej dofinansowania 
działalności ZAZ w Radziejowie ze 
środków PFRON. 

Uchwała Nr XV/138/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
czerwca 2020 roku w sprawie 
zatwierdzenia rocznego 

Uchwała podjęta w związku z 
realizacją uprawnienia organu 
założycielskiego. 
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Numer, data podjęcia, przedmiot 
uchwały 

Informacja o wykonaniu 

sprawozdania finansowego za 2019 
rok Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Radziejowie 

Uchwała Nr XV/139/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
czerwca 2020 roku w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Radziejowskiego 
na 2020 rok 

Dochody – zwiększenie o 688.160,22 
zł 
Wydatki – zwiększenie o 
1.017.427,10 zł 
Wydatki – zmniejszenie o 90.000 zł 
Przeniesienia między działami, 
rozdziałami i paragrafami. 
Uchwała została wykonana. 

Uchwała Nr XV/140/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
czerwca 2020 roku w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Radziejowskiego na lata 
2020-2028 

Uchwała została podjęta w związku 
ze zmianami w wysokości dochodów i 
wydatków bieżących i majątkowych 
oraz przesunięcia terminu i kwot 
realizacji niektórych projektów. 

Uchwała Nr XV/141/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
czerwca 2020 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Powiatu 
Radziejowskiego na rzecz Gminy 
Dobre. 

Uchwała podjęta w związku z 
wnioskiem Gminy Dobre. 
Nieruchomość przeznaczona na cele 
publiczne – drogę gminną. Uchwała 
została wykonana 

Uchwała Nr XVI/142/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 23 
września 2020 roku w sprawie 
rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie 
powiatu radziejowskiego. 

Uchwała została podjęta, po 
uzyskaniu wymaganych prawem 
opinii, w celu dostosowania 
harmonogramu do stanu 
faktycznego. 

Uchwała Nr XVI/143/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 23 
września 2020 roku zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia zadań i 
wysokości środków Państwowego 

Uchwała podjęta w związku z 
koniecznością dokonania przesunięć 
między zadaniem rehabilitacja 
zawodowa a zadaniem rehabilitacja 
społeczna. 
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Numer, data podjęcia, przedmiot 
uchwały 

Informacja o wykonaniu 

Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2020 r. 
Uchwała Nr XVI/144/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 23 
września 2020 roku w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Radziejowskiego 
na 2020 rok 

Dochody – zwiększenia o 
1.995.859,35 zł 
Dochody – zmniejszenia o 691.439,68 
zł 
Wydatki – zwiększenia o 
2.020.787,68 zł 
Uchwała została wykonana. 

Uchwała Nr XVI/145/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 23 
września 2020 roku w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Radziejowskiego na lata 
2020-2028 

Uchwała została podjęta w związku 
ze zmianami w wysokości dochodów i 
wydatków bieżących i majątkowych. 

Uchwała Nr XVI/146/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 23 
września 2020 roku w sprawie 
rozpatrzenia petycji Pani Renaty 
Sutor w interesie publicznym w 
zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego w związku z istniejącą 
pandemią w Polsce. 

Uchwała została podjęta w związku 
ze złożoną petycją. Uznano petycję z 
nie zasługującą na uwzględnienie. 

Uchwała Nr XVII/147/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 12 
listopada 2020 roku w sprawie 
wyboru biegłego rewidenta na 
badanie sprawozdania finansowego 
za lata 2020-2021 w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Radziejowie 

Uchwała podjęta w związku z 
obowiązkiem organu założycielskiego 
do zatwierdzenia wyłonionego w 
drodze zamówienia biegłego 
rewidenta. 

Uchwała Nr XVII/148/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 12 
listopada 2020 roku w sprawie 
uchwalenia „Rocznego programu 
współpracy Powiatu Radziejowskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami o których mowa w ar. 3 

Uchwała podjęta w związku z 
koniecznością przyjęcia rocznego 
programu współpracy. 
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Numer, data podjęcia, przedmiot 
uchwały 

Informacja o wykonaniu 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 
2021” 

Uchwała Nr XVII/149/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 12 
listopada 2020 roku w sprawie 
nadania Statutu Powiatowemu 
Urzędowi Pracy w Radziejowie 

Uchwała podjęta w związku z 
koniecznością aktualizacji Statutu 
PUP w Radziejowie. 

Uchwała Nr XVII/150/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 12 
listopada 2020 roku w sprawie 
upoważnienia Zarządu Powiatu do 
podpisania weksla in blanco wraz z 
deklaracją wekslową 

Uchwała podjęta w związku z 
koniecznością udzielenia 
zabezpieczenia środków PFRON 
przekazywanych na działalność ZAZ w 
Radziejowie. 

Uchwała Nr XVII/151/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 12 
listopada 2020 roku w sprawie 
ustalenia na 2021 rok wysokości opłat 
za usuwanie pojazdu z drogi i jego 
przechowywanie na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości kosztów 
w przypadku odstąpienia od 
wykonania dyspozycji usunięcia 
pojazdu 

Podjęta uchwała realizuje obowiązek 
ustalenia stawek obowiązujących w 
danym roku kalendarzowym. 

Uchwała Nr XVII/152/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 12 
listopada 2020 roku w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Radziejowskiego 
na 2020 rok 

Dochody – zwiększenia o 434.276,05 
zł, 
Dochody – zmniejszenia o 515.181,15 
zł, 
Wydatki – zwiększenia o 363.380,07 
zł 
Wydatki – zmniejszenia o 
1.695.804,52 zł 
Przeniesienia planowanych 
wydatków między działami, 
rozdziałami i paragrafami. 

Uchwała Nr XVII/153/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 12 
listopada 2020 roku w sprawie zmian 

Uchwała została podjęta w związku 
ze zmianami w wysokości dochodów i 
wydatków bieżących i majątkowych 
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Numer, data podjęcia, przedmiot 
uchwały 

Informacja o wykonaniu 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Radziejowskiego na lata 
2020-2028 

oraz przesunięcia terminu i kwot 
realizacji niektórych projektów. 

Uchwała Nr XVII/154/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 12 
listopada 2020 roku zmieniająca 
uchwałę w sprawie rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu radziejowskiego 

Uchwała została podjęta, po 
uzyskaniu wymaganych prawem 
opinii, w celu dostosowania 
harmonogramu do stanu 
faktycznego. 

Uchwała Nr XVII/155/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 12 
listopada 2020 roku w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XI/97/2019 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 27 
listopada 2019 r. w sprawie 
upoważnienia Zarządu Powiatu do 
podpisania weksla in blanco wraz z 
deklaracją wekslową 

Uchwała została podjęta w związku z 
koniecznością zabezpieczenia 
zwiększonych środków PFRON na 
funkcjonowanie ZAZ w Radziejowie. 

Uchwała Nr XVIII/156/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu 
Radziejowskiego na rok 2021 

Uchwała została podjęta w związku z 
nadchodzącym nowym rokiem 
budżetowym. 

Uchwała Nr XVIII/157/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Radziejowskiego 
na lata 2021-2028 

Uchwała została podjęta w związku z 
nadchodzącym nowym rokiem 
budżetowym. 

Uchwała Nr XVIII/158/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
grudnia 2020 roku w sprawie zmiany 
w składzie osobowym Komisji 
Rewizyjnej 

Uchwała została podjęta związku 
rezygnacją radnej z członkostwa w 
komisji i koniecznością powołania 
nowego członka. 

Uchwała Nr XVIII/159/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
grudnia 2020 roku w sprawie wyboru 
członka Zarządu Powiatu 

Uchwała została podjęta związku z 
wygaśnięciem mandatu radnego 
pełniącego funkcję członka zarządu i 
koniecznością powołania nowego. 
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Numer, data podjęcia, przedmiot 
uchwały 

Informacja o wykonaniu 

Uchwała Nr XVIII/160/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
grudnia 2020 roku w sprawie 
zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2021 r. 

Uchwała realizuje wymóg przyjęcia 
planu pracy na nowy rok 
kalendarzowy. 

Uchwała Nr XVIII/161/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
grudnia 2020 roku w sprawie 
przyjęcia planów pracy stałych 
komisji Rady Powiatu w Radziejowie 
na 2021 rok 

Uchwała realizuje wymóg przyjęcia 
planów pracy na nowy rok 
kalendarzowy. 

Uchwała Nr XVIII/162/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
grudnia 2020 roku w sprawie 
przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w 
Radziejowie na 2021 r. 

Uchwała realizuje wymóg przyjęcia 
planu pracy na nowy rok 
kalendarzowy. 

Uchwała Nr XVIII/163/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
grudnia 2020 roku w sprawie 
delegowania radnych Rady Powiatu w 
Radziejowie na członków Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku 

Uchwała została podjęta z uwagi na 
wygaśnięcie kadencji poprzedniej 
komisji i konieczności powołania 
składu kolejnej. 

Uchwała Nr XVIII/164/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
grudnia 2020 roku zmieniająca 
uchwałę w sprawie wysokości 
środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2020 r. 

Uchwała podjęta w związku z 
potrzebą przeniesienia środków z 
zadania rehabilitacja zawodowa na 
zadanie rehabilitacja społeczna. 

Uchwała Nr XVIII/165/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
grudnia 2020 roku w sprawie 
zwolnienia z odprowadzania do 
budżetu Powiatu Radziejowskiego 
dochodów uzyskiwanych z tytułu 
wydzierżawiania lub wynajmowania 
majątku Powiatu będącego w 
nieodpłatnym użytkowaniu 

Uchwała została podjęta z uwagi na 
potrzebę pozostawienia dochodów w 
SP ZOZ, który ponosi ciężary związane 
z użytkowaniem gruntów. 
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Numer, data podjęcia, przedmiot 
uchwały 

Informacja o wykonaniu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Radziejowie 
Uchwała Nr XVIII/166/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
grudnia 2020 roku w sprawie zmian w 
budżecie Powiatu Radziejowskiego na 
2020 rok 

Dochody – zwiększenie o 
7.125.453,20 zł. 
Dochody – zmniejszenie o 46.100,00 
zł. 
Wydatki – zwiększenie o 
2.968.418,56 zł. 
Wydatki – zmniejszenie o 910.761.86 
zł. 
Przeniesienia wydatków między 
działami, rozdziałami, paragrafami. 

Uchwała Nr XVIII/167/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
grudnia 2020 roku w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Radziejowskiego na lata 
2020-2028 

Uchwała została podjęta w związku 
ze zmianami w wysokości dochodów i 
wydatków bieżących i majątkowych 
oraz przesunięcia terminu i kwot 
realizacji niektórych projektów. 

Uchwała Nr XVIII/168/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
grudnia 2020 roku w sprawie 
rozpatrzenia petycji w interesie 
publicznym w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa na drodze 
powiatowej nr 2810C Byczyna –
Osięciny 

Petycja została uznana za zasadną. 

Uchwała Nr XVIII/169/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
grudnia 2020 roku w sprawie 
udzielenia dotacji Gminie Osięciny na 
dofinansowanie organizacji 
Powiatowo-Gminno-Parafialnych 
Dożynek 

Uchwała nie została zrealizowana z 
uwagi na trwającą pandemię. 

Uchwała Nr XVIII/170/2020 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 29 
grudnia 2020 roku w sprawie 
ustalenia wydatków niewygasających 
z końcem 2020 roku 

Uchwała została uchylona przez 
organ nadzorczy. 
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IV. Wykonanie dokumentów programowych wyznaczających 

ogólne kierunki rozwoju Powiatu radziejowskiego. 

W dniu 7 stycznia 2015r. została przyjęta 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. 

Podstawowym założeniem strategii jest wzmocnienie obszarów związanych ze 

środowiskiem, edukacją, włączeniem społecznym, przeciwdziałaniu ubóstwu. 

Cele rozwojowe: 

1) poprawa atrakcyjności infrastrukturalnej i gospodarczej powiatu 

2) podniesienie poziomu kapitału społecznego 

3) rozwój i dostosowanie systemu pomocy społecznej do potrzeb oraz 

zachodzących zmian demograficznych 

4) poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na 

terenie powiatu 

5) ochrona zabytków oraz kreowanie nowych rozwiązań kulturalno-

rekreacyjnych 

6) poprawa świadomości zdrowotnej mieszkańców oraz modernizacja 

infrastruktury medycznej. 

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 w 

większości wykonana. Realizacja przedsięwzięć wynikających ze Strategii jest 
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wieloetapowa, wymaga wielu uzgodnień pomiędzy Partnerami tj. między 

gminami, powiatem i samorządem województwa.  

Do końca 2020 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 2020 r. 33 projekty z listy podstawowej 

otrzymały 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 2020 roku realizował następujące 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. 

3. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły” współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 

Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe 
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Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Umowa podpisana 25.04.2019 r., nr projektu RPKP.10.02.02-04-0024/18. 

Całkowita wartość Projektu 273 162,51 zł. Całkowita wartość 

dofinansowania EFS 232 037,51 zł. Kontynuacja projektu w 2021 r. Celem 

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

potrzebie kształcenia specjalnego, kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji 

4 nauczycieli do 31.10.2020 r. 

4. „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. 

Umowa podpisana 29.08.2019 r. nr projektu RPKP.03.03.00-04-0014/18. 

Dofinansowanie EFRR 889 158,13 zł. Całkowita wartość projektu 1 206 

456,87 zł. Projekt zakończony w 2020 r. 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. 

5.  „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II” 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
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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. Umowa podpisana 30.06.2020 r., nr projektu RPKP.10.02.02-

04-0013/19. Całkowita wartość Projektu 185 963,75 zł. Całkowita wartość 

dofinansowania EFS 176 663,75 zł. Kontynuacja projektu w 2021 r. Celem 

projektu jest rozwijanie u 165 uczniów, w tym 10 z orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia specjalnego, kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, doposażenie szkół w ramach 

projektu oraz podniesienie kompetencji 2 nauczycieli do 31.07.2021 r. 

V. Budżet obywatelski 

W 2020 roku w ramach budżetu powiatu nie wyodrębniono budżetu 

obywatelskiego. 

VI. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, 

programów i strategii dotyczących tych zadań. 

A. Edukacja publiczna 

Dokumentem programowym dla tego zadania jest Strategia Obszaru Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020 

zatwierdzona Uchwałą 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. 

Cel rozwojowy 2 – Podniesienie poziomu kapitału społecznego – wskazuje jako 

zadania do realizacji celu mi.in, programy nauczania wspierające 
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ukierunkowanie rozwoju na potrzeby rynku pracy oraz realizację zajęć 

wyrównawczych i dodatkowych. 

Jednostkami organizacyjnymi powiatu realizującymi zadanie są: 

1) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego 

2) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce 

3) Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie 

4) Zespól Szkół Mechanicznych w Radziejowie 

5) Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie 

6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie 

Ponadto na terenie powiatu istnieją szkoły niepubliczne, dla których powiat 

radziejowski nie jest organem prowadzącym: 

1) Centrum Edukacyjne „Oświata” 

2) Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Piotrkowie Kujawskim. 

W roku szkolnym 2020/2021 do szkół dla których organem prowadzącym jest 

powiat radziejowski uczęszczało 1.655 osób, w tym: 

1) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce – 

541 uczniów w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, 

technik żywienia i usług gastronomicznych. Ponadto szkoła prowadzi 

kształcenie ogólne w liceum ogólnokształcącym z innowacją pedagogiczna 

– pożarnictwo. 

2) Zespół Szkół i Placówek – 250 uczniów, w tym 81 uczniów w szkołach 

specjalnych – szkoła prowadzi liceum ogólnokształcące, szkołę 

podstawową specjalną oraz szkołę specjalną przysposabiającą do pracy. 

3) Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie – 539 uczniów w zawodach:  
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a. Technika – technik budownictwa, technik informatyk, technik 

mechanik, technik logistyk z innowacją pedagogiczną – policja i 

wojsko. 

b. Branżowa szkoła wielozawodowa – cukiernik, elektryk, fryzjer, 

kucharz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, mechanik pojazdów 

samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter 

zabudowy i robót wykończeniowych, operator obrabiarek 

skrawających. 

4) Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie – 325 uczniów. 

Porównanie liczby uczniów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 zawiera poniższa tabela. 

Nazwa placówki Rok 
szkolny 
2017/2018 

Rok 
szkolny 
2018/2019 

Rok 
szkolny 
2019/2020 

Rok 
szkolny 
2020/2021 

ZS RCKU w Przemystce 503 457 586 541 

ZSiP w Radziejowie 317 230 251 250 

W tym szkoły specjalne 86 76 81 81 

ZSM w Radziejowie 428 384 468 539 

SM I Stopnia w 

Radziejowie 

326 334 324 325 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach średnich w roku 2020 

kształtowała się w zróżnicowany sposób. Najwięcej absolwentów zdało maturę 

w Zespole Szkół i Placówek – na 44 osoby, które podeszły do egzaminu 40 

uzyskało maturę (90,9%), natomiast najmniej w Zespole Szkół Mechanicznych -  

na 27 osób przystępujących do egzaminu tylko 17 zdało maturę (62,96%). 
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Poniższa tabela zawiera informacje na temat liczby uczniów 

poszczególnych zespołów szkół, którzy ukończyli szkołę, liczbę absolwentów 

przystępujący do matury i liczbę osób, które zdały egzamin maturalny. Przy czym 

dane związane z liczbą osób, które ukończyły szkołę dotyczą tylko szkół średnich 

w poszczególnych zespołach szkół. 

Nazwa placówki Liczba 
uczniów, 
którzy 
ukończyli 
szkołę 

Liczba uczniów 
przystępujących 
do egzaminu 

Liczba 
uczniów, 
którzy 
zdali 
egzamin 

Procent  

ZS RCKU w Przemystce 117 94 70 74,46 

ZSiP w Radziejowie 44 44 40 90,90 

ZSM w Radziejowie 47 27 17 62,96 

Źródło: Opracowanie własne 

Ważną informacją na temat jakości i poziomu kształcenia w szkołach jest 

również poziom zdawalności egzaminów zawodowych. Kształcenie zawodowe 

prowadzą dwa zespoły szkół – Zespół Szkół Rolnice Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Przemystce oraz Zespół Szkół Mechanicznych. W rok 2020 na 

318 osób przystępujących do egzaminów zawodowych, zdały je 233 osoby co 

stanowi 73,27%. Poniższa tabela zawiera zestawienie zdawalności egzaminów w 

dwóch wymienionych wyżej zespołach szkół. 

Nazwa placówki Liczba uczniów 
przystępujących 
do egzaminu 

Liczba uczniów, 
którzy zdali 
egzamin 

Procent  

ZS RCKU w Przemystce 170 156 91,76 

ZSM w Radziejowie 148 77 52,02 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zespoły szkół oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zatrudniają 230 

nauczycieli co przekłada się na 229,96 etatu. Większość zatrudnionych stanowią 
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nauczyciele dyplomowani. Poniższa tabela zawiera dane na temat zatrudnienia 

kadry pedagogicznej w poszczególnych placówkach, ze wskazaniem stopnia 

awansu zawodowego, w przeliczeniu na etaty. 

Nazwa placówki Nauczyciel 
stażysta 

Nauczyciel 
kontraktowy 

Nauczyciel 
mianowany 

Nauczyciel 
dyplomowany 

Ogółem  

ZS RCKU w 

Przemystce 
1,31 10,56 13,00 26,90 51,77 

ZS i P w 

Radziejowie 
0 4,80 12,23 59,79 76,82 

ZSM w Radziejowie 0,30 1,77 15,18 34,82 52,07 

SM I Stopnia  

w Radziejowie 
2,17 12,48 14,12 12,03 40,80 

Poradnia Psych.-

Ped. w Radziejowie 
0,5 0 0 8 8,50 

Ogółem  4,28 29,61 54,53 141,54 229,96 

Źródło: Opracowanie własne. 

W zespołach szkół prowadzonych przez powiat realizowano w 2020 roku 

projekty mające na celu podnoszenie wiedzy i rozwijanie kompetencji uczniów. 

Część projektów realizowana była w więcej niż jednym zespole szkół, należały do 

nich: 

1) Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły – projekt dla uczniów  

liceów ogólnokształcących w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie oraz 

Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. 

2) Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II – projekt dla 

uczniów  liceów ogólnokształcących w Zespole Szkół i Placówek w 

Radziejowie oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Przemystce. 

Projekty realizowane w poszczególnych zespołach szkół: 
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1)  Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Przemystce: 

a. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole 

Szkół RCKU w Przemystce 

b. We share the land w ramach Erasmus+ 

c. Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem 

kadry 

d. TiK + języki obce = silna szkoła” 

2) Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie: 

a. Narodowy Program Czytelnictwa 

b. Niebo nad astrobazami 

c. Pod wspólnym niebem 

d. Efektywny nauczyciel – efektywne nauczanie 

e. SKS – Szkolny Klub Sportowy 

f. Szklanka mleka 

g. Owoce w szkole 

h. Integracja I 

3) Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie: 

a. Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejski 

poziomie w ramach Erasmus+. 

W szkołach wprowadzane są również innowacje pedagogiczne służące 

zwiększeniu kompetencji uczniów różnych kierunków. W Zespole Szkół 

Mechanicznych od kilku lat funkcjonują tzw. klasy mundurowe. W ramach nauki 

szkolnej uczniowie technikum poza wiedzą z zakresu logistyki uzyskują również 

dodatkowe kompetencje w zakresie wojska i policji. Szkoła umożliwia również 

uzyskanie uprawnień w zakresie spawania różnymi metodami. 
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W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Przemystce w ramach kształcenia ogólnego funkcjonuje innowacja – 

pożarnictwo. Uczniowie poznają charakter pracy strażaka oraz mają możliwość 

uzyskania tytułu strażaka-ratownika. Również w ramach kształcenia w 

technikach wprowadzane są innowacje, np. wiedza o uprawie i wykorzystaniu 

ziół, animacji czasu wolnego, usług kosmetycznych, barmaństwa i baristyki czy 

rachunkowości w przedsiębiorstwie. 

W Zespole Szkół i Placówek gdzie na poziomie średnim prowadzone jest 

liceum ogólnokształcące wprowadzane innowacje dotyczą poszerzenia 

poszczególnych profili kształcenia o wiedzę z zakresu medycyny i pielęgniarstwa, 

informatyki, mediów. Również uczniowie niepełnosprawni uczący się w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym otrzymują wsparcie dodatkowe w 

ramach innowacji: „program komunikacji alternatywnej i  wspomagającej dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim”, „Kujawy-

moja ojczyzna” czy „Kulinarne podróże po Polsce”. 

Powiat Radziejowski dysonuje również bazą noclegową dla uczniów szkół 

średnich i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Są to 

internaty przy Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie oraz Zespole Szkół RCKU 

w Przemystce. W 2020 roku wykorzystywano bazę noclegową internatu przy 

Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie. 

Wydatki w ramach tego zadania wyniosły w roku 2020 24.374.453,72 zł, złożyło 

się na nie wynagrodzenia, bieżące utrzymanie szkół, realizacja projektów, 

dotacje dla szkół niepublicznych, inne świadczenia. 
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B. Promocja i ochrona zdrowia 
 

Dokumentem programowym dla tego zadania jest Strategia Obszaru Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020 

zatwierdzona Uchwałą 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 z 7 sierpnia 2015r. 

Cel rozwojowy 6 – Poprawa świadomości zdrowotnej mieszkańców oraz 

modernizacja infrastruktury medycznej. 

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na 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. 

Zadanie realizują następujące jednostki: 

1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 

2) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radziejowie. 

W ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Radziejowie w 2020r. funkcjonowały: 

1) Oddziały szpitalne: dziecięcy z pododdziałem neonatologicznym (liczba 

łóżek - 14), chirurgiczny ogólny (liczba łóżek -18), położniczo-

ginekologiczny (liczba łóżek - 24), rehabilitacyjny (liczba łóżek - 42), 

reumatologiczny (liczba łóżek - 15), terapii uzależnień (liczba łóżek - 42), 

detoksykacja (liczba łóżek 13), chorób wewnętrznych (liczba łóżek - 32), 
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blok operacyjny COVID-19 – respiratorowy 5. W sumie w 2020 roku na 

oddziałach szpitalnych leczono 6 034 osoby. W 2020 roku szpital 

sukcesywnie był przekształcany na potrzeby leczenia osób z COVID-19. Na 

podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w roku 2020 

zabezpieczono ponad 140 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym 

zakażeniem wirusem. 

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 specjalistyczne: chirurgiczna, preluksacyjna, neonatologiczna, 

dermatologiczna, gruźlicy i chorób płuc dzieci, laryngologiczna, 

logopedyczna, neurochirurgiczna, 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 42 824. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radziejowie monitorowała 

sytuację epidemiologiczną w powiecie, stan sanitarny obiektów oraz 

podejmowała działalność oświatowo-zdrowotną.  

1. Do zadań priorytetowych w roku 2020 należała działalność 

przeciwepidemiczna w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. W związku 

z pandemią objęto 13 460 osób izolacją, kwarantanną lub nadzorem 

epidemiologicznym. Odnotowano 17 dużych ognisk epidemicznych, które 

wystąpiły w domach opieki społecznej, oddziałach szpitalnych, urzędach 

oraz zakładach pracy. 
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2. Zarejestrowano 34 przypadki bakteryjnych zatruć pokarmowych, 

zgłoszono 1063 przypadki grypy i zachorowań grypopodobnych, 306 

przypadków ospy wietrznej, zanotowano 56 zgonów z powodu chorób 

zakaźnych. 

3. W ewidencji sekcji nadzoru nad obiektami komunalnymi znajdowało się 

45 podmiotów leczniczych – 2 podmioty wykonujące stacjonarne 

całodobowe świadczenia lecznicze (inne niż szpitale), 16 podmiotów 

leczniczych wykonujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, 26 

indywidualnych praktyk lekarskich. 

4. W ewidencji sekcji nadzoru przeciwepidemicznego znajdowało się 14 

indywidualnych praktyk lekarzy dentystów. 

5. Przeprowadzono 138 kontroli obiektów użyteczności publicznej – 

nieprawidłowości stwierdzono w 1 z nich. 

6. Przeprowadzono kontrolę wodociągów (15 będących pod nadzorem) – w 

2 z nich stwierdzono przekroczenie bakterii grupy coli, w 7 stwierdzono 

przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów. 

Wydatki zrealizowane w tym obszarze wyniosły w 2020 roku 3.009.462,40 zł. W 

ramach tych wydatków sfinansowano dodatkowe wyposażenie szpitala 

powiatowego w sprzęt niezbędny do ratowania życia (termometry, 

pulsyksometry, ciśnieniomierze, wózki zabiegowe, materace antyodleżynowe, 

wózki do przewozu pacjentów, wideolaryngoskop, ssaki elektryczne, aparat EKG, 

defiblyratory, urządzenia do uciskania klatki piersiowej, urządzenia do 

monitoringu sal chorych, RTG cyfrowe jezdne, tomograf jezdny, łóżka szpitalne. 
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C. Pomoc społeczna 

Dokumentem programowym dla tego zadania jest 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. 

3) Wyrównywanie 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/209/208 z dnia 26.04.20218r. 

Cel główny: Stworzenie warunków dla skutecznego rozwoju pieczy zastępczej z 

ukierunkowaniem na jej formy rodzinne. 
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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 grudnia 2015r. 

Cel główny: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ograniczenia 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. 

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. 

Cel główny: Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu oraz aktywność w powiecie radziejowskim. 

Zadanie jest realizowane przy pomocy: 

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – realizującego zadania powiatu 

w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej. 
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2) Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie – jest to dzienny 

ośrodek wsparcia o charakterze wspierająco-aktywizującym 

przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. Ośrodek prowadzi poradnictwo 

psychiatryczne i psychologiczne oraz udziela swoim uczestnikom pomocy 

w załatwianiu spraw urzędowych i świadczeń zdrowotnych. Dysponuje 40 

miejscami pobytu. 

3) Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim – dla 77 osób na pobyt 

stały lub czasowy dla osób przewlekle somatycznie chorych. 

4) Zakładu Aktywności Zawodowej – realizującego zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych 

legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 

umiarkowanym stopniem orzeczonym ze szczególnymi schorzeniami. 

5) Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi będącej jednostką 

organizacyjną Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – placówka stwarza 

osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia zatrudnienia 

możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

6) Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności – realizującego 

zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności. 

7) Powiatowego Urzędu Pracy – realizującego zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Piecza zastępcza: 

1) W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje stanowisko 

koordynatora ds. pieczy zastępczej. Zadania z tego zakresu wykonuje 2 

pracowników. 
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2) W 2020 roku na terenie powiatu funkcjonowało 35 rodzin zastępczych, 

w których umieszczono 49 dzieci. Ponadto 29 dzieci przebywało w 

rodzinach zastępczych poza powiatem. 

3) W minionym roku zorganizowano szkolenie dla 2 kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

4) W placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem 

przebywało 8 wychowanków. 

Polityka prorodzinna: 

W 2020 roku PCPR w Radziejowie realizował projekt „Rodzina w centrum” i 

„Rodzina w centrum II”. 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: 

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

W 2020 roku realizowano następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 

finansowane ze środków PFRON: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane 
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osobom niepełnosprawnym – 434, dofinansowanie w likwidacji barier w 

komunikowaniu się i technicznych – 85. 

W roku 2020 realizowano również projekt „Aktywny samorząd” finansowany ze 

środków PFRON. W ramach projektu 1 osoba otrzymała pomoc w uzyskaniu 

prawa jazdy, 7 osób uzyskało pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów oraz oprogramowania, 1 osoba uzyskała pomoc w utrzymaniu 

sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym, 1 osoba uzyskała pomoc w zakupie protezy kończyny, 1 osoba 

uzyskała pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego. Ponadto 22 osoby 

otrzymały pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.  

2) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi 

W 2020 roku do WTZ w Nowej Wsi uczęszczało 35 uczestników (17 kobiet i 18 

mężczyzn) w wieku 25-62 lata 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 
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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. Przy czym spotkania odbywały 

się w do lutego 2020 roku. W związku z późniejszymi ograniczeniami związanymi 

z pandemią koronawirusa działalność warsztatów była okresowo zawieszona, a 

w pozostałym czasie uczestnicy korzystali z zajęć w systemie rotacyjnym. 

3) Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim 

Placówka zapewnia całodobową opiekę świadczoną przez wykwalifikowaną 

kadrę (w 2020 roku w DPS przebywały 63 osoby. Placówka dysponuje 36 

pokojami (1, 2, 3 osobowymi, przy czym 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. Przez większą część roku 

2020 DPS w Piotrkowie Kujawskim funkcjonował w reżimie sanitarnym 

związanym z pandemią koronawirusa. Wiązało się to z ograniczaniem bądź 

całkowitym wyłączaniem kontaktów mieszkańców z osobami z zewnątrz.  

4) Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie 

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 okresie pandemii działalność ZAZ została w 

znacznym stopniu ograniczona z uwagi na obostrzenia sanitarne. W okresie 
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ograniczeń w świadczeniu usług hotelowych hotelik ZAZ służył jako baza 

noclegowa dla obsady karetek pogotowia i żołnierzy WOT wspomagających 

personel szpitala w Radziejowie. 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. W zakładzie w 2020 roku zatrudnione były 74 osoby, 

w tym 60 z niepełnosprawnościami. Zakład w ramach rehabilitacji zawodowej 

oferuje również podnoszenie kwalifikacji w formie szkoleń. W ramach 

rehabilitacji społecznej pracownicy brali udział w wycieczkach. W ramach 

rehabilitacji zdrowotnej pracownicy uczestniczą w codziennych zabiegach 

prowadzonych przez fizjoterapeutę. 

5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie 

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 2020 roku w zajęciach udział 

brało 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. Z 

uwagi na trwającą pandemię koronawirusa przez większość czasu nie 

prowadzono w roku 2020 stacjonarnych zajęć. Pracownicy kontaktowali się w 

tym czasie z podopiecznymi telefonicznie.  

6) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radziejowie 

W 2020 roku w zespole pracowało 10 lekarzy orzeczników różnych specjalności 

medycznych oraz 2 psychologów, 1 pedagog i 2 doradców zawodowych. 
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Wpłynęło 937 wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności. Wydano 771 orzeczenia o zaliczeniu do stopnia 

niepełnosprawności oraz 103 orzeczeń zaliczających do osób 

niepełnosprawnych. Ponadto w 2019 roku wydano 186 kart parkingowych i 133 

legitymacji osób niepełnosprawnych. 

7) Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie 

W 2020 roku w rejestrach PUP w Radziejowie pozostawały 54 osoby bezrobotne 

niepełnosprawne oraz 20 osób poszukujących pracy niepełnosprawnych 

niepozostających w zatrudnieniu. PUP podejmował działania aktywizujące osoby 

niepełnosprawne obejmując je pośrednictwem pracy i doradztwem 

zawodowym. Przy czym z uwagi na sytuację epidemiologiczną kontakty 

ograniczały się w większości do rozmów telefonicznych. Ze środków PFRON 

zorganizowano staż dla 4 osób.  

Inwestycje realizowane w tym obszarze w roku 2020: 

1. Zakup autobusu 19 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w 

Środowiskom Domu Samopomocy w Radziejowie. 

2. Zakup klimatyzatorów w Środowiskowym Domu Samopomocy w 

Radziejowie. 

3. Drobne remonty. 

D. Transport zbiorowy i drogi publiczne 
 

Dokumentem programowym dla tego zadania jest Strategia Obszaru Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020 

zatwierdzona Uchwałą Nr V/2015 Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego w sprawie zatwierdzenia 
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Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego 

na lata 2014-2020. 

Cel rozwojowy I – Poprawa atrakcyjności infrastrukturalnej i gospodarczej 

powiatu. 

Zadanie było realizowane przy pomocy: 

1) Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej 

Starostwa Powiatowego w Radziejowie 

2) Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie 

Realizacja zadania w roku 2020: 

1) Transport publiczny na terenie powiatu wykonywało 2 przewoźników – 

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy , PPHU NAFTEX Sp.j. 

A.Adamski J.Adamska. 

2) Transport publiczny obejmował: 5 linii komunikacyjnych, 114 

przystanków, 72628 łączny przebieg roczny na wszystkich liniach 

komunikacyjnych. 

3) Drogi powiatowe to 48 odcinków o łącznej długości 292,2 km, w tym 

272,3 km o nawierzchni utwardzonej, 8,1 km o nawierzchni gruntowej i 

11,3 km drogi powiatowe miejskie. 

Inwestycje realizowane w obszarze transportu publicznego i infrastruktury 

drogowej: 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2806C Bronisław-Bieganowo. 

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów-Bytoń. 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2837C Skulsk-Tomisławice. 

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2802C Bilno-Krotoszyn. 

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2828C Morzyce-Głuszyn. 
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6. Zakup koparko-ładowarki dla ZDP w Radziejowie. 

E. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. 

Program współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2020 przyjęty Uchwałą Nr XI/100/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 

27 listopada 2019r. 

Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego: 

1) Wspieranie przedsięwzięć artystycznych, wzbogacających dorobek 

kulturalny i artystyczny regionu w trybie otwartego konkursu ofert. 

2) Współpraca przy realizacji festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw, 

warsztatów, szkoleń. 

3) Promowanie dokonań artystycznych dzieci i młodzieży. 

4) Promowanie twórców i artystów z regionu podczas prestiżowych 

wydarzeń powiatowych. 

5) Współdziałanie w zakresie organizacji uroczystości środowiskowych takich 

jak Dzień Bibliotek i Bibliotekarza, Dzień Seniora, Dzień Białej Laski, 

działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia Rozwoju 

Powiatu Radziejowskiego. 

6) Wspieranie obchodów Dnia Animatora Kultury. 

7) Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków w ramach 

przyjętych przez radę Powiatu zasad i procedur. 

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

2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac 



39 
 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 

Zadanie realizowane było przy pomocy: 

1) Wydziału Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu Starostwa 

Powiatowego w Radziejowie 

2) Miejskiej i Powiatowej Bibliotek Publicznej w Radziejowie 

W 2020r. w trybie konkursowym udzielono 3 dotacji na realizację zadania 

publicznego w zakresie wspierania przedsięwzięć artystycznych wzbogacających 

dorobek kulturalny i artystyczny regionu.  

NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO 

Stowarzyszenie „Szkoła Sercem 

Wsi” w Pocierzynie  

Organizowanie konkursów: literackiego i 

plastycznego dotyczących tradycji i 

zwyczajów kujawskich 

Stowarzyszenie Partnerskie 

„Kujawy” w Osięcinach 

Folklor Kujawski – wytwory ludowe, wypieki, 

tańce i śpiew 

Towarzystwo Miłośników 

Kujaw w Radziejowie 

Z tradycją ku przyszłości 

 

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 przełożył się na istotne ograniczenia 

możliwości realizacji zaplanowanych zadań przez stowarzyszenia. W związku z 

zaistniałą sytuacją część zadań zaplanowanych na 2020 rok nie została 

zrealizowana.   
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F. Kultura fizyczna i turystyka 

Program współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2020 przyjęty Uchwałą Nr XI/100/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 

27 listopada 2019r. 

Zadania zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki: 

1) Wspieranie realizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i 

młodzieży,  organizowanego przez uczniowskie kluby sportowe oraz 

inne organizacje kultury fizycznej dla dorosłych w trybie otwartego 

konkursu ofert. 

2) Wpieranie inicjatyw sportowo - rekreacyjnych realizowanych przez 

inne  organizacje kultury fizycznej poprzez dofinansowanie organizacji 

imprez lub  zakup nagród. 

3) Przyznawanie stypendiów i nagród sportowych dla najlepszych 

zawodniczek i zawodników szkół powiatowych, mających status 

medalisty I, II, III miejsca zawodów sportowych na szczeblu, co najmniej 

ogólnopolskim. 

Zadanie realizowane było przy pomocy Wydziału Organizacji, Nadzoru i 

Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie. 

W 2020r. w trybie konkursowym udzielono 5 dotacji na realizację zadania 

publicznego: 
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NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO 

Towarzystwo Krzewienia Kultury 

Fizycznej w Radziejowie 

Organizowanie rozgrywek, zawodów 

sportowych dla mieszkańców i młodzieży 

szkolnej 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Przemystka”. 

Organizowanie turniejów i działalność 

statutowa UKS „Przemystka”  

Stowarzyszenie „Szkoła Sercem Wsi” 

w Pocierzynie  

Organizowanie turniejów sportowych w 

powiecie radziejowskim pod hasłem „Ze 

sportem za pan brat” 

Powiatowy Szkolny Związek 

Sportowy w Radziejowie 

Organizowanie imprez sportowych dla 

dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i 

szkół średnich 

Liga Obrony Kraju – Szkolne Koło w 

Zespole Szkół Mechanicznych 

w Radziejowie  

Strzelectwo sportowe – sport i rekreacja w 

powiecie radziejowskim  

 

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 przełożył się na istotne ograniczenia 

możliwości realizacji zaplanowanych zadań przez stowarzyszenia. W związku z 

zaistniałą sytuacją część zadań zaplanowanych na 2020 rok nie została 

zrealizowana.   

G. Geodezja, kartografia i kataster 

Dla zadania nie opracowano dokumentu na poziomie powiatowym. 

Zadanie realizowane jest przy pomocy Wydziału Geodezji, Kartografii i 

Budownictwa Starostwa Powiatowego w Radziejowie. 
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W 2020r. w ramach prowadzonych zadań obsłużono: 

1) zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych – 1802,  

2) operaty geodezyjne przyjęte do zasobu – 1550, 

3) uzgodnienia Narad Koordynacyjnych Usytuowania Sieci Uzbrojenia 

Terenu – 191, 

4) zmiany w rejestrze EGiB – 3168, 

5) zarejestrowane transakcje RCN – 630, 

6) sprzedaż map i wypisów oraz wyrysów ewidencyjnych – 1555 mapy 

zasadnicze, 10145 mapy ewidencyjne, wypisy i wyrysy ewidencyjne. 

W roku 2020 uruchomiona również następujące usługi i funkcjonalności: 

1) Utworzono bazę BDOT500. 

2) Utworzono  bazę GESUT. 

3) Uruchomiono pełną funkcjonalność internetowej obsługi narad 

koordynacyjnych, z możliwością wizualizacji projektowanej sieci 

uzbrojenia opracowanej w formacie dxf, gml na tle istniejącej sieci 

uzbrojenia terenu i sytuacji terenowej. 

4) Uruchomiono w ramach geoportalu sklep internetowy, poprzez który 

można zamawiać mapę zasadniczą oraz wypisy i wyrysy lub kopie mapy 

ewidencyjnej w formie drukowanej lub elektronicznej. 

 

H. Gospodarka nieruchomościami. 

Dla zadania nie opracowano dokumentu na poziomie powiatowym. 

Zadanie realizowane jest przy pomocy Wydziału Organizacji, Nadzoru i Promocji 

Powiatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie. 

Realizacja zadania w roku 2020: 
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1) Ogólna powierzchnia  gruntów stanowiących własność Powiatu 

Radziejowskiego  oraz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na 

dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 2286527,25 m2. 

2) Zestawienie powierzchni gruntów wg formy władania: 

a. Nieodpłatne użytkowanie SP ZOZ  Radziejów pow.  42868,01 m2.  

b. Trwały zarząd  jednostek organizacyjnych Powiatu Radziejowskiego 

- nieruchomości gruntowe o pow. 355905,78 m2 - Starostwo 

Powiatowe w Radziejowie pow. 31997,13 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. 1851190 m2, w tym grunty Powiatu 

Radziejowskiego zajęte pod drogi o pow. 1843031 m2. 

c. Ogółem powierzchnia gruntów Powiatu Radziejowskiego oddanych 

w użytkowanie wieczyste  na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 

12725,33 m2. 

d. Powiat Radziejowski na dzień 31 grudnia 2020 r. posiada grunt w   

użytkowaniu wieczystym udział wynoszący 505/1000 części 

nieruchomości wspólnej działki o numerze ewidencyjnym 778/1 o 

pow. 1155 m2. 

3) W 2020 r. zostały nabyte do zasobu Powiatu Radziejowskiego grunty: 

a. Działka nr ewidencyjny 21/2 o pow. 2700 m2 położona 

 j. Dobre o. Dobre I nabyta na podstawie Decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego WSPN.DW.7533.22.2019.WJ z dnia 

29.10.2019 r.  
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b. Działka nr ewidencyjny 72 o pow. 1700 m2 położona  

j. Dobre o. Dobre I nabyta na podstawie Decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego  WSPN/DW.7532.38.2020.WJ  z dnia 

28.08.2020 r. 

c.  Działka nr ewidencyjny 166 o pow. 26400 m2 położona  

j. Dobre o. Przysiek nabyta na podstawie Decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego  WSPN/DW.7532.35.2020.WJ  z dnia 

28.08.2020 r.  

d. Działka nr ewidencyjny 125 o pow. 4881 m2 położona  

j. Osięciny o. Wola Skarbkowa nabyta na podstawie Decyzji 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  WSPN/DW.7532.31.2020.EZ  z 

dnia 28.08.2020 r.  

e. Działka nr ewidencyjny 128 o pow. 7400 m2 położona  

j. Osięciny o. Wola Skarbkowa nabyta na podstawie Decyzji 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  WSPN/DW.7532.30.2020.EZ  z 

dnia 28.08.2020 r.  

f. Działka nr ewidencyjny 113 o pow. 3157 m2 położona  

j. Osięciny o. Bartłomiejowice nabyta na podstawie Decyzji 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  WSPN/DW.7532.29.2020.EZ  z 

dnia 28.08.2020 r.  

g. Działki nr ewidencyjny 52 o pow. 18100 m2 oraz nr 11 o pow. 2900 

m2 położonej. Osięciny o. Kościelna Wieś nabyte na podstawie 

Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

WSPN/DW.7532.28.2020.EZ  z dnia 28.08.2020 r. 

h. Działka nr ewidencyjny 46 o pow. 7500 m2 położona  

j. Osięciny o. Zagajewice nabyta na podstawie Decyzji Wojewody 
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Kujawsko-Pomorskiego  WSPN/DW.7532.32.2020.EZ  z dnia 

28.08.2020 r. 

i. Działka nr ewidencyjny 61 o pow. 15700 m2 położona  

j. Osięciny o. Lekarzewice nabyta na podstawie Decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego  WSPN/DW.7532.33.2020.EZ  z dnia 

28.08.2020 r. 

j. Działka nr ewidencyjny 103 o pow. 2600 m2 położona  

j. Osięciny o. Konary nabyta na podstawie Decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego  WSPN/DW.7532.34.2020.EZ  z dnia 

28.08.2020 r. 

k. Działki nr ewidencyjny 195 o pow. 16000 m2  

oraz nr 123 o pow. 11400 m2 położonej. Osięciny  

o. Włodzimierka nabyte na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego WSPN/DW.7532.27.2020.EZ z dnia 28.08.2020 r. 

l. Działka nr ewidencyjny 23 o pow. 8700 m2 położona  

j. Osięciny o. Bodzanówek nabyta na podstawie Decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego  WSPN/DW.7532.26.2020.EZ  z dnia 

28.08.2020 r. 

m. Działka nr ewidencyjny 64/3 o pow. 100 m2 położona  

j. Dobre o. Ułomie nabyta na podstawie Decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego  WSPN/DW.7532.36.2020.WJ  z dnia 

28.08.2020 r. 

n. Działka nr ewidencyjny 53 o pow. 9900 m2 położona  

j. Dobre o. Ułomie nabyta na podstawie Decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego  WSPN/DW.7532.37.2020.WJ  z dnia 

28.08.2020 r. 
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o.  Działka nr ewidencyjny 52/1 o pow. 900 m2 położona  

j. Dobre o. Ułomie nabyta na podstawie Decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego  WSPN/DW.7533.38.2020.EZ  z dnia 

20.08.2020 r. 

p. Działka nr ewidencyjny 61/1 o pow. 600 m2 położona  

j. Dobre o. Ułomie nabyta na podstawie Decyzji Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego  WSPN/DW.7533.37.2020.WJ  z dnia 

20.08.2020 r. 

q. Działka nr ewidencyjny 94/2 o pow. 133 m2 położona  

j. Piotrków Kujawski o. Kaczewo nabyta na podstawie Decyzji 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  WSPN/DW.7533.35.2020.EZ z 

dnia 19.10.2020 r. 

Grunty nabyte w 2020 r. są to nieruchomości stanowiące drogi powiatowe. 

r. Powiat Radziejowski nabył prawo użytkowania wieczystego gruntu 

udział wynoszący 505/1000 części nieruchomości wspólnej działki o 

numerze ewidencyjnym 778/1 o pow. 1155 m2 położonej w 

Radziejowie. wynikające z prawa własności nieruchomości 

stanowiącej lokal niemieszkalny, znajdujący się na 2 kondygnacji 

budynku położonego przy ul. Rolniczej 4 w Radziejowie akt 

Notarialny Repetytorium A nr 12567/2020 z dnia 24 kwietnia 2020. 

4) Sprzedaż lub zbycie gruntów Powiatu Radziejowskiego: 

a. zbycie działki ewidencyjnej nr 21/2 o pow. 2700 m2 położonej j. 

Dobre o. Dobre I. Umowa przeniesienia własności nieruchomości 

Repetytorium A nr 3557/2020 z dnia 4 września 2020 r. umowa 

darowizny na rzecz Gminy Dobre dokonanej na podstawie uchwały 

nr XV/141/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 

2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
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nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu 

Radziejowskiego na rzecz Gminy Dobre. 

b. zbycie działki ewidencyjnej nr 213/1 o pow. 962 m2 położonej j. 

Dobre o. Dobre I. Umowa przeniesienia własności nieruchomości 

Repetytorium A nr  3564/2020 z dnia 4 września 2020 r. umowa 

darowizny na rzecz Gminy Dobre dokonanej na podstawie uchwały 

nr XIII/123/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 

2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu 

Radziejowskiego na rzecz Gminy Dobre. 

5) Uzyskane dochody z tytułu wykonania praw własności i innych praw 

majątkowych oraz z wykonania posiadania Powiatu Radziejowskiego w 

2020 r. wyniosły 346771,55 zł w tym: dochody za trwały zarząd i 

użytkowanie wieczyste  13520,19 zł. 

 

I. Administracja architektoniczno-budowlana 

Dla zadania nie opracowano dokumentu na poziomie powiatowym. 

Zadanie realizowane jest przy pomocy Wydziału Geodezji, Kartografii i 

Budownictwa Starostwa Powiatowego w Radziejowie oraz Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

Realizacja zadania w 2020 roku: 

1) Pozwolenia na budowę – 336. 

2) Odmowy pozwolenia na budowę – 4. 

3) Uchylenie pozwolenia na budowę i wygaszenie decyzji – 2 

4) Umorzenie postępowania – 15. 

5) Zawiadomienia o rozpoczęciu budowy – 309. 
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6) Zawiadomienia o zakończeniu budowy – 205. 

W roku 2020 wydano 4 pozwolenia na budowę farm fotowoltaicznych: 

1) 176/2020 – Zborowiec  gm. Piotrków Kujawski moc do 1 MW 

2) 276/2020 – Świerczyn gm. Topólka moc do 1 MW 

3) 288/2020 – Wójcin gm. Piotrków Kujawski moc do 1 MW 

4) 290/2020 – Czołowo gm. Radziejów moc do 1 MW 

J. Gospodarka wodna 

Dokumentem programowym dla zadania jest 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 2018r. 

Obszar interwencji 4 – Gospodarka wodami. 

Zadanie realizowane jest przy pomocy Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie. 

Realizacja zadania w roku 2020: 

1) W 2020 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. 
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Otrzymane środki wydatkowane były na prace związane z utrzymaniem 

prawidłowego funkcjonowania istniejących urządzeń melioracyjnych.  

2) W 2020r. zatwierdzono 45 dokumentacji hydrogeologicznych ustalających 

zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych dla potrzeb deszczowania 

upraw rolnych. 

K. Ochrona środowiska i przyrody 

Dokumentem programowym dla zadania jest 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 2018r. 

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. 

5. Gospodarka wodno-ściekowa. 

6. Zasoby geologiczne. 

7. Gleby. 

8. Gospodarka wodami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 

9. Zasoby przyrodnicze. 

10. Zagrożenia poważnymi awariami. 
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W realizację Programu zaangażowane są poza jednostkami powiatu również 

jednostki samorządu gminnego. 

Zadanie realizowane jest przy pomocy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie. 

W 2020r. na terenie powiatu: 

1) 4 podmioty prowadziły przetwarzanie odpadów (inne niż niebezpieczne 4 

podmioty) 

2) 4 podmioty prowadziły zbieranie odpadów (inne niż niebezpieczne 4 

podmioty) 

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 dniu 21.03.2019 r. Starosta Radziejowski cofnął zezwolenie spółce FORUM 

LOGISTICS Spółka z o. o., ul. Pilchowicka 27, lok. 3E, 02 – 175 Warszawa na 

prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na działce nr 249/5 

obręb Nowa Wieś, gmina Piotrków Kujawski. Powyższe podyktowane było 

gromadzeniem przez firmę odpadów w sposób niezgodny z wydanym 

zezwoleniem, co doprowadziło to do zgromadzenia na w/w działce dużej hałdy 

odpadów.   W czerwcu 2020 roku po usilnych działaniach Starosty 

Radziejowskiego zgromadzone odpady zostały usunięte, a teren całej działki 

uprzątnięty.  
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L. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe. 
 

Dla zadania nie został opracowany dokument na poziomie powiatowym. 

Zadanie realizowane jest przy pomocy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie. 

W 2020r. 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 2020r. wypłacono ekwiwalenty dla 6 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 32,78 zł za 1 ha.  

Wydano 1 decyzję dotyczącą zmiany lasu na użytek rolny. 

W 2020r. grunty rolne w powiecie radziejowskim obejmowały obszar ponad 54 

tys. ha. W 2020r. wydano 53 decyzje dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji 

rolniczej, w tym 4 obciążeniowych które wiązały się z obowiązkiem wniesienia 

opłaty. 

W 2020r. grunty pod wodami w powiecie radziejowskim obejmowały obszar 

około 1 tys. ha.  

W 2020 r. wydano 162 karty wędkarskie i zarejestrowano 26 sztuk sprzętu do 

amatorskiego połowu ryb. 
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M. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

Dokumentem programowym dla zadania jest Powiatowy Program Zapobiegania 

przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 

2019-2021 przyjęty Uchwałą Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 

30 stycznia 2019r. 

Cele do osiągnięcia przy realizacji programu: 

1. Wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli. 

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. 

Zadanie było realizowane przy pomocy następujących jednostek: 

1. Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego 

w Radziejowie 

2. Komenda Powiatowa Policji 

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

5. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna 
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6. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

8. Zarząd Dróg Powiatowych 

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

10.Powiatowy Urząd Pracy 

11.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

12.Dom Pomocy Społecznej 

13.Zespół Szkół RCKU w Przemystce 

14.Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie 

15.Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie 

16.Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie. 

Realizacja zadania w roku 2020: 

1. W 2020 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. 

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzała m.in. 

kontrole w obiektach użyteczności publicznej i innych, dokonano 28 

odbiorów nowych obiektów, uzupełniano sprzęt oraz wiedzę strażaków. 

3. Wszystkie jednostki aktywnie włączyły się w zapewnienie bezpieczeństwa 

obywateli a zwłaszcza realizację obostrzeń wprowadzanych w związku z 

pandemią koronawirusa. 
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N. Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie 

powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa 

i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia 

ludzi oraz środowiska. 

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. 

Zadanie realizowane przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, służb mundurowych, Zarządu Dróg Powiatowych. 

W 2019r. nie zanotowano poważnych zdarzeń związanych z omawianym 

obszarem. Skutki silnych deszczów i wiatru usuwane były na bieżąco. 

O. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku 

pracy. 

Dokumentem programowym dla zadania jest 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. 

Cele szczegółowe: 
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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. 

Zadanie realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie. 

W grudniu 2020 roku w powiecie radziejowskim wyniosła stopa 

bezrobocia 16.4%, gdzie w tym samym okresie stopa bezrobocia w kraju 

wynosiła 6,2%,a  województwie kujawsko – pomorskim  8,9%. 

Wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie osoby 

zamieszkałe na wsi stanowią silną grupę bezrobotnych (ponad 75%). Bezrobotni 

zamieszkali na wsi borykają się z wieloma problemami. Największe z nich to 

przede wszystkim brak wolnych miejsc pracy oraz ograniczone możliwości 

dojazdu do pracy. 

Drugą bardzo liczebną grupą osób to długotrwale bezrobotni. Stanowią 

oni ponad 70% ogółu wszystkich zarejestrowanych osób bezrobotnych.  Osoby 

te są mniej atrakcyjnymi kandydatami do pracy dla potencjalnych pracodawców, 

bo pozostając długo bez zatrudnienia mają często zdezaktualizowane 

umiejętności i trudniej jest im dostosować się do potrzeb zmieniającego się 

rynku pracy. 

 Na terenie powiatu radziejowskiego funkcjonują przede wszystkim mikro 

i małe przedsiębiorstw. Są to najczęściej firmy rodzinne. 
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Najbardziej istotne cechy charakteryzujące rynek pracy w powiecie 

radziejowskim to duża liczba osób bezrobotnych długotrwale bezrobotnych, 

wysoki procent osób bezrobotnych o niskim poziomie wykształcenia, 

sezonowość zatrudnienia, ograniczony dojazd do pracy. Materialne skutki 

bezrobocia są tutaj odczuwalne szybciej i intensywnej niż w innych regionach 

województwa. 

 Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie działając w oparciu o Ustawę z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1409 z późn. zm.) realizuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 

poszukujących pracy w tym również osób niepełnosprawnych Udziela pomocy  

pracodawcom  w pozyskiwaniu pracowników.  Realizuje podstawowe usługi 

rynku pracy: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja 

zawodowa oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy  

i organizacji szkoleń. 

 W okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku Powiatowy Urząd Pracy 

w Radziejowie przyjął do realizacji 1354 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji 

zawodowej (909 miejsc pracy oraz 445 miejsc aktywizacji zawodowej). 

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie skoncentrowane są 

aktualnie na: organizację  staży, robót publicznych, prac interwencyjnych, 

przyznawanie jednorazowych środków na otwarcie działalności gospodarczej, 

doposażenia stanowisk pracy, udzielanie bonów na zasiedlenie. 

 

P. Ochrona praw konsumenta 

Dla zadania nie opracowano dokumentu na szczeblu powiatowym. Zadania 

realizowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 
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Zadanie realizowane jest przy pomocy Powiatowego Rzecznika Praw 

Konsumenta. 

Realizacja zadania w roku 2020: 

1) Bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informacja prawna w zakresie 

ochrony interesów konsumentów prowadzone są na bieżąco. Wszystkich 

spraw było 75. Porady można podzielić na te udzielane konsumentowi, 

któremu udzielano porady osobiście lub telefonicznie oraz wymagające 

pisemnego wystąpienia Rzecznika do przedsiębiorcy. Udzielanie porad i 

informacji prawnej udzielane konsumentom osobiście bądź telefonicznie 

w sumie 53, dotyczyły następujących branży: sprzedaż – 25, usługi – 28. 

2) Rzecznik wystosował 22 wystąpienia do przedsiębiorców w sprawie 

ochrony praw i interesów konsumentów, zgłoszenia do UOKiK oraz 

zgłoszenia do innych konsumenckich instytucji – w sumie 2. 

Wystąpienia dotyczyły następujących branży: sprzedaż – 13, usługi – 9. 

3) Poza wyżej wymienionymi prowadzone są dwie sprawy dotyczące jednego 

konsumenta rynku finansowego i są kontynuowane od 2018 r., pomoc 

polega na przygotowywaniu pism procesowych - sprawy trafiły do sądu.  

Q. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

Dla zadania nie opracowano dokumentu na szczeblu powiatowym. Zadania 

realizowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

Zadanie w 2020r. realizowane było przy pomocy: 

1) Wydziału Organizacji, Nadzoru i promocji Powiatu Starostwa 

Powiatowego w Radziejowie 

2) Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu 

3) Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach. 
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Realizacja zadania w roku 2020: 

1) 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. Na każdą gminę przypada 1 punkt. 

2) Udzielono nieodpłatnych porad prawnych 204 osobom. Najczęściej 

pomoc udzielana była w zakresie prawa cywilnego – 120 i prawa 

rodzinnego – 40. 

3) Przez większą część 2020 roku poradnictwo prawne z uwagi na sytuację 

epidemiczną w kraju prowadzone było w formie zdalnej poprzez kontakt 

telefoniczny z wyznaczonymi osobami. 

R. Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej oraz obiektów administracyjnych 

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. 

1. Starostwo Powiatowe w Radziejowie 

2. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego 

3. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce 

4. Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie 

5. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie 
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6. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie 

7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie 

8. Zarząd Dróg Powiatowych 

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

10. Powiatowy Urząd Pracy 

11. Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim 

12. Zakład Aktywności Zawodowej 

13. Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim 

14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

15. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

16. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

W 2020r. ponoszono koszty związane z utrzymaniem obiektów użyteczności 

publicznej. 

W 2020r. zakończono realizację projektu „Termomodernizacja budynków 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Przeprowadzenie remontów bieżących, zakup wyposażenia, itp. 

S. Obronność. 

Dla zadania nie opracowano dokumentu na szczeblu powiatowym. Zadania 

realizowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

W ramach zadania przeprowadzano rok do roku kwalifikację wojskową, szkolenia 

i ćwiczenia obronne. W związku z panującą w roku 2020 pandemią 

przeprowadzono jedynie szkolenie dla pracowników samorządowych z 

zachowaniem reżimu sanitarnego. Podjęto również przygotowania do 
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zrealizowania kwalifikacji wojskowej, która ostatecznie została przniesiona na 

rok następny. 

T. Promocja powiatu. 
 

Dla zadania nie opracowano dokumentu na szczeblu powiatowym. 

Promocja powiatu radziejowskiego była realizowana poprzez: 

- współfinansowanie gazety „Powiatowe ABC” 

- utrzymywanie Punktu Promocji Powiatu przy ul.Brzeskiej w Radziejowie  

- zakup wydawnictw promocyjnych 

- zakup materiałów promocyjnych 

- finansowanie nagród w konkursach 

U. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

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

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie. 

Program współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2020 przyjęty Uchwałą Nr XI/100/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 

27 listopada 2019r. 

W zakresie współpracy o charakterze finansowym ogłoszono 2 konkursy na 

realizację zadań w zakresie: 

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych, zaplanowana kwota na realizację zadania to 

15 000,00 zł 

2) wspierania wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, zaplanowana kwota na 

realizację zadania to 5 000,00 zł. 
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W efekcie dotację otrzymało 8 stowarzyszeń (5 w obszarze kultury fizycznej i 

sportu i 3 w obszarze kultury i edukacji). Ograniczenia wprowadzone w kraju w 

związku z pandemią COVID-19 przełożyły się na możliwości realizacji 

zaplanowanych zadań. W związku z tym trzy stowarzyszenia odstąpiły od 

realizacji mowy na mocy porozumienia stron. Umowy zostały rozwiązane a 

zleceniobiorcy zwrócili otrzymane kwoty dotacji. 

W zakresie współpracy o charakterze niefinansowym: 

Samorząd powiatu konsultował z organizacjami pozarządowymi projekty aktów 

normatywnych w dziedzinach związanych z profilem ich działalności  „Rocznego 

programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2021”. 

W ramach polityki informacyjnej na stronie internetowej powiatu publikowano 

ważne informacje o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery 

publicznej oraz informacje z realizacji zadań statutowych organizacji. 

Samorząd powiatowy udzielał wsparcia pozafinansowego dla organizacji poprzez 

bezpłatne udostępnianie sal urzędu,  drukowanie materiałów informacyjnych, 

udostępnianie sprzętu biurowego. Udzielano pomocy w pozyskiwaniu środków 

finansowych z innych źródeł. 

W Wydziale Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu prowadzona jest baza 

danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne. Zgodnie 

z obowiązującym stanem prawnym nadzór nad wszelkimi stowarzyszeniami 

należy do Starosty, właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.  

Na koniec 2020 roku w rejestrze stowarzyszeń odnotowano: 69 stowarzyszeń 

rejestrowych, 16 stowarzyszeń kultury fizycznej, 15 uczniowskich klubów 

sportowych, 10 stowarzyszeń zwykłych, 4 fundacje. 

 

 


