
 Protokół nr XXIII/2021 

z obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Radziejowie 

w dniu 25 czerwca 2021r. 

 

 XXIII Sesję Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji otworzyła P. Sylwia Kubiak 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Radziejowie (o godz. 9.15), witając radnych i wszystkich 

przybyłych na sesję. 

P. Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum do 

podejmowania uchwał i prowadzenia obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu. 

P. Przewodnicząca przystąpiła do przyjęcia porządku obrad. 

P. Przewodnicząca poszerzyła porządek obrad o punkt 21f, „Podjęcie uchwały w sprawie 

rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie.” 

Porządek obrad XXIII sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Rada Powiatu w drodze głosowania jawnego imiennego (15 głosami – Za) przyjęła 

porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu wraz ze zmianą. 

P. Przewodnicząca przystąpiła do przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady 

Powiatu, informując, że do rozpoczęcia dzisiejszej sesji nie zgłoszono uwag do protokołu. 

P. Przewodnicząca zarządziła glosowanie nad przyjęciem protokołu z XXII sesji Rady Powiatu. 

Rada Powiatu w drodze głosowania jawnego imiennego (15 głosami – ZA) przyjęła 

protokół z XXII sesji Rady Powiatu. 

Punkt 2. Przewodnicząca przystąpiła do realizacji kolejnego punktu obrad - 

Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami. 

Pan Starosta Jarosław Kołtuniak przedstawił sprawozdanie: 



Zarząd Powiatu spotkał się 26 maja 2021 r. i zajmował się następującymi sprawami: 

1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajęcie pomieszczenia w budynku przy ul. 

Kościuszki 58 na potrzeby Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego”. 

2. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na kasację aparatu RTG 

TFX 15 przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 

(orzeczenie techniczne zaleca kasację ze względu na stopień zużycia aparatu oraz 

brak zamiennych części eksploatacyjnych) 

3. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przedstawienia przez Zarządu Powiatu w 

Radziejowie Raportu o stanie Powiatu Radziejowskiego za 2020 rok. 

4. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego na 2021 r.  

Zarząd Powiatu spotkał się 17 czerwca 2021 r. i zajmował się następującymi sprawami: 

1. Zarząd Powiatu zapoznał się z zarządzeniami Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych 

w Radziejowie dotyczące basenu. 

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją w sprawie Biskupic. (sprawa w sprawie 

odzyskania zespołu dworsko-parkowego, będącego uprzednią własnością Marii Józefy 

Zawadil z domu Rudnickiej została przekazana do Sądu Administracyjnego w 

Warszawie po uprzedniej skardze na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.) 

3. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora ZSiP w Radziejowie ul. Szkolna 12, 88-200 Radziejów. (Zarząd 

wytypował 3 przedstawicieli do komisji konkursowej: Piasecki Grzegorz, Jan Nocoń i 

Irena Matuszak) 

4. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu „Programu 

Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021-2024 z 

perspektywą do roku 2028”. 

5. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. (zmiana 

adresu PCPR na Rolnicza 4c). 



6. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego na 2021 r.  

7. Zarząd Powiatu przyjął materiały na sesję. 

Zarząd Powiatu spotkał się 25 czerwca 2021 r. i zajmował się następującymi sprawami: 

1. Zarząd przyjął informację dotyczącą zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego i pokrycia straty za 2020 r. w SPZOZ Radziejów. 

Punkt 3. Zapytania i uwagi.  

 Radny  Matykiewicz spytał się P. Starosty czy wszystkie oddziały w Szpitalu będą 

otwarte. P. Starosta odpowiedział, że tak, że będą otwarte tylko to kwestia terminów. Otym 

decyduje Ministerstwo. 55 łóżek zostało zarezerwowanych, 5 respiratorowych. Tak 

naprawdę nie wiemy czy czeka nas następna fala covida, nie wiemy co będzie jesienią więc 

jakaś rezerwa łóżek jest zachowana. 

 P. Starosta powiedział, że powoli wracamy do normalności, Szpital przechodzi 

gruntowny remont. 4 mln zainwestowany jest w sprzęt, nowe karetki. Szpital radziejowski 

oprócz tego, że odnawia się, otrzymał dużo sprzętu z racji tego, że był szpitalem covidowym i 

ten sprzęt zostaje na potrzeby naszego środowiska lokalnego. 

 Radny Matykiewicz zadał pytanie o akcji protestacyjnej pielęgniarek. Pytanie 

brzmiało: „Z jaką petycją przyszły pielęgniarki do P. Starosty i czy wszyscy Radni mogą mieć 

wgląd do tej petycji jaką złożyli przedstawiciele Szpitala w Radziejowie?.” 

 P. Starosta odpowiedział, że petycja będzie skserowana i każdy radny do końca sesji 

dostanie ją do wglądu. Zaznaczył, że to są sprawy ogólnokrajowe, jeżeli chodzi o petycje. P. 

Starosta rozmawiał z protestującymi pielęgniarkami, rozmawiał z nimi pokojowo, przyjął 

petycję ale rozwiązanie musi być systemowe, bo Powiat Radziejowski i Szpital żądaniom 

pielęgniarek nie udźwignie. To są takie kwoty, które nasz budżet nie jest w stanie udźwignąć. 

 Radny Łojewski zadał pytanie do P. Starosty odnośnie sprzętu. Czy jest on od 

Województwa czy konkretnie od Wojewody i czy jest jakiś wkład od Urzędu 

Marszałkowskiego. 



 P. Starosta odpowiedział, że to są sprzęty z naszych podatków, które my 

odprowadzamy, Szpital jest rządowy, sprzęt dostajemy wyłącznie z rezerw materiałowych 

rządu. Pierwsze decyzje w tamtym roku były podjęte przez Wojewodę. W tym okresie 

otrzymaliśmy również zasoby rezerw materiałowych ale przez Wojewodę. Teraz 

bezpośrednio otrzymujemy od Ministerstwa ten sprzęt. Jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski 

to generalnie nie ma nic do rzeczy. Jeśli Radni sobie życzą P. Starosta zapewnił, że można 

przygotować takie zestawienie jaki sprzęt pozyskaliśmy.  

P. Wicestarosta dodał, że nasz szpital jest szpitalem covidowym, jest jednym też szpitalem 

tymczasowym na terenie Województwa. Jeżeli chodzi o środki to gro środków jest 

rządowych za pośrednictwem P. Wojewody, tzn. 4 mln na przebudowę bloku operacyjnego. 

Część pieniędzy jest unijnych. Jest to  trzeci element realizowany po windzie i tomografii. 

Sprzęt, który trafia, czy to są ambulanse, kardiomonitory czy łóżka są to rzeczy pozyskiwane 

ze środków rządowych dla naszego szpitala. 

 Radny Bogdański nawiązał do interpelacji Radnego Matykiewicza odnośnie rejestracji 

samochodów, żeby informacja o terminach była jaśniej udostępniona dla interesantów na 

stronie internetowej Starostwa. 

 P. Wicestarosta wyjaśnił, że na stronie Starostwa od momentu wprowadzenia 

systemu kolejkowego jest jednoznaczny komunikat, że rejestracja odbywa się od soboty do 

środy o godz. 7.00. 

Rada Powiatu Przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.  

Punkt 4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji. 

 P. Wiesław Bogdański Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

poinformował, że komisja zajmowała się skargą na Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w 

Radziejowie związaną z BIP. Komisja zajmowała się tą skargą trzy razy, ostatnio 22 czerwca 

2021r. Skarżący zarzuca, że na stronie internetowej Szkoły nie ma odnośnika kierującego do 

Biuletynu Informacji Publicznej, który jest umieszczony na stronie Starostwa. Drugą kwestią 

jest, że ten BIP, który szkoła prowadzi, nie zawiera wymaganych informacji. P. Bogdański 

zaznaczył, że to nie jest tylko kwestia Zespołu, Szkół i Placówek w Radziejowie, to jest 

kwestia wszystkich szkół i pewnych jednostek. P. Bogdański wystąpił z prośbą do 

Wicestarosty, który jest odpowiedzialny za Oświatę, żeby tę sprawę raz na dłuższy czas 



załatwić. Poza tym Komisja omawiała tematy wynikające z pracy komisji i zaopiniowała 

uchwały dotyczące sesji. 

 P. Starosta zaproponował, żeby P. Mecenas przedstawił swoje stanowisko odnośnie 

skargi na P. Dyrektora Szkoły, żeby Rada miała jasny i klarowny obraz. 

 P. Starosta poinformował, że wydrukował sobie ze strony Powiatu Radziejowskiego 

informacje odnośnie systemu kolejkowego i stwierdził, że wszystko jest jasno i klarownie 

napisane. P. Starosta przyznał rację, że trzeba na BIP-ie zamieścić stosowne dokumenty. 

Trzeba ujednolicić co ma być umieszczone na tej stronie. 

 Mecenas stwierdził, że w przypadku Radziejowa informacje, które mają być 

zamieszczone dla Zespołu Szkół prowadzi Powiat i w związku  z tym przepisy prawa mówią o 

tym, że w przypadku gdy dany podmiot, czy jednostka taka jak Szkoła nie ma własnej strony 

BIP-u to nie ma obowiązku umieszczania linka do BIP-u, który prowadzi Powiat. Wynika to z 

rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007r., który 

mówi o tym, że w przypadku gdy dany podmiot posiada własną stronę www to strony 

podmiotowo BIP-u utworzoną przez ten podmiot wydziela się przez umieszczenie na stronie 

głównej linku zawierającego logo BIP umożliwiającego bezpośredni dostęp do strony BIP-u. z 

tego przepisu wynika, że tylko wtedy gdyby szkoła miała swój własny BIP, własny biuletyn 

utworzony to na swojej stronie www miałaby prawny obowiązek zamieszczenia linku do tego 

właśnie BIP-u. Ponieważ jednak strona BIP-u, czy informacje zawierane dla Zespołu Szkół i 

Placówek zamieszczane są na stronie głównej BIP-u Powiatu Radziejowskiego to z tego 

przepisu wynika, że szkoła nie ma obowiązku umieszczania linku. 

 P. Bogdański zarzucił, że strona BIP nie zawiera przedmiotowo wymaganych prawnie 

informacji. Nie ma ani sprawozdań finansowych, albo linku do sprawozdań finansowych, nie 

ma petycji, nie ma skarg, nie ma organizacji placówki itd. Na tej stronie widnieje tylko statut 

szkoły i to jest za mało.  

 P. Wicestarosta zapewnił Radnego Bogdańskiego, że działania trwają, nie tylko chodzi 

o jednostki Oświatowe ale pozostałe jednostki podległe Starostwu. To jest kwestia kilku 

miesięcy kiedy ta kwestia będzie porządkowana, działania są prowadzone intensywnie i 

stopniowo kolejne jednostki tę dostępność na te strony będą miały.  



P. Radny Matykiewicz stwierdził, że informacje są urozmaicone, że w jednej szkole jest tych 

informacji bardzo dużo, a w innych nie ma.  

 P. Matykiewicz zadał pytanie P. Mecenasowi jeśli chodzi o skargi na dyrektorów, czy 

nie można podać nazwiska Dyrektora skoro są to osoby publiczne, jeżeli te osoby, które 

później występują do organu prowadzącego o ocenę pracy, nie jako Dyrektor, tylko jako 

osoba, która chce sprawować funkcję Dyrektora.  

 P. Mecenas odpowiedział, że osoby kierujące placówkami są znane na terenie 

Powiatu, jeżeli jest takie życzenie Państwa Radnych to te dane można podawać. Dyrektorzy 

są osobami publicznymi, nie ma przeszkód, żeby te nazwiska podawać.  

 P. Alicja Wójcik Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że 

komisja odbyła się 22 czerwca 2021r. i omówiła tematy wynikające z pracy komisji oraz 

wszystkie uchwały dotyczące sesji w ramach kompetencji komisji.  

 P. Alicja Wójcik zastępca P. Przewodniczącej Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw 

Społecznych p. Ireny Matuszak poinformowała, że komisja odbyła się 22 czerwca 2021r. i 

omówiła również tematy wynikające z pracy komisji wraz z zaopiniowaniem uchwał.  

 P. Leszek Rosół Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 

Publicznego poinformował, że Komisja odbyła się 22 czerwca 2021r. na której analizowała 

tematy wynikające z planu pracy komisji oraz uchwały dotyczące sesji.  

 P. Grzegorz Łojewski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska poinformował, że komisja odbyła się 22 czerwca 2021r. i zajmowała się oceną 

pracy w rolnictwie poza tym omawiała tematy wynikające z pracy komisji jak i zaopiniowała 

uchwały dotyczące sesji. 

 P. Agata Pogodzińska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że komisja 

odbyła się 26 maja 2021r.  rozpatrywała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 

2020r. oraz WPF Powiatu Radziejowskiego na lata 2020 – 2028. Rozpatrywała również 

informację o stanie mienia komunalnego. Sprawozdanie finansowe Powiatu Radziejowskiego 

za 2020r. zapoznała się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisja Rewizyjna 

pozytywnie oceniła wykonanie budżetu, w wyniku głosowania za udzieleniem absolutorium 

były dwa głosy, przeciw był jeden głos.  



Radni nie wnieśli uwag do złożonych sprawozdań Przewodniczących prac Komisji.  

Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.  

(Nieobecny P. Radny Wiesław Bogdański) 

Punkt 5. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w 

Radziejowie na obszarach Powiatu Radziejowskiego i Inowrocławskiego za rok 2020.  

Przewodnicząca powiedziała że Radni otrzymali potrzebne materiały. 

Radni nie mieli żadnych uwag ani pytań dotyczących działań podejmowanych na terenie 

nadzoru wodnego w Radziejowie na obszarach Powiatu Radziejowskiego i Inowrocławskiego. 

Przewodnicząca poinformowała, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działań 

podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Radziejowie na obszarach Powiatu 

Radziejowskiego i Inowrocławskiego za rok 2020. 

Punkt 6. Raport o stanie Powiatu za 2020r. 

Przewodnicząca poinformowała, że Radni otrzymali raport o stanie Powiatu za 2020r., z 

którym można było się zapoznać i na komisjach przedstawić swoje uwagi. 

Punkt 7. Debata nad Raportem o stanie Powiatu za 2020r.  

P. Nocoń zabrał głos, że niepokojące jest to, że liczba urodzeń bardzo się zmniejszyła w 

stosunku do liczby zgonów. Zmniejsza się ilość mieszkańców Powiatu.  

P. Przewodnicząca poinformowała, że Rada Powiatu przyjęła raport o stanie Powiatu za 

2020r.  

Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania za 

2020r.  

P. Przewodnicząca poprosiła P. Romana Grzegorzewskiego Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu o odczytanie projektu uchwały nr XXIII/193/2021., po czym zarządziła glosowanie. 

Rada Powiatu w wyniku głosowania (12 głosami –Za, 2 głosami- przeciw) podjęła uchwałę 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania za 2020r.  

Punkt 9. Przerwa. 

Przerwa godz. 10.09 



Wznowienie obrad godz. 10.23 

Punkt 10. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania Finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2020r. oraz WPF Powiatu Radziejowskiego na lata 2020-2028. 

P. Skarbnik poinformowała, ze sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2020r. oraz WPF Powiatu Radziejowskiego na lata 2020-2028 było omawiane na 

wszystkich Komisjach.  

Punkt 11. Opinie Komisji Rady Powiatu w sprawie wykonania budżetu.  

P. Alicja Wójcik Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że  opinia 

komisji jest pozytywna. 

P. Alicja Wójcik Zastępca Przewodniczącej Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

poinformowała, że na ostatnim posiedzeniu komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie 

budżetu.  

P. Leszek Rosół Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i bezpieczeństwa 

Publicznego poinformował, że komisja wydała opinię pozytywną.  

P. Grzegorz Łojewski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

poinformował, ze opinia komisji jest pozytywna.  

P. Przewodnicząca poinformowała, że Rada Powiatu przyjęła opinie Komisji Rady Powiatu 

w sprawie wykonania budżetu.  

Punkt 12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.  

P. Przewodnicząca poinformowała, że opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu zajmowały się wszystkie komisje.  

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Rada Powiatu przyjęła opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu. 

 Punkt 13. Dyskusja.  

P. Radny Gorzycki zajął głos w sprawie trudnego roku covidowego, który mamy już za sobą. 

Walka z covidem , walka z pandemią. Spadające dochody w tym czasie, pod znakiem 

zapytania było czy firmy ponownie ruszą do pracy. Mogliśmy mimo wszystko nasz budżet 

zamknąć nie ograniczając w znacznym stopniu inwestycji, czy wydatków bieżących. Sytuacja 



w kraju jest taka, że podwyższa się zamożność, a wraz ze wzrostem zamożności wzrasta 

najniższa krajowa. Musimy jednak wiedzieć, że dochodzą wydatki bieżące. Ten trudny rok 

dało się zamknąć pozytywnie. W tym roku w jakiś sposób wychodzimy z tej pandemii. Trudną 

decyzją było czy robić szpital covidowy, ale życie ludzkie jest najważniejsze, była potrzeba 

chwili, albo przekształcić ten szpital w covidowy i współpracować albo się kłócić. Wiadomo, 

że kłótnia do niczego dobrego nie doprowadza. Dodatkowo udało się pozyskać jakieś środki i 

chwała za to Dyrektorowi Szpitala, Wojewodzie, Zarządowi, że te środki dodatkowe się 

znalazły. Jak byśmy się na to nie zgodzili Szpital byłby zamknięty. P. Radny Gorzycki poprosił 

kolegów aby było poparcie i zrozumienie, bo to był bardzo trudny rok . 

P. Nocoń dodał, że jednak my jako Powiat nie dysponujemy takimi środkami jak Gminy, które 

mają własne środki. P. Nocoń ubolewa, że dróg było mało zrobionych i że trzeba było się 

posiłkować pieniędzmi rządowymi, nie jest najgorzej ale mogłoby być lepiej. 

Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2020 rok.  

P. Przewodnicząca poinformowała, że sprawa zajmowały się wszystkie komisje.  

P. Krzysztof Rosiński Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały nr 

XXIII/194/2021 z dnia 25 czerwca 2021r. 

P. Przewodnicząca zarządziła głosowanie. 

Rada Powiatu w wyniku głosowania (12 głosami –Za, 2 głosami- przeciw) podjęła uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2020r.  

Punkt 15. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium . 

P. Agata Pogodzińska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła wniosek Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2020r. Komisja zaopiniowała pozytywnie 

realizacje i wnioskuje o udzielenie absolutorium. 

Punkt 16. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.  

P. Agata Pogodzińska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała opinię  Regionalnej Izby 

Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.  



Punkt 17. Dyskusja. 

Radni nie mieli żadnych uwag ani pytań. 

Punkt 18. Głosowanie nad wnioskiem Komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium.  

P. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020r.  

Rada Powiatu w drodze głosowania  jawnego imiennego (12 głosami– Za, 2 głosami –

przeciw) przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. 

Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w 

Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.  

Pan Roman Grzegorzewski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały nr 

XXIII/195/2021 

Rada Powiatu w drodze głosowania jawnego imiennego (12 głosami-za, 2 głosami –

przeciw) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w 

Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.  

P. Przewodnicząca pogratulowała Zarządowi. Starosta zwrócił się do Przewodniczącej i Rady 

mówiąc, że uzyskane wotum zaufania i absolutorium to praca nas wszystkich działających na 

rzecz naszego Powiatu. P. Starosta podziękował za owocną współpracę w Radzie Powiatu, 

Pracownikom jednostek i wydziałów oraz mieszkańcom, którzy nam zaufali.  

Punkt 20. Przerwa.  

Przerwa godz. 10.42 

Wznowienie obrad 10.58  

( nieobecny Radny Grzegorz Łojewski)  

Punkt 21. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radziejowskiego. 

Sprawą zajmowały się  komisje Budżetu i Finansów oraz Edukacji, Zdrowia i Spraw 

Społecznych.   



P. Alicja Wójcik Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że opinia 

komisji jest pozytywna.  

P. Alicja Wójcik zastępca Przewodniczącej Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna.  

P. Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXIII/196/2021  

Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radziejowskiego po czym zarządziła 

głosowanie. 

Rada Powiatu w wyniku głosowania jawnego imiennego (13 głosami – za) podjęła uchwałę 

w sprawie przyjęcia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Radziejowskiego. 

( Obecny Radny Grzegorz Łojewski) 

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020r. Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.  

Sprawą zajmowała się Komisja Budżetu i Finansów. 

P. Alicja Wójcik Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że opinia 

Komisji jest pozytywna.   

P. Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła Radnym projekt uchwały nr XXIII/197/2021 

Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za 2020r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Radziejowie po czym zarządziła glosowanie. 

Rada Powiatu w wyniku głosowania jawnego imiennego ( 13głosami-za, 1 głos -przeciw) 

podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020r. 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 

a) przyjęcia przez Powiat Radziejowski niektórych zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2021r.  

Sprawą zajmowała się komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz komisja Budżetu i 

Finansów. 



P. Alicja Wójcik Zastępca P. Przewodniczącej Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

poinformowała, że opinia Komisji jest pozytywna.  

P. Alicja Wójcik Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że opinia 

Komisji jest pozytywna.  

P. Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła Radnym projekt uchwały nr XXIII/198/2021 

Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie przyjęcia przez Powiat 

Radziejowski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją 

wojskową w 2021r. po czym zarządziła głosowanie. 

Rada Powiatu w wyniku głosowania jawnego imiennego ( 14 głosami – za) podjęła uchwałę 

w sprawie przyjęcia przez Powiat Radziejowski niektórych zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2021r.  

b) zmiany w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021r. wraz z dodatkową 

zmianą. 

Sprawą zmian w budżecie zajmowały się wszystkie komisje. 

P. Skarbnik poinformowała, że na posiedzeniach komisji i Zarządzie, który odbył się przed 

sesją została wprowadzona dodatkowa zmiana do naszego budżetu polegająca na zmianie 

nazwy zadania inwestycyjnego, które zostało wprowadzone w 2020r. na prawidłową nazwę, 

która będzie brzmiała – Budowa schodów terenowych wraz z remontem nawierzchni wjazdu 

przy budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17. Następuje tylko 

zmiana nazewnictwa zadania inwestycyjnego.  

P. Alicja Wójcik Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że na ostatnim 

posiedzeniu komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany do budżetu na rok 2021.   

P. Alicja Wójcik zastępca Przewodniczącej Komisji Edukacji, zdrowia i Spraw Społecznych 

poinformowała, że komisja uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego 

na rok 2021 zaopiniowała pozytywnie. 

P. Leszek Rosół Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 

Publicznego poinformował, że  komisja na posiedzeniu pozytywnie wydała opinię. 



P. Grzegorz Łojewski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 

P. Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXIII/199/2021 z 

dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 

2021r.,wraz ze zmianą,  po czym zarządziła głosowanie. 

Rada Powiatu w wyniku głosowania jawnego imiennego (13 głosami – za,  1- przeciw ) 

podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok wraz 

ze zmianą. 

c) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 

2021-2028. 

Sprawa była omawiana na komisjach, Radni dostali potrzebne materiały. 

P. Alicja Wójcik Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów poinformowała, że na ostatnim 

posiedzeniu komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany do budżetu na rok 2021.   

P. Alicja Wójcik zastępca Przewodniczącej Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

poinformowała, że komisja uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego 

na rok 2021 zaopiniowała pozytywnie. 

P. Leszek Rosół Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 

Publicznego poinformował, że  komisja na posiedzeniu pozytywnie wydała opinię. 

P. Grzegorz Łojewski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 

P. Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła radnym projekt uchwały nr XXIII/200/2021 z 

dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie zmian w WPF Powiatu Radziejowskiego na lata 2021-2028,  

po czym zarządziła głosowanie. 

Rada Powiatu w wyniku głosowania jawnego imiennego (13 głosami – za,  1- przeciw ) 

podjęła uchwałę w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Radziejowskiego na lata 2021-2028. 



e) rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie. 

P. Przewodnicząca poinformowała wszystkich, że Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji udzielił szczegółowej informacji, również P. Mecenas wypowiedział się na ten temat. 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały nr XXIII/201/2021 Rady Powiatu z dnia 25 

czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w 

Radziejowie po czym zarządziła głosowanie. 

Rada Powiatu w wyniku głosowania jawnego imiennego (6 głosami – za,  3- przeciw, 

wstrzymujący - 5) podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu 

Szkół i Placówek w Radziejowie. 

Punkt 22. Interpelacje i zapytania radnych.  

P. Przewodnicząca poinformowała, że interpelacje i zapytania składane są na piśmie do 

Przewodniczącego Rady Powiatu, który przekazuje je niezwłocznie Staroście.  

Radny Matykiewicz złożył interpelacje w sprawie finansowania Oświaty w Powiecie 

Radziejowskim. Chodzi o podanie dokładnych kwot księgowych jakie zostały przekazane w 

roku 2019 i oddzielnie za rok 2020. Jaka jest kwota dofinansowania i dlaczego tak to 

drastycznie wzrasta. Czy Powiat wystąpił do Ministerstwa  Edukacji o dodatkowe fundusze 

na Oświatę w ostatnich latach. 

Druga interpelacja również złożona przez Radnego Matykiewicza w sprawie remontów 

mostów na drogach powiatowych w Gminie Bytoń w miejscowości Faliszewo i w Gminie 

Topólka w miejscowości Czamanin, Kamieniec. Mimo wielokrotnych zapewnień 

przedstawicieli Powiatów sprawa remontu mostu i rozprowadzenia wody nie została 

rozwiązana.  

P. Wicestarosta poinformował, że remont Inwestycja jest realizowana  ze środków budżetu 

ZDP. Inwestycja realizowana jest od drogi wojewódzkiej poprzez ten mostek w kierunku 

Wandynowa.  

P. Starosta odpowiedział, że subwencja oświatowa jest ok. 21 milionów.  Powiat radziejowski 

dokłada prawie 8 milionów. Jeśli mówić o subwencji oświatowej jaką przekazuje nam rząd to 

na wiele dodatkowych zajęć np. kółek nie byłoby  środków. Również nie byłoby pieniędzy na 



nauczanie indywidualne i na inne rzeczy związane z zadaniami edukacji. Jeżeli chodzi o 

kwestię krytej pływalni to są także dodatkowe pieniądze. 

Punkt 23. Wolne wnioski. 

P. Radny Staniszewski złożył na piśmie wniosek na ręce P. Przewodniczącej.  

Wniosek dotyczy odwołania z funkcji Przewodniczącej Rady Powiatu Radziejowskiego 

Sylwii Kubiak. W uzasadnieniu napisano, że P. Przewodnicząca Sylwia Kubiak nie jest 

obiektywną osobą, która reprezentuje wszystkich Radnych. Swoim zachowanie i 

postępowaniem dzieli Radę zamiast ją jednoczyć i scalać co obiecywała na początku kadencji. 

W czasie pandemii dwukrotnie zwracaliśmy się do P. Przewodniczącej o informację o 

działaniach i sytuacji Powiatu w tym trudnym czasie i nie doczekaliśmy się żadnej odpowiedzi 

ani informacji. Wielokrotnie w czasie sesji przerywane były wypowiedzi radnych przez P. 

Przewodniczącą.  

P. Starosta powiedział, że wniosek , który wpłynął będzie poddany pod obrady, w 

ciągu 30 dni. Musi się odbyć sesja na której będzie przegłosowany ten punkt.  

P. Staniszewski zarzucił, że wniosek nie był do końca odczytany więc komentarze 

powinny być po zakończeniu odczytania całego wniosku.  

P. Przewodnicząca odczytała dalej wniosek, w którym napisane jest, że przejawem 

przekory i cynizmu P. Przewodniczącej jest zwołanie sesji w dniu dzisiejszym, gdy w tych 

samych godzinach odbywa się zakończenie roku szkolnego. Zarzucono P. Przewodniczącej, że 

doskonale wiedziała, że dwóch radnych jest nauczycielami, a trzeci Dyrektorem Szkoły. 

Spowodowało to duże komplikacje organizacyjne. Pragniemy zauważyć, że w związku z tym 

członkowie zarządu P. Starosta i P. Wicestarosta nie mogli uczestniczyć w zakończeniu roku 

szkolnego w podległym im placówkach. W związku z powyższymi argumentami wniosek nasz 

uważam za konieczny i zasadny. 

P. Alicja Wójcik poprosiła, żeby rozważyć możliwość dotyczącą zwolnienia z opłat za 

wymianę dowodu rejestracyjnego i prawo jazdy w przypadku zmiany adresu właściciela 

pojazdu spowodowanego zmianami administracyjnymi. Na dzisiejszej sesji w Piotrkowie Kuj. 

będzie zmieniana nazwa ulicy i w przypadku podjęcia uchwały niektóre dokumenty będą 

wymagały naniesienia zmian, skąd też taki wniosek i moja prośba.  



P. Nocoń odniósł się do sytuacji covidowej, która na razie się uspokoiła. W imieniu 

całej rady chciałby podziękować Szpitalowi, służbie zdrowia, szczególnie lekarzom i 

pielęgniarkom, którzy byli bezpośrednio w tym systemie covidowym. Szczególne 

podziękowania dla Dyrektora Szpitala w Radziejowie, który przyszedł, wygrał konkurs w 

takim momencie najgorszym, przeszedł mocny chrzest bojowy. Duże słowa uznania.  

P. Starosta poinformował, że kilka dni wcześniej odbyła się Rada Społeczna Szpitala. 

Omawiana była sytuacja szpitala, sprawy finansowe szpitala. P. Starosta wystąpił do Rady 

Społecznej o to, żeby jednorazowo przyznać P. Dyrektorowi nagrodę w wysokości 

miesięcznego wynagrodzenia. Kierował Szpitalem dobrze i jeszcze w między czasie czyni  

remonty. Na zarządzie P. Starosta będzie prosił, żeby wniosek był poparty przez Zarząd o 

przyznanie jednorazowej nagrody dla Dyrektora Szpitala.  

P. Przewodnicząca na koniec sesji życzyła wszystkim dzieciom udanych wakacji, żeby 

bezpiecznie wróciły do szkoły. Nauczycielom życzyła odpoczynku ze względu na trudną 

sytuację covidowa w roku szkolnym. 

Punkt 24. Zakończenie sesji. 

P. Przewodnicząca w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła obrady XXIII sesji 

Powiatu Radziejowskiego w VI kadencji.  

Obrady zakończono o godz. 11.26 

 

Protokołowała 

Ewa Sawińska 


