
Protokół nr XXIV/2021 

z obrad XXIV sesji Rady Powiatu w Radziejowie 

w dniu 6 lipca 2021 

 

XXIV sesję Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji otworzyła P. Sylwia Kubiak 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Radziejowie (o godz. 13.35), witając radnych i wszystkich 

przybyłych na sesję. 

P. Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji bierze udział 16 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. 

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

Rada Powiatu w drodze głosowania jawnego imiennego (16 głosami – ZA) przyjęła 

porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu. 

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 głosowanie nad przyjęciem protokołu XXIII sesji Rady Powiatu. 

Rada Powiatu w drodze głosowania jawnego imiennego ( 16głosami – ZA) przyjęła 

protokół z XXIII sesji Rady Powiatu. 

Punkt 2. Przewodnicząca przystąpiła do realizacji kolejnego punktu obrad – Wybór komisji 

skrutacyjnej.  

P. Przewodnicząca poinformowała, że na ostatniej sesji wpłynął do niej wniosek w 

sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącej Rady Powiatu P. Sylwii Kubiak. W związku z tym 

zapytała się czy Klub PSL i Przyszłość chciałby się odnieść do tego wniosku.  



Pan Radny Staniszewski oznajmił, że wszyscy zapoznali się z wnioskiem i że 

argumenty są uzasadnione. Zdaniem P. Staniszewskiego składy komisji są do poprawy 

ponieważ Przewodnicząca komisji Budżetu i Finansów jest członkiem Komisji Rewizyjnej. Pani 

Przewodnicząca odpowiedział, że jeżeli jest podparcie w statucie to jak najbardziej, jeżeli nie 

ma, to sprawa jest jasna i oczywista. 

Pan Radny Gorzycki wypowiedział się na temat kto to jest Przewodniczący Rady. To 

jest osoba jedna z 17 radnych, ma tak samo jeden głos jak każdy radny. Ustawa jasno 

precyzuje kto może być w komisji, kto może być przewodniczącym komisji. To nie jest wytyk 

do Przewodniczącego. Funkcją Przewodniczącego jest zwołanie komisji i sprawne 

poprowadzenie obrad. Wniosek został złożony i trzeba go poddać pod dyskusję, pod 

głosowanie i przegłosować. Dowiemy się wtedy czy chcemy, żeby Radą kierowała i 

prowadziła kolejne posiedzenia nasza koleżanka, w innym przypadku wybierzemy innego 

Przewodniczącego.  

Kolejna sprawa, takie argumenty w jaki dzień odbywa się sesja jest bezpodstawna, 

ponieważ każdy Radny ma dietę przyznaną , każdy Radny zobowiązał się do pracy społecznej 

za którą zwracane mu są środki. Jeśli ktoś nie może , po prostu nie przychodzi  na sesję bo 

ma w tym dniu ważniejsze obowiązki. Przez takie rzeczy, nie można czynić uwag 

Przewodniczącej. Przewodnicząca czuwa w takim przypadku  jakby notorycznie Wojewoda 

uchylał uchwały, notorycznie byłyby telefony z jakimiś zarzutami, to wtedy jest wina 

Przewodniczącego. Nie było takiej sesji, na której by sesja nie była przeprowadzona sprawnie 

z dochowaniem należytej staranności.   

Pan Starosta zabrał głos w sprawie wniosku. Jeżeli chodzi o statut Rady Powiatu 

został zmodyfikowany za naszej kadencji. & 25 pkt 1 mówi o tym, że Przewodnicząca Rady 

może zabrać głos w każdej chwili obrad, Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia 

Przewodniczącej Rady. Następnie, jeżeli przedstawiamy zarzut, że Przewodnicząca dzieli 

Radę, a nie scala to chyba troszeczkę ktoś się zagalopował. Pani Przewodnicząca angażuje się 

w inicjatywy społeczne, w zbiórki na dzieci chore, była współorganizatorką turnieju piłki 

siatkowej samorządowców. We wniosku napisano, że argumenty są konieczne i zasadne. Pan 

Starosta uważa, że te argumenty nie są zasadne.   



Pan Radny Matykiewicz zaznaczył, że wybranie terminu sesji jest uzależnione od Pani 

Przewodniczącej i jeżeli ten termin był konieczny to można było zrobić tę sesję w godzinach 

późniejszych.  

Druga uwaga Radnego Matykiewicza dotyczyła pandemii i czy w tym czasie były 

podjęte jakieś kroki aby doprowadzić do głosowania zdalnego, jeżeli jakiegoś Radnego nie 

mogło być na sesji. 

Pani Przewodnicząca odniosła się do uwag Radnego Matykiewicza stwierdzając, że 

nie tylko w naszym Powiecie sesja była zwołana. Ze względu na pandemię Starostowie nie 

chcą nadwyrężać ilościowo osób. Jeśli chodzi o zdalne głosowanie, to żaden Radny, który ma 

tablet nie zgłosił takiego wniosku z takim zapytaniem.   

Pan Starosta zaproponował, żeby pochylić się nad głosowaniem, a nie roztrząsać 

rzeczy, które uważa za bezzasadne.   

Pan Wicestarosta stwierdził, że wniosek został złożony, zaproponował, żeby przejść 

do meritum i rozwiązać sprawę zgodnie z zasadami demokracji, statutu i prawa . 

Z powodów technicznych P. Przewodnicząca ogłosiła przerwę.  

Przerwa godz. 13.55 

Wznowienie obrad 14.00 

 

Punkt 2. Wybór komisji skrutacyjnej.  

P. Przewodnicząca wznowiła obrady i poprosiła o zgłaszanie radnych do komisji skrutacyjnej. 

P. Starosta powołał P. Agatę Pogodzińską. 

P. Agata Pogodzińska wyraziła chęć udziału w komisji skrutacyjnej.  

P. Wicestarosta zgłosił kandydaturę P. Włodzimierza Gorzyckiego. P. Radny wyraził chęć 

udziału w komisji skrutacyjnej. 

P. Radny Staniszewski zgłosił kandydaturę P. Wiesława Bogdańskiego. P. Radny Bogdański 

wyraził chęć udziału w komisji skrutacyjnej.  



P. Przewodnicząca Rady Powiatu zarządziła głosowanie nad wyborem komisji skrutacyjnej.  

W komisji skrutacyjnej został zgłoszony P. Radna Agata Pogodzińska, P. Radny Włodzimierz 

Gorzycki i P. Radny Wiesław Bogdański.  

P. Przewodnicząca poinformowała, że za wyborem komisji skrutacyjnej głosowało 15 

radnych ( jedno urządzenie nie działało z czego jeden radny nie mógł oddać głosu, w tym 

przypadku P. Przewodnicząca zarządziła  dwie minuty przerwy.)  

 Przerwa godz. 14.03 

Wznowienie obrad  godz. 14.05 

P. Przewodnicząca wznowiła obrady po przerwie i poinformowała, że jeszcze raz zarządza 

głosowanie nad wyborem komisji skrutacyjnej.  

P. Przewodnicząca poprosiła P. Wiceprzewodniczącego Krzysztofa Rosińskiego o odczytanie z 

listy jawnie z imienia i nazwiska każdego radnego po czym każdy Radny odpowie ZA, 

PRZECIW lub WSTRZYMUJĘ się od głosowania.  Każdy z Radnych odpowiedział –ZA.  

Rada Powiatu w wyniku głosowania za wyborem komisji skrutacyjnej głosowało 16 

Radnych. 

 

P. Przewodnicząca poprosiła członków komisji o dokonanie spośród siebie wyboru 

Przewodniczącego i Sekretarza. Również o przygotowanie kart do głosowania 

P. Przewodnicząca zarządziła 10 minut przerwy. 

Przerwa godz. 14.08 

Wznowienie obrad godz. 14.18 

P. Przewodnicząca poinformowała, że komisja wybrała Przewodniczącego P. Wiesława 

Bogdańskiego i Sekretarza P. Agatę Pogodzińską.  

P. Agata Pogodzińska odczytała zasady głosowania.  

 a) głosowanie tajne.  



W związku z zakończonym głosowaniem tajnym P. Przewodnicząca poprosiła komisję 

skrutacyjną o udanie się na przygotowane miejsce, podliczenie głosów oraz sporządzenie 

protokołu z głosowania.  

Przerwa godz. 14.33 

Wznowienie obrad 14.40 

 b) protokół komisji skrutacyjnej.  

P. Przewodnicząca poprosiła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu 

z przeprowadzonego głosowania tajnego. 

P. Przewodniczący komisji skrutacyjnej p. Wiesław Bogdański odczytał protokół z dnia 6 lipca 

2021r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącej Rady Powiatu w Radziejowie. Komisja 

skrutacyjna w składzie Przewodniczącego komisji Wiesław Bogdański, Sekretarz komisji 

Agata Pogodzińska , członek komisji Włodzimierz Gorzycki. Zgodnie z listą obecności komisja 

skrutacyjna stwierdziła, że na stan 17 radnych ustawowego składu rady obecnych było 16 

radnych. Oddało 16 głosów ważnych. 

 ZA odwołaniem było 5 głosów, PRZECIW odwołaniu 11 głosów. Komisja skrutacyjna 

stwierdziła ze Rada Powiatu w Radziejowie nie odwołuje Pani Sylwii Kubiak z funkcji 

Przewodniczącej Rady Powiatu w Radziejowie. Do protokołu dołączono karty do  głosowania 

w zamkniętej kopercie, podpisy komisji skrutacyjnej. 

P. Sylwia Kubiak  podziękowała Państwu Radnym którzy głosowali przeciw odwołaniu 

jej z funkcji Przewodniczącej Rady Powiatu zapewniając, że dalej będzie starać się być 

dobrym Przewodniczącym, i ma nadzieję, że współpraca będzie przebiegać dobrze w składzie 

17 osób.  

P. Przewodnicząca odczytała pismo do P. Starosty od Wójta Gminy Dobre P. Stefana 

Śpibidy dotyczące współfinansowania inwestycji drogowych. W ramach powyższego 

programu można uzyskać dofinansowanie do inwestycji drogowych w wysokości 90% jej 

wartości. Udział własny samorządu wynosi 5%. Pan Śpibita przedstawił propozycję aby 

Powiat Radziejowski złożył wniosek na przebudowę drogi Kruszwica – Dobre. Oferta dotyczy 



finansowania tego udziału przez Gminę Dobre. Wobec tego Powiat nie ponosi żadnych 

kosztów związanych z realizowaniem tej inwestycji.  

Punkt 4. Zakończenie sesji. 

P. Przewodnicząca w związku z wyczerpaniem obrad zamknęła obrady XXIV sesji Powiatu 

Radziejowskiego w VI kadencji. 

Obrady zakończono o godz. 14.53 

 

Protokołowała 

Ewa Sawińska 


