
 

 

Protokół nr  XXV/2021 

z obrad XXV sesji Rady Powiatu w Radziejowie 

w dniu 30 września 2021 

 

 

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

Przewodnicząca Rady Powiatu w Radziejowie (o godz. 9.40), 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. 

P. Przewodnicząca poszerzyła porządek obrad o punkt 12e sprawie zmian uchwały nr 

XVII/150/2020 Rady Powiatu z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu 

Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.  

P. Przewodnicząca pozwoliła sobie na przełożenie pkt 14 wolnych wniosków na pkt 2 z 

powodu gościa, który chciałby zabrać głos w kilku sprawach.  

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

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

obrad XXV sesji Rady Powiatu wraz ze zmianami.  

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 z XXIV sesji Rady Powiatu.  

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

z XXIV sesji Rady Powiatu.   



 

 

Punkt 2.  

Przewodnicząca przystąpiła do realizacji kolejnego punktu obrad – Wolne wnioski. 

P. Przewodnicząca poprosiła P. Jarosław Sz., który zapoznał radnych ze swoimi projektami w 

trzech tematach. Pierwszy temat to – edukacja, drugi to – polityka historyczna, trzeci – 

ochrona zwierząt. 

 W sprawie ochrony zwierząt chodzi głównie o kastracje psów i kotów. Pytanie padło czy nie 

można byłoby robić tego ze środków powiatowych, dokładając w ramach współpracy z 

Urzędem Miasta. 

Natomiast jeśli chodzi o część edukacyjną łączy się ona z polityką historyczną. Chodzi o 

rozwinięcie działalności w zakresie przemysłu i to byłaby branża informatyczna. P. Jarosław SZ. 

stwierdził, że na terenie Radziejowa są trzy szkoły, jest dużo uczniów. Propozycja jest taka, 

żeby utworzyć odrębny kierunek informatyczny, który można byłoby połączyć z praktyką. 

Chodzi o to, żeby utworzyć kierunek typowo informatyczny jako główny przedmiot. 

Drugim celem jest polityka historyczna, opracowanie wirtualnej podróży. Chodzi o to, żeby 

usiąść przed tabletem i zobaczyć jak wyglądał dany teren 20 lat, 50 lat temu, a nawet 100 lat 

temu. Na początek byłaby to podróż na radziejowski cmentarz, gdzie mamy groby zaniedbane, 

monumentalne, historyczne, które odnoszą się do historii, a nie tylko do miasta Radziejowa 

ale generalnie do Powstania styczniowego, wojny polsko-bolszewickiej, czy wojny w 1939 

roku. Tam właśnie leżą nasi bohaterowie. Niestety do tego potrzebne są finanse. Wstępne 

rozmowy odbyły się z parafią, która była zainteresowana takim projektem. Tylko, że było to 

jeszcze przed rozpoczęciem pandemii. Następny temat to murale. Jest chętna młodzież, która 

by to zrobiła. Niestety znów wszystko jest oparte na problemie finansów na farby, spraye itp. 

Zdaniem P. Jarosława Sz. taki mural i wydatki z tym związane byłyby raz na 5 lat. Jest to 

jednorazowy wydatek. 

 P. Przewodnicząca podziękowała i oznajmiła, ze każdy z radnych zapoznał się z 

przedstawionymi tematami. 

Rada Powiatu wysłuchała i zapoznała się z przedstawionymi projektami P. 

Szczepankiewicza. 



 

 

Punkt 3.  

Przewodnicząca przystąpiła do realizacji kolejnego punktu obrad 

Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu miedzy sesjami.  

Zarząd Powiatu spotkał się 6 lipca 2021 r. i zajmował się następującymi sprawami: 

1. Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Staroście Radziejowskiemu do podejmowania 

w imieniu i na rzecz Mocodawcy wszelkich czynności faktycznych i prawnych 

niezbędnych do złożenia Wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. 

 Zarząd Powiatu spotkał się 28 lipca 2021 r. i zajmował się następującymi sprawami: 

1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na omówienie sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ 

w Radziejowie za 2020r. na następnym zarządzie. 

2. Zarząd Powiatu przyjął informację Dyrektora SPZOZ w Radziejowie w sprawie 

podpisania aneksu do umowy dzierżawy z Polską Spółką Gazownictwa. (przedłużenie 

umowy o kolejne dwa lata na wydzierżawienie gruntu pod stację redukcyjno-

pomiarową) 

3. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną 

poprzez utylizację środków trwałych. 

4. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę Domu 

Pomocy Społecznej poprzez budowę nowych pomieszczeń biurowych, zlokalizowanych 

w Piotrkowie Kujawskim  przy ul. Poznańskiej 98 na działce nr 2/15. 

5. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 

wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w 

Radziejowie. 

6. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  

7. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości 

informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za II kwartał 2021 r.  

8. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego 

na 2021r.   

9. Zarząd Powiatu przyjął informację dotyczącą naboru do szkół.   



 

 

10. Zarząd Powiatu przyjął informację dotyczącą naboru wniosków o dofinansowanie z 

Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.  

Zarząd Powiatu spotkał się 30 sierpnia 2021 r. i zajmował się następującymi sprawami: 

1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę w sprawie przedłużenia trwałego zarządu i zwiększenia 

powierzchni o dwa pomieszczenia dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie. 

2. Zarząd zapoznał się z pismem mieszkańców Czołowa w sprawie budowy budynku 

inwentarskiego. (sprawa już nieaktualna) 

3. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Osięciny na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”. 

4. Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na 

kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie. 

5. Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska 

Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie Panu Grzegorzowi Sobczakowi.  

6. Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody zmiany 

sposobu użytkowania budynku internatu przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Przemystce z funkcji opiekuńczej na dydaktyczną. 

7. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia z wykonania planu finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Radziejowie za I półrocze 

2021r.  

8. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Radziejowskiego za I półrocze 2021r. oraz informację o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021-2028. 

9. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego 

na 2021r.  

10. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem ZSRCKU w sprawie przedłużenia najmu przez 

ARiMR. Decyzję i uchwałę podejmie Rada Powiatu.  

11. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydzierżawienie nieruchomości i ogłoszenie 

przetargu w tej sprawie.  

12. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora ZSM w sprawie utworzenia 

stanowiska drugiego Wicedyrektora.  



 

 

13. Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył pismo Społecznej Straż Rybackiej w sprawie 

wsparcia finansowego.  

14. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem SPZOZ w związku z możliwością wykonania 

przyłącza hydrantowego przy zbiorniku retencyjnym i wyraził zgodę na jego 

wykonanie.  

Zarząd Powiatu spotkał się 8 września 2021 r. i zajmował się następującymi sprawami: 

1. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem i wydał pozytywną opinię w sprawie 

uzgodnienia lokalizacji linii telekomunikacyjnej.  

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Polskiego Związku Niewidomych w sprawie 

dofinansowania spotkania informacyjno – organizacyjnego i przyznał kwotę 300 zł. 

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem ZAZ i wyraził pozytywną opinię w sprawie 

zabezpieczenia środków z budżetu Powiatu.  

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem GOPS w Radziejowie w sprawie montażu 

klimatyzatorów i wydał pozytywną opinię. 

5. Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody trwałemu 

zarządcy – Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawski, na oddanie w dzierżawę 

na okres 3 lat w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej oraz 

określenia minimalnej opłaty za dzierżawę.  

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

Radziejowskiego na 2021r.  

Zarząd Powiatu spotkał się 20 września 2021 r. i zajmował się następującymi sprawami: 

1. Zarząd Powiatu przyjął materiały na sesję.  

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu do programów polityki zdrowotnej. Zarząd Powiatu nie wyraził 

zgody na ich realizację. 

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Związków Zawodowych w sprawie 

zaplanowania środków finansowych na płace dla pracowników administracyjnych 

zatrudnionych w szkołach i odłożył sprawę na następne posiedzenia. 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem rodziców klas II ZSM w Radziejowie o podziale 

klas na mniejsze grupy.  



 

 

5. Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSRCKU w Przemystce do 

programu Erasmus+ .  

6. Zarząd Powiatu podjął decyzję zmieniającą decyzję Nr 6/2011 Zarządu Powiatu w 

Radziejowie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na 

rzecz Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie. 

7. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu 

Powiatu Radziejowskiego na 2022 r. 

 Punkt 4.  

Zapytania i uwagi.  

 P. Radny Bogdański zadał pytanie odnośnie podwyżki płac. Czy w tym roku pracownicy 

administracyjni szkół dostali podwyżki. Jeśli tak czy te podwyżki planowane są jeszcze w tym 

roku? Następne pytanie dotyczyło czy Zarząd podjął decyzję odnośnie budżetu na przyszły rok 

w kwestii podwyżki wynagrodzeń dla pracowników samorządowych do projektowania 

budżetu na przyszły rok?  

 P. Starosta odpowiedział, że jeżeli chodzi o kwestie związane z planowanymi 

podwyżkami to kwestia ta ciągnie się od sierpnia ze względu na galopującą inflację, co za tym 

idzie wzrost cen. Mamy już przygotowane propozycje do wynagrodzeń. Na te chwilę nie weszły 

one jeszcze w życie ze względu na to, że czekamy aż pierwszy miesiąc minie w Oświacie, trzeba 

przeliczyć środki do końca roku kalendarzowego. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego od 1 

stycznia 2022 roku będzie obowiązywał. 

 P. Radny Staniszewski zapytał o sprawę odnośnie Pana Dyrektora Szkół Mechanicznych 

w Radziejowie o wyrażenie zgody na utworzenie etatu drugiego Wicedyrektora. Czy było to 

negatywnie czy pozytywnie rozpatrzone. Przy okazji P. Radny Staniszewski poprosił o kilka 

informacji odnośnie naboru do szkół w tym roku i ile oddziałów powstało. 

 P. Starosta odniósł się do pisma P. Dyrektora o wyrażenie zgody na utworzenie 

drugiego dyrektora konkretnie z nazwiskiem i imieniem tej osoby, która by miała pełnić te rolę. 

Zarząd zaopiniował negatywnie.  

 P. Wicestarosta poinformował, że w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie 

zostało utworzonych 5 klas Technikum i 2 klasy Zasadniczej Szkoły Branżowej oraz 1 klasa 



 

 

Liceum dla dorosłych. Natomiast w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie nabór był 

liczniejszy o 27 uczniów. W Zespole Szkól Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Przemystce została utworzona 1 klasa Liceum i 3 klasy technikum, Klasy  branżowej nie udało 

się utworzyć. W Szkole Muzycznej w tej chwili mamy 325 uczniów. 

P. Starosta poinformował, że wpłynęło pismo kuratora oświaty do Zespołu Szkół i Placówek w 

Radziejowie, a mianowicie Dyrektor tej placówki został poproszony do kuratorium i zostanie 

mu wręczona nagroda za zdawalność egzaminów maturalnych, która wynosi  99,90% na 100%. 

Pan kurator przysłał pismo i gratulował wysokich osiągnięć i wysokiego standardu 

prowadzenia szkoły.   

P. Radny Matykiewicz zadał pytanie w sprawie Dyrektora Szpitala w Radziejowie. Dyrektor 

otrzymał nagrodę i pytanie w jakiej wysokości była ta nagroda i co z porozumieniem z 

personelem medycznym szpitala na jakim etapie się to skończyło? 

P. Starosta odpowiedział, że jeżeli chodzi o wynagrodzenie Dyrektora Szpitala to kwota 

nagrody była taka jak wynagrodzenie miesięczne. 

Jeśli chodzi o personel medyczny to nie tak dawno mieliśmy pogotowie strajkowe. Panie 

pielęgniarki były w Starostwie i cały czas walczą o obiecane podwyżki. Pielęgniarki i służba 

medyczna zyskała na wynagrodzeniu w postaci dodatku covidowego. 

22 października 2021r. przyjeżdża do Radziejowa Pan Wojewoda i odbędzie się spotkanie z 

pielęgniarkami, przede wszystkim w sprawie podziękowania za trud włożony w walce na 

tamtym etapie z pandemią. Nie wiadomo czy będzie to jakaś gratyfikacja finansowa czy uścisk 

dłoni.   

P. Radny Bogdański  spytał się czy wszystkie łóżka covidowe są już zajęte i czy któryś z 

oddziałów będzie w tym wypadku zamknięty. 

P. Starosta odpowiedział, że jest jeden oddział brany pod uwagę, na pewno nie będzie to 

oddział wewnętrzny. To będzie ten, który przynosi najmniej zysków i najmniej jest 

funkcjonalny, ale na ten czas są prowadzone na ten temat rozmowy z Narodowym Funduszem 

Zdrowia.  

P. Radny Matykiewicz spytał się, które oddziały funkcjonują, a które są w trakcie remontu? 



 

 

P. Starosta poinformował, że wszystkie odziały funkcjonują. Oddział położniczy jest na tę 

chwilę remontowany ale jest dostępny. Natomiast jeśli chodzi o dół Szpitala jest prowadzony 

remont wszystkich poradni. Ostał złożony wniosek do programu Polski Ład. Wartość inwestycji 

jest przewidziany na ok. 13.300,000 zł. Najważniejsze, żeby był personel, pielęgniarki, lekarze 

no i oczywiście nowoczesny sprzęt. 

P. Przewodnicząca zaproponowała 10 min przerwy. Ze względu na to, że w porządku obrad nie 

było takiego punktu poddano pod głosowanie zarządzenie przerwy. Rada Powiatu w wyniku 

głosowania ( 15 głosami –ZA, 1 głos wstrzymujący ) zarządziła  20 minut przerwy. 

Przerwa godz. 10.48 

Wznowienie obrad godz. 11.08 

Punkt 5.  

Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.  

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

się 28 września 2021r. i omówiła tematy wynikające z pracy komisji oraz wszystkie uchwały 

dotyczące sesji w ramach kompetencji komisji 

P. Irena Matuszak Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

poinformowała, że komisja odbyła się 28 września 2021r. i omówiła tematy wynikające z pracy 

komisji wraz z zaopiniowaniem uchwał.  

P. Leszek Rosół Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 

Publicznego poinformował, że komisja odbyła się 28 września 2021r. na której analizowała 

tematy wynikające z planu pracy komisji oraz  zaopiniowanie uchwał dotyczące sesji w ramach 

kompetencji komisji.  

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

poinformował, że komisja odbyła się 28 września 2021r. i zajmowała się ocena pracy w 

rolnictwie poza tym omawiała tematy wynikające z pracy komisji i zaopiniowała uchwały 

dotyczące sesji.  

P. Agata Pogodzińska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że komisja odbyła 

się 28 września 2021r. Komisja zajmowała się analizą funkcjonowania Samodzielnego 



 

 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Na komisji gościł Pan Dyrektor szpitala, 

który szczegółowo przedstawił całą analizę funkcjonowania naszego szpitala.  

Radni nie wnieśli uwag do złożonych sprawozdań Przewodniczących prac Komisji.  

Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Przewodniczących  z prac komisji.  

Punkt 6.  

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za pierwsze półrocze 

2021 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej. 

P. Skarbnik przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Radziejowskiego za pierwsze półrocze 2021r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej.  

Punkt 7.  

Dyskusja. 

Radni nie mieli żadnych uwag ani pytań. 

Rada Powiatu przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Radziejowskiego za pierwsze półrocze 2021r. oaz informację o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

Punkt 8.  

Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2021r.  

P. Skarbnik przedstawiła informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2021r.  

Punkt 9.  

Dyskusja.  

Radni nie mieli żadnych uwag ani pytań.  

Rada Powiatu przyjęła informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2021r.  



 

 

Punkt 10.  

Informacja Przewodniczącej Rady w sprawie oświadczeń majątkowych.  

Przewodnicząca Rady odczytała informację w sprawie oświadczeń majątkowych. 

Rada Powiatu przyjęła informacje Przewodniczącej Rady w sprawie oświadczeń 

majątkowych.  

Punkt 11.  

Informacja Starosty w sprawie oświadczeń majątkowych.  

P. Starosta przedstawił informację dotyczącą oświadczeń majątkowych za 2020r. 

Rada Powiatu przyjęła informację Starosty w sprawie oświadczeń majątkowych.   

Punkt 12.  

Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie środowiska 

na obszarze Powiatu. 

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

przedstawił informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie 

środowiska na obszarze Powiatu. Poinformował, że opinia komisji jest pozytywna.  

Rada Powiatu przyjęła informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o 

stanie środowiska na obszarze Powiatu.  

Punkt 13.  

Podjęcie uchwał w sprawie.  

a) wprowadzenia zmian do statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Radziejowie. 

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

Społecznych.  

P. Irena Matuszak Przewodnicząca 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.  

Rada Powiatu w wyniku głosowania jawnego imiennego (16 głosami – ZA) podjęła uchwałę 

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Radziejowie.  

b) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się na parterze w budynku C 

(byłego internatu) Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Przemystce na okres pięciu lat na rzecz Skarbu Państwa – Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa.  

Sprawa była omawiana na komisjach, Radni otrzymali potrzebne materiały. 

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

komisji jest pozytywna.  

P. Irena Matuszak Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna. 

P. Leszek Rosół Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 

Publicznego poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 

Rada Powiatu w wyniku głosowania jawnego imiennego (15 głosami – ZA, 1 głos-

wstrzymujący) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się na 

parterze w budynku C (byłego internatu) Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Przemystce na okres pięciu lat na rzecz Skarbu Państwa – Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

c) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021r. 

Sprawa była omawiana na komisjach. Radni otrzymali potrzebne materiały.  

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

komisji jest pozytywna.  



 

 

P. Irena Matuszak Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna. 

P. Leszek Rosół Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 

Publicznego poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 

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

poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 

Rada Powiatu w wyniku głosowania jawnego imiennego ( 15 głosami- Za 1 głos- przeciw) 

podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021r.  

d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021-

2028r. 

Sprawa była omawiana na komisjach, Radni dostali potrzebne materiały. 

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

komisji jest pozytywna.  

P. Irena Matuszak Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna. 

P. Leszek Rosół Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 

Publicznego poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 

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

poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 

Rada Powiatu w wyniku głosowania jawnego imiennego (15 głosami – ZA, 1 głos – przeciw) 

podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  

Radziejowskiego na lata 2021-2028.   

e) zmian Uchwały Nr XVII150/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 12 listopada 2020 

r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z 

deklaracją wekslową.  

Sprawa była omawiana na komisjach. Radni otrzymali potrzebne materiały. 



 

 

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

komisji jest pozytywna.  

P. Irena Matuszak Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna. 

Rada Powiatu w wyniku głosowania jawnego imiennego (16 głosami – Za) podjęła uchwałę 

w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/150/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 12 listopada 

2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z 

deklaracją wekslową. 

Punkt 14.  

Interpelacje i zapytania radnych. 

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

Przewodniczącego Rady Powiatu, który przekazuje je niezwłocznie Staroście. 

P. Radny Matykiewicz złożył interpelacje w sprawie obsługi prawnej naszego Powiatu. Jaka 

kancelaria prawna prowadzi obsługę prawną Powiatu Radziejowskiego, w jaki sposób została 

wyłoniona do prowadzenia obsługi? 

Kolejna interpelacje również złożył P. Radny Matykiewicz w sprawie podległych jednostek 

naszego Powiatu. Pytanie dotyczyło w jaki sposób Dyrektorzy szkół informują o brakach 

kadrowych w swoich jednostkach. Czy informacje dotyczące chęci zatrudnienia nauczyciela są 

przekazywane do Urzędu Pracy w okresie wakacyjnym, czy tylko w okresie powakacyjnym? 

Jaka jest droga rekrutacji przyszłego nauczyciela?. 

Następna interpelacja złożona również przez P. Radnego Matykiewicza dotyczy informacji na 

temat Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie. P. Radny prosi o informację ile osób z 

Powiatu Radziejowskiego z różnymi kwalifikacjami pedagogicznymi było zarejestrowanych w 

Urzędzie Pracy w Radziejowie na dzień 30 czerwca 2021r. a ile na dzień 31 lipca 2021r. 

P. Przewodnicząca spytała się P. Starosty czy chce odpowiedzieć na te interpelacje słownie czy 

na piśmie. P. Starosta odpowiedział, że na wszystkie 3 interpelacje odpowie na piśmie. 



 

 

 Punkt 15. 

Zakończenie sesji. 

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

Powiatu Radziejowskiego w VI kadencji. 

Obrady zakończono o godz. 11.45 

Protokołowała  

Ewa Sawińska 

 


