
Protokół nr  XXVI/2021 

z obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Radziejowie 

w dniu 24 listopada 2021 

 

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

Przewodnicząca Rady Powiatu w Radziejowie (o godz. 9.05), 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 XXVI sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

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

porządek obrad XXVI 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 XXV sesji Rady Powiatu.  

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

protokół z XXV sesji Rady Powiatu.   

Punkt 2.  

Przewodnicząca przystąpiła do realizacji kolejnego punktu obrad 

Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu miedzy sesjami.  

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

1. Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSRCKU w Przemystce do 

programu Erasmus.  



2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ufundowanie trzech nagród na Regionalny Konkursu  

Plastyczny „ Wojska Bitwy pod Chocimiem w 1621 r., który odbył się w ZSRCKU w 

Przemystce. 

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Bydgoszczy w sprawie utworzenia Domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży i udzieli odpowiedzi o rezygnacji z przyznanej dotacji. 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach w 

sprawie dofinansowania Wojewódzkiego Spotkania Teatrów Obrzędu Ludowego 

Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych i  przyznał 500zł na ten cel.  

5. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie otwartego  konkursu ofert  „Realizacji 

zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 

oświadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”. 

6. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy 

Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na najem 

lokalu użytkowego z przeznaczeniem na biura na okres pięciu lat, położonego na 

parterze w budynku C byłego internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Przemystce. Pomieszczenia biurowe zaadaptowane zostało dla 

potrzeb Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zarząd w przedmiotowej 

sprawie otrzymał od Rady Powiatu zgodę na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego w przedmiotowej sprawie. 

7. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu „Rocznego programu 

współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2022” oraz skierowania go do konsultacji. 

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

Radziejowskiego na 2021r.  

Zarząd Powiatu spotkał się 27 października 2021 r. i zajmował się następującymi 

sprawami: 

1. Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię w sprawie nadania kategorii drogi gminnej 

ul. Świerkowa w Radziejowie. 



2. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów w sprawie dofinansowania spotkania opłatkowego. Zarząd Powiatu wyraził 

zgodę na dofinansowanie w kwocie 350,00zł.  

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Polskiego Związku Hodowców Gołębi 

Pocztowych Sekcja w Radziejowie w sprawie dofinansowania działalności w 2021r. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 350,00zł.  

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego.  

5. Zarząd Powiatu przyjął informację Dyrektora ZSM dotyczącej przekazania działki 

rekreacyjnej w miejscowości Połajewo. 

6. Zarząd Powiatu przyjął informację od Dyrektora ZSM w sprawie przetargu na węgiel. 

7. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, 

Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka. 

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

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

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

Radziejowskiego na 2021r.  

10. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Klubu Seniora Kujawy Bachorne Nowe i wyraził 

zgodę na dofinansowanie w kwocie 600,00zł.  

Zarząd Powiatu spotkał się 9 listopada 2021 r. i zajmował się następującymi sprawami: 

1. Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSRCKU w Przemystce do 

złożenia wniosku „Ponadnarodowa mobilność uczniów IV Nabór PO WER w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

2. Zarząd Powiatu upoważnił Dyrektora PUP w Radziejowie do wykonywania w imieniu 

Powiatu Radziejowskiego wszelkich czynności związanych z realizacją projektów 

pilotażowych. 

3. Zarząd Powiatu przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 

Radziejowskiego za rok szkolny 2020/2021.  



4. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu „Powiatowej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021 – 2030” oraz skierowania go do 

konsultacji.   

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

opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na powierzenie 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu 

Radziejowskiego w 2022 r.  

6. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu „Powiatowego 

Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022-2027 w Powiecie 

Radziejowskim” oraz skierowanie go do konsultacji.  

7. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka 

trwałego będącego własnością Powiatu Radziejowskiego na rzecz Domu Pomocy 

Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.  

8. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu 

Radziejowskiego na 2022 rok. 

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

Radziejowskiego. 

10. Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył prośbę o dofinansowanie Parafii Św. Trójcy w 

Połajewie w gminie Piotrków Kujawski. Pismo zawiera w treści zakończenie prac 

remontowych wieży, obecnie trwa wymiana dachu oraz odnowienie elewacji 

zewnętrznej Kościoła. 

11. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami dotyczącymi inwestycji, które mają się 

odbyć w DPS w Piotrkowie Kujawskim.  

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

1. Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię dla zadania „Budowa ścieżki pieszo – 

rowerowej przy drodze powiatowej nr 2834C Piotrków Kujawski – Przewóz w 

miejscowości Połajewo”. 

2.  Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Dyrektor PUP w sprawie reprezentowania 

Powiatu przed Sądem Rejonowym w Radziejowie w sprawie nabycia spadku. 



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

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  

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

Radziejowskiego na 2021r.  

5. Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie materiały na sesję.  

Zarząd Powiatu spotkał się 24 listopada 2021 r. i zajmował się następującymi sprawami: 

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

Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. (W 

Centrum ustalono następujące stopnie awansu zawodowego dla pracowników 

socjalnych: 

1) starszy pracownik socjalny, 

2) specjalista pracy socjalnej, 

3) starszy specjalista pracy socjalnej, 

4) starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator, 

5) główny specjalista pracy socjalnej.") 

2. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka 

trwałego. (Samochód z DPS).  

3. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez jednostki 

organizacyjne Powiatu Radziejowskiego. 

4. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 

na „Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punku nieodpłatnej 

pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej” na terenie Powiatu radziejowskiego w roku 2022. (Stowarzyszenie 

Zaborskiego Towarzystwa Naukowego  z siedzibą w Brusach). 

5. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę,  

rozbudowę i termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie 

Kujawskim oraz przebudowę budynku hydroforni.  

6. Zarząd Powiatu przyjął zmiany do uchwały budżetowej zatwierdzanej na najbliższej 

sesji. 



Punkt 3. Zapytania i uwagi. 

Radni nie mieli żadnych uwag ani pytań.  

Punkt 4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji. 

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

odbyła się 23 listopada 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 23 listopada 2021r. i omówiła tematy wynikające z 

pracy komisji wraz z zaopiniowaniem uchwał.  

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

poinformował, że komisja odbyła się 24 listopada 2021r. i  omawiała tematy wynikające z 

pracy komisji i zaopiniowała uchwały dotyczące sesji. 

P. Zbigniew Matykiewicz członek Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 

Publicznego poinformował, że komisja odbyła się  23 listopada 2021r. na której analizowała 

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

ramach kompetencji komisji.  

Radni nie wnieśli uwag do złożonych sprawozdań Przewodniczących prac Komisji.  

 Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Przewodniczących  z prac komisji.  

Punkt 5.  

Informacja o realizacji zadań oświatowych Powiatu Radziejowskiego za rok szkolny 2020-

2021.  

P. Przewodnicząca poinformowała, że radni dostali potrzebne materiały. 

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 przyjęła informację o realizację zadań oświatowych Powiatu 

Radziejowskiego za rok szkolny 2020-2021. 

Punkt 6. Ocena stanu dróg powiatowych. 

P. Przewodnicząca poinformowała, że Radni otrzymali obszerne informacje na powyższy 

temat. 

P. Zbigniew Matykiewicz poinformował, że opinia komisji jest pozytywna na temat oceny 

stanu dróg powiatowych. 

 Rada Powiatu przyjęła informację na temat oceny dróg powiatowych.  

Punkt 7. Przerwa. 

 Przerwa  godz. 9.23 

Wznowienie obrad godz. 9.34 

Punkt 8. Podjęcie uchwał w sprawie. 

a) Wysokości oraz zasad ustalenia diet przysługujących radnym. 

Sprawą zajmowała się Komisja Budżetu i Finansów. Radni otrzymali potrzebne materiały.  

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

komisji jest pozytywna. 

P. Krzysztof Rosiński Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały.  

Rada Powiatu w wyniku głosowania jawnego imiennego (13 głosami-ZA, 1 głos- 

przeciw, 2 głosy – wstrzymujące) podjęła uchwałę w sprawie wysokości oraz zasad 

ustalania diet przysługujących radnym. 

b) Ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego. 

Sprawą zajmowała się Komisja Budżetu i Finansów. Radni zapoznali się z materiałami.  

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

komisji jest pozytywna. 

P. Roman Grzegorzewski odczytał projekt uchwały. 



Rada Powiatu w wyniku głosowania jawnego imiennego (13 głosami –ZA, 1 głos – 

przeciw, 2 głosy – wstrzymujące) podjęła uchwałę w sprawie wysokości wynagrodzenia dla 

Starosty Radziejowskiego. 

c) Zmiany uchwały w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021r.  

Sprawą zajmowały się Komisje Budżetu i Finansów oraz Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw 

Społecznych. 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, ze opinia komisji jest pozytywna.  

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

wstrzymujący) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.  

Nieobecny P. Starosta godz. 9.40 

d) Uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”. 

Sprawą zajmowały się Komisje Budżetu i Finansów oraz Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw 

Społecznych. Radni otrzymali potrzebne materiały. 

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

poinformowała, ze 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 (15 głosami – ZA) podjęła 

uchwałę w sprawie „Rocznego Programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z 



organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.  

Nieobecny P. Grzegorz  Łojewski godz. 9.45 

e) Przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Radziejowskim na lata 2021 – 2030. 

Sprawą zajmowały się Komisje Budżetu i Finansów oraz Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw 

Społecznych. Radni otrzymali potrzebne materiały. 

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

poinformowała, ze 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 (14 głosami – ZA) podjęła 

uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Radziejowskim na lata 2021 – 2030. 

f) Przyjęcia „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego 

Rynku Pracy w Powiecie Radziejowskim na lata 2021 – 2025. 

Sprawą zajmowały się Komisje Budżetu i Finansów oraz Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw 

Społecznych. Radni otrzymali potrzebne materiały.  

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

poinformowała, ze 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 (13 głosami – ZA, 1 głos- 

przeciw) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Promocji 

Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Radziejowskim na lata 2021 

– 2025”.  



Obecny P. Starosta 9.51 

a) Ustalenia na 2022 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. 

Sprawą zajmowały się Komisje Budżetu i Finansów oraz Komisja Infrastruktury Technicznej i 

Bezpieczeństwa Publicznego. Radni otrzymali potrzebne materiały. 

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

komisji jest pozytywna. 

P. Zbigniew Matykiewicz członek Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 

Publicznego poinformował, że opinia komisji jest pozytywna.  

 Rada Powiatu w wyniku głosowania jawnego imiennego (15 głosami – ZA) podjęła 

uchwałę w sprawie ustalenia na 2022 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.  

g) Upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją 

wekslową.  

Sprawą zajmowały się Komisje Budżetu i Finansów oraz Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw 

Społecznych. Radni otrzymali potrzebne materiały. 

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

poinformowała, ze 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 (15 głosami – ZA) podjęła 

uchwałę upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracja 

wekslową. 



h) Zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok. 

Sprawy omawiane były 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, ze opinia komisji jest pozytywna.  

P. Agata Pogodzińska Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna.  

P. Zbigniew Matykiewicz członek Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 

Publicznego poinformował, że opinia komisji jest pozytywna.  

Rada Powiatu w wyniku głosowania jawnego imiennego (15 głosami – ZA) podjęła 

uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok.  

i) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021 

– 2028.  

Sprawy omawiane były 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, ze opinia komisji jest pozytywna.  

P. Agata Pogodzińska Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna.  

P. Zbigniew Matykiewicz członek Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 

Publicznego poinformował, że opinia komisji jest pozytywna.  

 Rada Powiatu w wyniku głosowania jawnego imiennego (14 głosami – ZA, 1 głos – 

wstrzymujący) podjęła uchwałę zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Radziejowskiego na lata 2021 – 2028.  



Punkt 9. 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 wszczęcia procedur dotyczących 

uregulowania własności terenów pod drogami powiatowymi szczególnie na terenie gminy 

Topólka i gminy Bytoń.  

P. Radny Bogdański zadał pytanie odnośnie finansowania remontu dróg w gminie Osięciny. 

Czy były już prowadzone rozmowy z P. Wójtem na temat współfinansowania remontu tych 

dróg, a jeżeli nie to zaznaczył, żeby gminy były traktowane jednakowo. P. Starosta 

odpowiedział, że na tę chwilę zostały wysłane do każdej gminy i do każdego Wójta pisma o 

wspólnym zamiarze remontowania, przebudowy czy budowy danych odcinków dróg w 

każdej gminie.  

P. Radny Nocoń powiedział, że na jeden odcinek na 100% będzie 100 tyś zł. Na drugi odcinek 

prawdopodobnie też ma być taka sama kwota.  

P. Radny Matykiewicz zapytał o składaną wcześniej interpelację odnośnie przygotowania 

dokumentacji drogi od Samszyc w kierunku Izbicy. Czy ta dokumentacja została 

przygotowana i czy jest w planach tę drogę z dofinansowaniem Polskiego Ładu zrobić.  

P. Wicestarosta odpowiedział, że jeżeli chodzi o Polski Ład to pierwszy nabór jest za nami, 

były złożone trzy wnioski , z czego jeden wniosek drogowy. Środki są rzędu 14.450.000,00  zł 

na rozbudowę termomodernizacji w Domu Pomocy Społecznej jednostki Powiatowej . 

Natomiast odcinek drogi Samszyce nie jest w Polskim Ładzie. 

P. Starosta powiedział, że jeżeli chodzi o drogi będą wyłączone na tę chwilę, generalnie z 

tego co nam wiadomo o nowym rozdaniu z Polskiego Ładu drogownictwo nie będzie ujęte.  

P. Radny Bogdański zadał pytanie odnośnie Polskiego Ładu ale tej pierwszej edycji. Czy te 

środki mieliśmy wykorzystać do końca 2021r? Czy wszystkie inwestycje zostały zrealizowane 

z Polskiego Ładu? Czy zostało sfinansowane wszystko czy jakieś środki są w trakcie 

rozliczania?  



P. Wicestarosta odpowiedział, że konkretnie nie chodzi o Polski Ład tylko Fundusz Inwestycji 

Lokalnych gdzie chodzi o 800.000,00zł. dla Powiatu Radziejowskiego, to była ta pierwsza 

pomoc rządowa. Większość inwestycji została zrealizowana, to były drogi, chodniki oprócz 

ścieżki na terenie gminy Piotrków Kujawski, która przechodzi na rok następny, bo te środki są 

do wydatkowania do końca roku 2022. W trakcie realizacji i ukończenia jest zadanie 

chociażby na terenie gminy Dobre w rejonie Krzywosądzy. W gminie Radziejów jest chodnik 

realizowany. W mieście Radziejów został zrealizowany no i kwestia zakończenia Krzywosądzy 

i Broniewka w gminie Radziejów.  

P. Radny Nocoń  odniósł się do dróg. Obecnie jest remontowana droga w Kościelnej Wsi 

gminy Osięciny, jest niestety problem z wykonawcą, który przystąpił do budowy tej drogi już 

po terminie. Gmina dofinansowała 60.000,00 tyś zł. myślę, że Zarząd logicznie podchodzi do 

tych spraw, najpierw bierze w pierwszej kolejności drogi, które wymagają rzeczywiście 

remontów. W drugiej kolejności są brane drogi w gminach, żeby też coś w tych gminach było 

zrobione. 

 

Punkt 10. Wolne wnioski – brak  

Punkt 11. Zakończenie sesji. 

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

Rady Powiatu Radziejowskiego w VI kadencji. 

Obrady zakończono o godz. 10.11 

 

Protokołowała  

Ewa Sawińska  


