
Protokół nr XXVII/2021 

z obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Radziejowie 

W dniu 22 grudnia 2021 

 

XXVII Sesje Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji otworzyła P. Sylwia Kubiak 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Radziejowie (o godz. 9:58), 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.  

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

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

porządek obrad XXVII 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 z XXVI sesji Rady 

Powiatu. 

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

protokół z XXVI sesji Rady Powiatu. 

 Punkt 2. P. Przewodnicząca przystąpiła do realizacji kolejnego punktu obrad 

Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami 

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

1. Zarząd Powiatu  wydał pozytywną opinię do projektu budżetu Powiatu 

Radziejowskiego na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-

2028.  



 

Zarząd Powiatu spotkał się 15 grudnia 2021 r. i zajmował się następującymi sprawami: 

1. Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSRCKU w Przemystce do 

programu Erasmus+.  

2. Zarząd Powiatu przyjął informację o wynikach przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2022-2025 w Powiecie Radziejowskim.  

3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę w sprawie upoważnienia dla Zastępcy Dyrektora 

Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP.  

4. Zarząd Powiatu przyjął informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego 

przeprowadzonego w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.  

5. Zarząd Powiatu przyjął  informację dotyczącej limitu wejść na krytą pływalnię przy 

Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie.  

6. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Nadgoplańskiego Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego w sprawie dofinansowania zakupu samochodu 

terenowego do zadań ratownictwa wodnego i przyznał kwotę 10.000,00zł na ten cel. 

  

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

Radziejowskiego. 

8. Zarząd Powiatu przyjął  materiały na sesję.  

Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy 

sesjami. 

 

Punkt 3. Zapytania i uwagi.  

Radni nie zgłosili żadnych uwag oraz zapytań. 

Punkt 4. Sprawozdania Przewodniczących z prac komisji.  



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

poinformowała, że komisja odbyła się 30 listopada 2021r. i 22 grudnia 2021r. i omówiła 

tematy wynikające z pracy komisji wraz z zaopiniowaniem uchwał.   

P. Włodzimierz Gorzycki zastępca P. Alicji Wójcik Przewodniczącej Komisji Budżetu i 

Finansów poinformował, ze komisja pracowała dwukrotnie i omówiła tematy 

wynikające z pracy komisji oraz zaopiniowała wszystkie uchwały dotyczące sesji w 

ramach kompetencji komisji.  

P. Leszek Rosół Przewodniczący Komisji Infrastruktury technicznej i Bezpieczeństwa 

Publicznego poinformował, że komisja odbyła się 29 listopada i 22 grudnia 2021r. na 

której analizowała tematy wynikające z planu pracy komisji oraz zaopiniowanie uchwał 

dotyczących  sesji w ramach kompetencji komisji.   

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

poinformował, że komisja obradowała 30 listopada i 22 grudnia 2021r. Omawiała 

tematy wynikające z pracy komisji i zaopiniowała uchwały dotyczące sesji.  

P. Agata Pogodzińska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że komisja 

odbyła się 30 listopada oraz 22 grudnia 2021r. Komisja zajmowała się opracowaniem 

opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu na 2022r., opracowaniem planu kontroli 

Komisji rewizyjnej za 2022r. oraz sprawozdaniem z realizacji planu kontroli komisji na 

2021r.  

P. Wiesław Bogdański Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, 

że w ciągu roku rozpatrzyła wszystkie skargi, wnioski, które do niej wpłynęły, więc 

zrealizowała swój ustawowy zakres obowiązków.  

Radni nie wnieśli uwag do złożonych sprawozdań Przewodniczących z prac Komisji. 

Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.  

Punkt 5. Uchwalenie budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok i Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022-2028.  

a) Przedstawienie przez Zarząd projektu uchwały budżetu z uzasadnieniem. 



P. Starosta poinformował, że komisje zaopiniowały pozytywnie projekt budżetu na 

przyszły rok. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna. P. Starosta 

poprosił Wysoką Radę o przyjęcie projektu budżetu i przegłosowanie go.  

Rada Powiatu przyjęła projekt uchwały budżetu z uzasadnieniem. 

b) Przedstawienie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

 P. Skarbnik poinformowała, że skład opinii orzekającej w osobach: P. Karol Bednarek, 

P. Elżbieta Osińska i P. Halina Strzelecka wydali pozytywne opinie o przedłożonym budżecie w 

projekcie uchwały budżetu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Radziejowskiego wydano również pozytywną opinię odnośnie wykonania projektu uchwały 

budżetowej Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok. Wydano pozytywną opinię o możliwości 

sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego przez Powiat Radziejowski w projekcie 

uchwały budżetowej na 2022 rok . Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały wysłane do 

członków Rady Powiatu. 

Rada  Powiatu przyjęła informację na temat opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej .  

Punkt 5 c. Przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji. 

P. Starosta poinformował, że Zarząd przyjął projekt budżetu na 2022r. wszystkie komisje 

omawiały projekt budżetu na posiedzeniach i wszystkie komisje wydały opinie pozytywną. 

Opinia RIO również jest pozytywna. P. Starosta poprosił o przyjęcie budżetu na 2021r. 

 Punkt 5 d. Dyskusja. Radni nie zgłosili pytań ani uwag do projektu budżetu na 2022r. 

 Punkt 5 e. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 

2022r. wraz z autopoprawką.  

P. Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła radnym projekt uchwały Nr  27/217/2021, po 

czym zarządziła głosowanie.  

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

podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2022r. wraz z 

autopoprawką.  



Punkt 5 f. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Radziejowskiego na lata 2022-2028.  

P. Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła radnym projekt uchwały nr 27/218/2021, po 

czym zarządziła głosowanie. 

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

wstrzymujący) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Radziejowskiego  na lata 2022-2028. 

Punkt 6. Przerwa.  

Przerwa godz. 10.14 

Wznowienie obrad godz. 10.18 

Punkt 7. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022r.  

P. Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła radnym uchwałę nr 27/219/2021, po czym 

zarządziła głosowanie.  

Rada Powiatu w wyniku głosowania jawnego imiennego ( 14 głosami – ZA, nie zagłosował 

P. Grzegorz Łojewski) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2022r.  

b) Przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2022r. 

P. Przewodniczący Rady Powiatu przedstawiła radnym uchwałę nr 27/220/2021, po czym 

zarządziła głosowanie. 

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

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2022r. 

c) Przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2022r.  

P. Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła radnym uchwałę nr 27/221/2021, po czym 

zarządziła głosowanie. 



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

w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2022r.  

d) Zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021r.  

P. Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła radnym uchwałę nr 27/222/2021, po czym 

zarządziła głosowanie.  

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

w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2021r.  

e) Przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na 

lata 2021 – 2025 w Powiecie Radziejowskim. 

P. Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła radnym uchwałę nr 27/223/2021, po czym 

zarządziła głosowanie.  

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

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na 

lata 2021 – 2025 w Powiecie Radziejowskim.  

f) Zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów 

uzyskiwanych z tytuły wydzierżawienia lub wynajmowania majątku Powiatu 

będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Radziejowie.  

P. Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła radnym uchwałę nr 27/224/2021, po czym 

zarządziła głosowanie.  

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

w sprawie zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów 

uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w 

nieodpłatnym użytkowaniu samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Radziejowie. 



g) Zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok.  

P. Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła radnym uchwałę nr 27/225/2021, po czym 

zarządziła głosowanie. 

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

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

h) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021 – 

2028.  

P. Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła radnym uchwałę nr 27/226/2021, po czym 

zarządziła głosowanie.  

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

w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 

2021 – 2028. 

Punkt 8. Interpelacje i zapytania radnych.  

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

przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie Staroście.  

Radni nie złożyli interpelacji ani zapytań.  

Punkt 9. Wolne wnioski.  

Radni nie zgłosili wniosków.  

Punkt 10. Zakończenie sesji. 

P. Przewodnicząca złożyła wszystkim zebranym życzenia noworoczne.  

P. Przewodnicząca Rady Powiatu zakończyła obrady XXVII sesji Rady Powiatu w Radziejowie. 

Obrady zakończono o godz. 10.36 

Protokołowała  

Ewa Sawińska 


