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Protokół nr XXIX/2022 

z obrad XXIX sesji Rady Powiatu w Radziejowie 

w dniu 30 marca 2022 r. 

 

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

Przewodnicząca Rady Powiatu w Radziejowie (o godz.10.07 ), witając Radnych i wszystkich 

przybyłych na sesję. 

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji udział bierze 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. Przewodnicząca zarządziła 

głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 

Za przyjęciem porządku obrad  głosowało 15 radnych. 

Porządek obrad XXIX sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu 

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

obrad XXIX sesji Rady Powiatu.  

Pani Przewodnicząca przystąpiła do przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady 

Powiatu, informując, że do rozpoczęcia dzisiejszej sesji nie zgłoszono żadnych wniosków do 

protokołu.  

O godzinie 10.10 wszedł Pan Radny Zbigniew Matykiewicz. 

  

Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVIII sesji Rady 

Powiatu.  

Z przyczyn technicznych zaistniał problem z głosowaniem. Pani Przewodnicząca poprosiła 

informatyka o zresetowanie urządzenia do głosowania i zarządziła ponowne głosowanie.  

 

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

z XXVIII sesji Rady Powiatu. (Radny Bogdański nie zagłosował) 
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Punkt 2. Pani Przewodnicząca przystąpiła do realizacji kolejnego punktu obrad – 

sprawozdania Starosty z prac Zarządu między sesjami. 

Pan Starosta Jarosław Kołtuniak przedstawił sprawozdanie:  

Zarząd Powiatu spotkał się 26 stycznia 2022 r. i zajmował się następującymi sprawami: 

1. Zarząd wydał upoważnienia dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie do 

programu Erasmus+.  

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań 

publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2022 roku 

przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego. Konkursy dotyczą kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W budżecie Powiatu 

Radziejowskiego na rok 2022 zostały  zaplanowane środki finansowe w wysokości 

20 000,00. 

3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie sporządzania sprawozdania z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Radziejowski w 2021 roku. 

Zarząd Powiatu obradował 17 lutego 2022 r. i zajmował się następującymi sprawami: 

1. Zarząd przyjął informację dotyczącą realizacji programu Erasmus+. (16 uczniów na 

praktykach w Malmo Szwecja) 

2. Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora ZSRCKU w Przemystce dotyczącego zwolnienia PH 

„Gastromax” z opłat za najem powierzchni przeznaczonej pod automat spożywczy i 

zwolnił z opłat za miesiąc luty. 

3. Zarząd ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. 

4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody ZAZ na likwidację fizyczną poprzez 

przekazanie do demontażu pojazdu marki Fiat Seicento Suite. Z przedstawionej 

dokumentacji wynika, że koszty naprawy przewyższają wartość rynkową samochodu. 

5. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022r. 

6. Zarząd rozpatrzył wnioski złożone do projektu budżetu na 2022r. 

Zarząd Powiatu spotkał się 22 marca 2022 r. i zajmował się następującymi sprawami: 
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1. Zarząd udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSRCKU Przemystka do programu 

ERASMUS. 

2. Zarząd udzielił pełnomocnictwa projektantowi do występowania w imieniu powiatu 

w sprawie instalacji gazowej. (dotyczy to budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 17) 

3. Zarząd rozpatrzył pismo w sprawie uporządkowania stanu prawnego nieruchomości 

nr 25/11 położonej w miejscowości Narkowo. Państwo M. z miejscowości Dęby 

zwrócili się z prośbą o uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiącej 

działkę 25/11 położonej w miejscowości Narkowo. Obecnie Państwo M. są 

właścicielami nieruchomości sąsiednich stanowiących działki nr 109/2 i 59. Działka 

25/11 przecina ich nieruchomość na pół i w znacznym stopniu ogranicza jej 

racjonalne zagospodarowanie. Zarząd wydał zgodę na uregulowanie stanu prawnego. 

Powiat uruchomi procedurę przygotowującą grunt do sprzedaży w trybie przetargu. 

4. Zarząd przyjął informację dotyczącą projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności 

usług zdrowotnych poprzez dostosowanie pomieszczeń oddziału Rehabilitacji 

Ogólnoustrojowej i Działu Fizjoterapii wraz z wyposażeniem w SPZOZ Radziejów”. 

24 lutego 2022 r., została zawarta umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim, 

której przedmiotem jest dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu 

Całkowita wartość projektu wynosi nie więcej niż 2 514 297,64 zł. Wkład własny w 

wartość projektu wynosi nie mniej niż 125 659,54 zł. 

5. Zarząd przyjął informację w sprawie projektu „Rozbudowa, przebudowa, 

modernizacja wraz z doposażeniem SPZOZ w Radziejowie w celu zwiększenia 

dostępności do usług zdrowotnych w regionie”. 

6. 31 maja 2021 została zawarta umowa z Konsorcjum firm „KABO” której przedmiotem 

jest zakup, dostawa, instalacja i rozruch wyposażenia technologicznego, 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji projektu 

„Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego z salą wybudzeń i sali cięć 

cesarskich z blokiem porodowym do obowiązujących przepisów prawa wraz z 

wyposażeniem”. W związku z pandemią nie został jeszcze zakończony żaden etap 

zapisany w umowie.  

7. Zarząd zapoznał się z pismem ZSM w Radziejowie w sprawie dostaw węgla dla szkoły. 

8. Zarząd przyjął informację na temat ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z 

budżetu powiatu radziejowskiego w 2022 r. na prace konserwatorskie, 
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restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

położonych na terenie Powiatu Radziejowskiego. W wyniku ogłoszenia wpłynęły 2 

wnioski: parafii Rzymskokatolicka w Połajewie oraz parafii Rzymskokatolickiej z 

Broniewa, która nie posiadała kompletu wymaganych dokumentów.  

9.  Zarząd przyjął informację w sprawie zaleceń konserwatorskich dla zespołu dworsko-

parkowego w Biskupicach. 

10.  Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym odprowadzenia wody z działki 729/21.  

11. Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania 

ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 

Powiatu Radziejowskiego przewidzianych w roku 2022. (Zarząd  ustalił następujący skład 

Komisji: 

1) Przedstawiciel Zarządu Grzegorz Piasecki-  przewodniczący komisji; 

2) Sekretarz Powiatu – Małgorzata Chłodzińska; 

3) Członkowie:  Katarzyna Tomczak, Małgorzata Patyk, Ewa Brzezińska  

12. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przekazania pomieszczeń w budynku przy ul. 

Rolnicza 4c w  Radziejowie. (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie 

zwróciło się z prośbą o oddanie w użyczenie jednego pomieszczenia biurowego i 

łazienki znajdujących się na parterze w budynku administracyjno-biurowym przy ul. 

Rolniczej 4c w Radziejowie.) 

13. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przekazania pomieszczenia w budynku przy ul. 

Kościuszki 58 w Radziejowie do korzystania przez  jednostkę organizacyjną Zakład 

Aktywności Zawodowej w Radziejowie. (lokal na salę rehabilitacyjną przez okres 1 

roku.) 

14. Zarząd przyjął materiały na sesję. 

 Zarząd dzisiaj przyjął też środki na rzecz pomocy uchodźcom i rozszerzenie uchwały 

budżetowej na kwotę 38.400 zł.  

Starosta przedstawił także krótką informację na temat aktualnej sytuacji służby zdrowia 

na terenie Powiatu Radziejowskiego w związku z trwającą pandemią. Wymienił dwa 

oddziały Covidowe, a mianowicie chirurgię ogólną (8 osób leżących) oraz oddział 
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położniczo-ginekologiczny (16 osób leżących). Na oddziale OIOM jest 1 osoba. Co do 

spraw uchodźców wymienił, iż koordynatorem  jest Sekretarz Powiatu – Pani Małgorzata 

Chłodzińska.  Przedstawił krótko liczbę oraz rozmieszczenie uchodźców z Ukrainy na 

terenie Powiatu. Obecnie mamy 233 osoby, w tym w ZAZ 36 osób, w tym 4 są 

dializowane. 15 osób w wieku szkolnym, 2 przedszkolnym, szkoła podstawowa 12 osób, 

ponadpodstawowa 1 osoba. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, to P. Starostwa 

powiedział, że jest 5 lekarzy w ZAZ różnych specjalności, którzy podejmą zatrudnienie na 

terenie naszego szpitala i ośrodków zdrowia. Wymienił także pielęgniarki, które po 

przejściu procesu nostryfikacji dyplomów, otrzymają zatrudnienie w szpitalu. P. Starosta 

podał ilość uchodźców z Ukrainy w kwaterach prywatnych, tzn. 115. W Urzędzie Pracy 

przygotowuje się kurs językowy dla osób zainteresowanych. Procedura wymaga 

przetargu. Na tę chwilę są zapisy. Kurs może odbywać się dla jednej grupy 5-osobowej. 

Następnie P. Starosta nakreślił także możliwości dofinansowania do zakwaterowania 

uchodźców. Wspomniał, iż na pierwszym etapie negocjowana była stawka 120 zł, później 

było to 70 zł i teraz jest to 40 zł.   

Punkt 3. Zapytania i uwagi. 

Pan Radny Wiesław Bogdański zapytał o umowę z Zakładem Aktywności Zawodowej, na 

jakim etapie ona jest, czy jest na nowych warunkach na kolejne lata.  

Pan Starosta Jarosław Kołtuniak odpowiedział, że umowa jest na nowych warunkach. Jest 

wzrost finansowania na podopiecznego. Zakomunikował o podpisaniu weksla po 

zakończeniu niniejszej sesji.  

Głos zabrał Pan Radny Zbigniew Matykiewicz. Zapytał jakie oddziały w SPZOZ w Radziejowie i 

od kiedy będą funkcjonować tak jak przed pandemią? 

P. Starosta odpowiedział, iż na tę chwilę wszystkie oddziały funkcjonują. Na oddziałach są 

również pacjenci „covidowi”, ale generalnie oddział położniczy, rehabilitacyjny, chirurgia 

działają. Są tam miejsca wyznaczone dla pacjentów chorych na COVID-19. Na tę chwilę jest 

jedna osoba na OIOMie. Osoby chore na COVD muszą też być przyjmowane. P. Starosta 

dodał, że wszystkie poradnie i służby szpitala pracują, natomiast w okrojonym zasobie 

łóżkowym. Zaznaczył, iż Wojewoda nadal płaci za sprawy związane z COVID-19.  

Pani Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała czy są jeszcze jakieś pytania i uwagi.  
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Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. 

Punkt  4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji. 

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

omówiła tematy wynikające z planu pracy komisji oraz uchwały dotyczące dzisiejszej sesji w 

ramach kompetencji komisji. 

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

poinformowała, że komisja omówiła tematy wynikające z planu pracy komisji oraz wszystkie 

uchwały dotyczące dzisiejszej sesji w ramach kompetencji komisji. Przewodnicząca 

poinformowała także, że komisja odwiedziła Ośrodek Szkolno Wychowawczy oraz Zespół 

Szkół Mechanicznych.  

P. Leszek Rosół Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 

Publicznego poinformował, że komisja omówiła tematy wynikające z planu pracy komisji, 

oraz zaopiniowała uchwały dotyczące dzisiejszej sesji wynikające z kompetencji komisji. 

Przewodniczący poinformował także, że komisja odwiedziła Ośrodek Szkolno Wychowawczy 

oraz Zespół Szkół Mechanicznych. Komisja dokonała także wizji dróg powiatowych.  

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

że komisja omówiła tematy wynikające z planu pracy komisji, oraz zaopiniowała uchwały 

dotyczące dzisiejszej sesji wynikające z kompetencji komisji. 

P. Agata Pogodzińska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że komisja 

omówiła i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z analizy funkcjonowania Zarządu Dróg 

Powiatowych w Radziejowie w 2021r. oraz sprawozdanie z analizy funkcjonowania Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Radziejowie. Zaopiniowała także uchwały dotyczące dzisiejszej 

sesji wynikające z kompetencji komisji.  

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

 

Rada Powiatu przyjęła sprawozdania Przewodniczących z prac komisji.  

Punkt 5. Ocena stanu dróg po okresie zimy. 

P. Przewodnicząca powiedziała, że Radni otrzymali sprawozdania, które były omawiane na 

Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego.  
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Punkt 6. Dyskusja 

Radny Matykiewicz zabrał głos i zapytał o drogę wojewódzką nr 266 na odcinku Radziejów – 

Dobre, czy będzie w miarę możliwości naprawiana? Jak będzie funkcjonować dalej droga 

powiatowa numer 280 na odcinku Dobre - Kościelna Wieś? 

P. Starosta odpowiedział, że droga wojewódzka nr 266 na odcinku Piotrków Kujawski – 

Świątniki, to był pierwszy etap, w tym roku drugi etap od Świątnik w kierunku Radziejowa. 

Jednak Urząd Marszałkowski stwierdził, iż  w tym roku nie będą tej drogi kontynuowali i 

przeniosą prace na teren Aleksandrowa. Nie wie na jakim odcinku dokładnie. Natomiast jeśli 

chodzi o odcinek między Piotrkowem a Radziejowem, będzie on kontynuowany w 2023 roku. 

Ma to zostać zrealizowane przy współpracy Miasta i częściowo Powiatu, do tego ścieżka 

pieszo-rowerowa od strony Zespołu Szkół Mechanicznych w kierunku granic gminy 

Radziejów. A Jeżeli chodzi o drogę Kościelna Wieś – Dobre, to są przygotowywane remonty. 

P. Wicestarosta powiedział, że odcinek drogi Kościelna  Wieś – Dobre jest po remoncie 

listopadowym i w związku z reklamacją ten odcinek powinien być poprawiony do końca 

marca. Wykonawca nie otrzymał zapłaty za niewłaściwe wykonanie remontu tej drogi.  

P. Radny Nocoń wypowiedział się na temat omawianej drogi i dodał, że tam asfalt został 

położony tak jakby „na zimno”, jest nierówny i przez to droga nie może być dopuszczona do 

użytku. Praca tam jest ewidentnie nieskończona.  

P. Radny Staniszewski zwrócił się do Zarządu i Pana Starosty o kwestię spraw budżetowych i 

przesunięcia na drogi 50 000 zł, które znalazły się już w Polskim Ładzie oraz 200 000 zł na 

przebudowę  dróg powiatowych w ewentualnym kolejnym naborze, jeżeli zostanie ogłoszony 

do nowego Ładu.  

P. Starosta odpowiedział, iż do Polskiego Ładu złożono pieniądze na 30 000 000 zł i we 

wniosku nie podawano konkretnych odcinków dróg, lecz wskazano ogółem przebudowę i 

rozbudowę dróg powiatowych na terenie dróg powiatowych, tj. 14 km dróg przy obecnej 

stawce kosztorysowej. P. Starosta podkreślił, że nie wie jeszcze ile dokładnie dostanie Powiat 

pieniędzy z Polskiego Ładu. Na tę inwestycję pieniądze zostały zabezpieczone ze środków 

własnych, a dofinansowanie może wynieść 92-95%. Przygotowywana jest dokumentacja 

przez Dyrektora Zarządu Dróg, warunki określają, iż na podpisanie umowy jest 6 miesięcy. 

Dróg mamy 290 parę km a mieliśmy 317 km. Należy czekać do rozstrzygnięcia wniosku, który 
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został złożony prawidłowo. Do każdego programy, jaki daje Polski Ład wnioski zostały 

złożone. 

P. Nocoń dodał, iż przetargi, które teraz odbyły się na remont dwóch odcinków drogi w 

gminie Osięciny, nie wyczerpały zapewnionego budżetu. Zaoszczędzono w ten sposób 

pieniądze. Oferentów było 5.  

P. Wicestarosta powiedział, że przetargi na remonty cząstkowe oraz przetarg na dwa odcinki 

w gminie Osięciny był z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i są lekko poniżej lub powyżej 

kosztorysu. Dodał, że z drugiej edycji Polskiego Ładu są dwa wnioski drogowe.  

P. Starosta wrócił do tematu windy w Zespole Szkół i Placówek, informując, iż projekt jest już 

przygotowany. Widna przeznaczona będzie dla osób niepełnosprawnych. Odnośnie 

warsztatów mechanicznych prze Zespole Szkół Mechanicznych złożono wniosek z Programu 

Popegeerowskiego o modernizację, który może zostać sfinansowany do 98 %. Taka 

termomodernizacja dotyczy również budynku na ul. Rolniczej. P. Starosta dodał, że ZSM nie 

musi już teraz mieć nowego auta. Wymienił, iż zakupiono auto do DPS-u z windą, z 

podnośnikami. ZSM może korzystać z aut należących do Zespołu Szkół i Placówek w 

Radziejowie oraz ZSRCKU w Przemystce. Ostatnio samochód służbowy Starostwa był użyty w 

celu zawiezienia dzieci do Kielc na konkurs, a dziś jest w Białymstoku.  

P. Wiesław Bogdański powrócił do kwestii drogi nr 266, tzn. odcinek z Dobrego do 

Ciechocinka, która łączy naszą część Powiatu z węzłem autostradowym. Poprosił o naciskanie 

organów odpowiedzialnych, aby tą drogę wyremontować jak najszybciej. Dodał, że pieniędzy 

z Polskiego Ładu nie otrzymamy, ale jeżeli zostanie wdrożony Program Inwestycji 

Strategicznych, to wszystkie gminy złożą wniosek i ogłoszą przetargi. W roku następnym, 

jako roku wyborczym, samorządy będą chciały takie remonty wykonywać i kwota wykonania 

inwestycji drastycznie wzrośnie. Trzeba wspólnie omówić środki jakie mamy w swoim 

budżecie, gdyż te z zewnątrz mogą nie wystarczy.  

P. Włodzimierz Gorzycki wypowiedział się na temat drogi nr 266, iż usłyszał z ust pana 

Graczyka, że odcinek drogi Świątniki – Radziejów nie będzie robiony, albowiem w planie jest 

remont drogi w kierunku Aleksandrowa. Miasto zainwestowało 130 000 zł na budowę ścieżki 

rowerowej od pływalni do granic miasta, do drogi na Wąsewo. Dokumentacja jest 

kompletna, podpisano porozumienie z Marszałkiem na wykup gruntów, pieniądze w 
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budżecie miasta są przeznaczone na ten cel. Wczoraj został złożony wniosek do Pana 

Wojewody o wydanie decyzji, która mówi o podziale geodezyjnym i zatwierdzenie projektu 

budowlanego. Jeśli pod koniec roku 2022 odbędzie się konkurs na budowę ścieżek pieszo-

rowerowych, to być może podczas realizacji tej inwestycji Zarząd Dróg Wojewódzkich 

połączy zadania i nawierzchnię drogi zmodernizuje. Co do postępowań przetargowych jest 

duża różnorodność. Na drogi gminne i powiatowe łatwo złożyć wniosek, gdzie nie ma 

poboczy, krawężników, chodników, natomiast miasto w ramach wydania pieniędzy z 

Polskiego Ładu otrzymało 5 400 000 zł. Rozstrzygnięto przetarg na te drogi (ul. Szpitalna, 

Objezdna i Dolna) w kwocie niewiele ponad 5 300 000 zł. Ceny komponentów 

ropopochodnych wzrastają, a prezesi dwóch spółek, które wygrały przetarg, nie znają jeszcze 

na dzień dzisiejszy cen. P. Gorzycki podkreślił, iż nie każda droga nadaje się do złożenia 

dofinansowania w ramach inwestycji drogowych finansowanych przez Wojewodę.  

Przewodnicząca poinformowała, że Rada Powiatu przyjęła ocenę stanu dróg po okresie 

zimy. 

Punkt 7. Ocena stanu bezrobocia na terenie Powiatu. 

Radni otrzymali materiały. Temat został omówiony na Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw 

Społecznych oraz Komisji Budżetu i Finansów. 

 Punkt 8. Dyskusja 

Nie zgłoszono uwag. 

Rada Powiatu przyjęła informację na temat oceny stanu bezrobocia na terenie Powiatu. 

Punkt 9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych: 

wykorzystanie środków z PFRON w 2021r. oraz na 2022r. 

P. Przewodnicząca przekazała, że Radni otrzymali sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

Sprawa była omawiana na Komisjach Rady. 

Punkt 10. Dyskusja 

Nie zgłoszono pytań i uwag. 
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Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych: wykorzystanie środków z PFRON w 2021r. oraz plan na 2022r. 

Punkt 11. Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji 

lokalnego rynku pracy. 

P. Przewodnicząca przekazała, że Radni otrzymali materiały. 

Punkt 12. Dyskusja 

Pan Radny Włodzimierz Gorzycki zabrał głos i zwrócił uwagę na to, że młodzi ludzie nie chcą 

odbywać staży z powodu zbyt niskiego wynagrodzenia. Nie wszyscy absolwenci szkół 

średnich Powiatu radziejowskiego wyjeżdżają na studia, a mimo to nie podejmują 

zatrudnienia. Stąd poprosił, aby Urząd Pracy efektywniej aktywizował tą grupę osób. Kolejny 

problem to nadmierne korzystanie w pomocy Miejskiego czy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. P. Gorzycki wyartykułował to jako wielopokoleniowe korzystanie z pomocy 

społecznej. Zasugerował, aby Ośrodki te współpracowały z Urzędem Pracy i aktywizowały 

bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia, zamiast chronicznego korzystania przez te osoby z 

zasiłku. Problemem są również dojazdy do pracy. Często jest to kilkadziesiąt kilometrów. 

Przedstawiciele Dino Polska tworzą oddział logistyczny na terenie gminy Lubień Kujawski, 

dając 500 miejsc pracy. Dlatego też na terenie części województwa kujawsko-pomorskiego 

będą otwierane małe markety Dino. Powinno się pisać programy, zwiększać atrakcyjność 

pracy.  

Pan Radny Jan Nocoń przyznał rację poprzednikowi w kwestii nadmiernego korzystania osób 

młodych z zasiłków pomocy społecznej, a brakiem chęci podjęcia pracy. Poruszył temat 

dwóch kobiet pracujących w Brześciu Kujawskim, które proszą Urząd Pracy lub Powiat o 

dofinansowanie dojazdów do pracy. Lista chętnych osób na grupowe dojazdy jest długa.  

Pan Radny Grzegorz Łojewski wypowiedział się na temat poruszony przez Radnego Nocoń, że 

taki dojazd dla grup zorganizowanych już istnieje. Autobus przyjeżdża o godzinie 23.00 i 

prawdopodobnie finansuje to zakład pracy, dlatego że brak jest pracowników w Brześciu. 

Zdaniem Radnego to pracodawca powinien zadbać o transport pracowników, a nie Powiat, 

gdyż budżet Powiatu jest dosyć obciążony. Powiat powinien zająć się inwestycjami 

drogowymi. 

Pani Przewodnicząca poparła stanowisko P. Łojewskiego. 
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Pan Radny Matykiewicz powiedział, że staże w ramach nauki szkolnej są organizowane w 

ramach pisemnych umów i dzięki temu duże firmy z Powiatu włocławskiego zatrudniają po 

zakończeniu szkoły tych uczniów lub proponują staż. Stąd prośba do dyrektorów, aby 

zabiegać o współpracę szkół z tymi firmami. Jeżeli chodzi o staże poza szkołą, to powinny one 

być odbywane przez bezrobotnych zgodnie z kierunkiem zdobytego wykształcenia. Pan 

Matykiewicz przytoczył problem zgłaszany przez absolwentów szkoły, iż po złożeniu aplikacji 

do państwowych instytucji nie otrzymują żadnej odpowiedzi. To znaczy pismo/aplikacja 

zostaje bez odpowiedzi, nawet jeśli chodzi o staż.  

Pan Starosta odpowiedział, że nie można zostawiać CV, RODO obowiązuje i nie jest to 

trafiona uwaga ze strony Radnego Matykiewicza.  

P. Nocoń odniósł się ponownie do tematu dofinansowania przejazdów do zakładów pracy w 

Brześciu Kujawskim i zaproponował, aby to było z funduszy Urzędu Pracy, a nie Powiatu. 

Należałoby porozmawiać z przedstawicielami tych firm, aby oni również podjęli się 

organizacji dojazdów.  

P. Wicestarosta Grzegorz Piasecki wypowiedział się na  temat spadku zainteresowania 

stażami z każdym kolejnym rokiem. Powodem tej tendencji jest niskie wynagrodzenie, gdyż 

praca na stażu jest wykonywana w takim samym wymiarze czasu i takim samym 

zaangażowaniem jak praca na inną niż staż umowę. Do tego wysokie koszty dojazdu. 

Natomiast w interesie pracodawców brzeskiej lub lubieńskiej strefy ekonomicznej jest to, 

aby pozyskiwać pracowników i dawać atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz zapewnić 

dojazdy do pracy.  

P. Bogdański podkreślił, że jeżeli przewoźnik będzie miał zapewnione pełne obłożenie, to taki 

kurs zrobi. 20-30 osób. Bilety miesięczne wyniosą 200-300 zł i ktoś musi z tą inicjatywą wyjść. 

Jeżeli byłoby trzeba dołożyć 5000 czy 10 000 zł, to by dołożono. Umowa nie będzie 

podpisana na rok, jeśli nie będzie zainteresowania, to można zrezygnować. Pan Radny 

wspomniał wypowiedź P. Gorzyckiego o spadku zainteresowania stażami, ale również dodał, 

iż osoby mogą podjąć staż tylko dwa razy u jednego pracodawcy. Obecnie pracodawcy 

wymyślają kolejne fikcyjne stanowiska pracy, ale osoba bezrobotna mimo chęci nie może 

podjąć stażu, jeżeli zrealizowała go już dwukrotnie u tego samego pracodawcy. Druga 

sprawa dotyczy kwestii dojazdów, a kwota stażu to niecałe 1500 zł. Zatem należy przekazać 
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pani Dyrektor i Urzędowi Pracy, aby próbowały coś zmienić w tej kwestii. Często Kobiety nie 

mają prawa jazdy i nie mogą dojechać do pracy i jeżeli dostaną dofinansowanie do dojazdów, 

to i tak nie będą mogły tego zrealizować. Rynek pracy zamiera. P. Bogdański dodał, iż 

pracodawca np. właściciel marketu, biorąc na staż pracownika, nie może mu prawnie 

dopłacić do pensji. Robi to nieoficjalnie. Należałoby dać możliwość wielokrotnego odbycia 

stażu u jednego pracodawcy. Przynajmniej przez dwa lata taka osoba powinna przejść przez 

system wspierania. Po tym okresie bezrobotny jest w stanie samodzielnie poruszać się po 

rynku pracy, nabiera odwagi i doświadczenia. Nie jest możliwe osiągnięcie tego w pół roku.  

P. Radny Nocoń dodał, że jeśli osoba pójdzie pracować na czarno, to ta szkodliwość nie jest 

taka zła w porównaniu do skorzystania od razu z pomocy opieki społecznej i brania zasiłków.  

P. Wicestarosta odniósł się do kwestii staży, iż dojazdy do miejsca pracy do 

dofinansowywane, natomiast pula pieniędzy na ten cel jest ograniczona i szybko się 

wyczerpuje. To realizuje już Urząd Pracy.  

Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania bezrobociu i 

aktywizacji lokalnego rynku pracy. 

Punkt 13. Przerwa 

Przerwa godz. 11.20 

Wznowienie obrad godz. 11.38 

Punkt 14. Podjęcie uchwał w sprawie:   

a) upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją 

wekslową 

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

poinformowała, że opinia Komisji jest pozytywna. 

P. Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła Radnym projekt uchwały Nr XXIX/231/, po 

czym zarządziła głosowanie.  

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

uchwałę Nr XXIX/231/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30.03.2022 r. w sprawie 
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upoważniania Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją 

wekslową. 

b) rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego 

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. Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła Radnym projekt uchwały Nr XXIX/232/2022, 

po czym zarządziła głosowanie. 

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

Nr XXIX/232/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30.03.2022 r. w sprawie rozkładu 

godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego. 

c) przejęcia przez powiat radziejowski niektórych zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2022 roku  

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. Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła Radnym projekt uchwały Nr XXIX/233/2022, 

po czym zarządziła głosowanie.  

P. Przewodnicząca zakomunikowała o zawieszeniu systemu do głosowania i poprosiła 

informatyka o zresetowanie, po czym wznowiła głosowanie.  

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

Nr XXIX/233/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30.03.2022 r. w sprawie przejęcia 

przez powiat radziejowski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z 

kwalifikacją wojskową w 2022 roku. 
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d)  określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2022 r.  

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. Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła Radnym projekt uchwały Nr XXIX/234/2022, 

po czym zarządziła głosowanie. 

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

wstrzymujący) podjęła uchwałę Nr XXIX/234/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 

30.03.2022 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.  

e) udzielenia dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków 

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

poinformowała, że opinia Komisji jest pozytywna. 

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

poinformowała, że opinia Komisji jest pozytywna.   

P.  Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła Radnym projekt uchwały Nr XXXI/235/2022, 

po czym zarządziła głosowanie.  

Rada Powiatu w wyniku glosowania jawnego imiennego (16 głosami - ZA) podjęła uchwałę 

Nr XXIX/235/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30.03.2022 r. w sprawie udzielenia 

dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków 

f) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022r.  

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

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

poinformowała, że opinia Komisji jest pozytywna.  

P. Agata Pogodzińska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że opinia jest 

pozytywna. 

P. Leszek Rosół Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 

Publicznego poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.  

P. Grzegorz Łojewski Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.  

P. Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła radnym projekt uchwały Nr XXIX/236/2022, 

po czym zarządziła głosowanie.  

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

Nr XXIX/236/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30.03.2022 r. w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022r.  

g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022-2028 

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. Agata Pogodzińska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że opinia jest 

pozytywna. 

P. Leszek Rosół Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 

Publicznego poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.  

P. Grzegorz Łojewski Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.  

P. Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła radnym projekt uchwały Nr XXIX/237/2022, 

po czym zarządziła głosowanie. 
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Rada Powiatu w wyniku głosowania jawnego imiennego (15 głosami - ZA, 1 głos - 

wstrzymujący) podjęła uchwałę Nr XXIX/237/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 

30.03.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Radziejowskiego na lata 2022-2028 .  

Punkt 15. Interpelacje i zapytania radnych.  

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

Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Staroście. 

Radny P. Zbigniew Matykiewicz złożył interpelacje skierowaną do Starosty Pana Jarosława 

Kołtuniaka za pośrednictwem Przewodniczącej P. Sylwii Kubiak.  

P. Przewodnicząca odczytała interpelację wyżej wymienionego Radnego w sprawie 

uregulowań prawnych na odcinku dróg powiatowych Samszyce – Świszewy oraz drogi 

Czamanin – Kozjaty, czy w podanych odcinkach dróg są nieuregulowane własności, które to 

odcinki, przy jakich działkach się znajdują.   

P. Radny Wiesław Bogdański zadał pytanie do Pani Skarbnik Urszuli Miętkiewicz o dochody z 

PIT-u, jak one się mają w stosunku do zeszłego roku przez wprowadzenie Polskiego Ładu.  

Pani Skarbnik odpowiedziała, że dochody z PIT-u są na tym samym poziomie, nie ma jakiś 

dużych różnic. 

Pan Radny Gorzycki powiedział, że miasto Radziejów kwotę 5 880 000 dzieli na 12 i 1/12 

płacą, nie jest w stanie zasymulować, czy dochody spadają, czy nie spadają. To niby miało 

być zagwarantowanie, że dochody nie będą niższe niż zaplanowane przez Ministra Finansów, 

a co się stanie z tym 12%-wym? Może okazać się, że tej 12 raty nie będzie takiej dużej.  

Pan Starosta zakomunikował, że 26.04.2022 r. odbędzie się w powiecie radziejowskim 

Konwent Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego poświęcony służbie zdrowia z 

udziałem Wojewody i Marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego i wszystkich służb.  

P. Radny Nocoń zwrócił się z prośbą do wszystkich Radnych o przekazanie datków na 

wsparcie uchodźców z Ukrainy.  

P. Randy Sławomir Staniszewski zadał pytanie P. Staroście odnośnie ilości uchodźców ogólnie 

w powiecie radziejowskim, a ile w gminach. 
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P. Starosta odpowiedział, że na ten moment ogólna liczba uchodźców w powiecie 

radziejowskim to 233 osoby, w tym najbardziej prężnymi gminami w tej kwestii są Piotrków 

Kuj. (około 55 osób), gmina Dobre i miasto Radziejów, natomiast Topólka ma dwie osoby. 

Ostatnio odbyła się konferencja, podczas której Wojewoda kazał przygotować dodatkowo 

jeszcze 250 miejsc. Pan Starosta dodał, że w związku z tym rozmawiał z Wójtem Dobrego, z 

Burmistrzami Radziejowa i Piotrkowa Kuj. i ustalił, że jeden z nich przeznaczy halę 

widowiskowo-sportową z łóżkami na ten cel, drugi też przeznaczy jakieś lokum. W szkole 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia należy wygospodarować kilka pokoików z jedną 

łazienką, czy dwiema. P. Starosta powiedział, że czekamy na transport 15 dzieci z sierocińca. 

Od nakazu Wojewody zależy kto przyjmie uchodźców, nie od Starosty, gdyż nie ma takich 

uprawnień. Jeżeli gmina nie chce przyjąć uchodźców, to nie musi tego zrobić. Gminy Bytoń i 

Radziejów również mają problemy lokalizacyjne. W gminie Radziejów uchodźców jest 4 albo 

6. Pani Sekretarz wyznaczona jest do koordynowania spraw uchodźców i zbierania wszelkich 

danych. Pan Starosta poinformował również, że ilość osób zakażonych COVID-19 wzrosła o 

10 przez ostatnią dobę. Na jednym oddziale dzień wcześniej było 18, na drugim 8 i na 

OIOMie 1. Ta liczba wciąż rośnie.   

Pan Radny Matykiewicz zwrócił się do P. Starosty na wniosek mieszkańców miejscowości 

Czamanin Kamieniec z zapytaniem o most, a właściwie o przepływ wody pod mostem drogi 

powiatowej. Interpelacja składana w tej sprawie była dwa razy i czy sytuacja będzie się 

powtarzać, czy jest możliwość zrobienia tego mostu od nowa oraz częściowo tamtej drogi?  

P. Starosta udzielił odpowiedzi, że przepływ został udrożniony, robione jest obejście, służby 

pracują i do Wielkanocy powinno być wszystko zrobione.  

Pan Radny Staniszewski zapytał Pana Starostę dlaczego nie ma w niektórych jednostkach 

organizacyjnych (np. ŚDS, ZAZ) kierowników i dyrektorów. Czy są to braki kadrowe, czy są 

przewidziane nowe konkursy? Drugie pytanie dotyczyło kwestii internatu w Przemystce, czy 

jest remontowany lub remont jest planowany?  

Pan Starosta odpowiedział, że internat został zagospodarowany na pracownie edukacyjną, 

czyli ekonomiczną, hotelarską, informatyczną i różne inne. Są jeszcze pokoje, które były 

kiedyś wynajmowane kierowcom. Teraz kuchnia została tam zamknięta, internat 

przeprowadzony do Liceum, jest to unormowane prawnie. Jeżeli chodzi o kierowników 
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jednostek organizacyjnych, to są wszyscy, jedni pełnią obowiązki na innych stanowiskach, 

zostały rozpisane konkursy, ale na rozstrzygnięcie trzeba poczekać minimum 30 dni. Wszelkie 

informacje dostępne są na stronie BIP.  

Pan Radny Gorzycki dodał odnośnie internatu w Przemystce, że na pierwszym piętrze 

znajduje się ARMiR, na drugim są sale językowe i informatyczne, końcówka to ODR, na końcu 

mieszkania. Trzecie piętro to nowe pracownie hotelowe, mieszkania. Problemem jest 

niewyremontowana stołówka i kuchnia. W przyszłości można by było zrobić salę fitnes. 

Praktycznie cały budynek jest zapełniony.  

Pan Starosta wtrącił, że miejsca dla uchodźców byłyby tam, gdzie obecnie znajduje się 

pracownia hotelarska. Jeden pokój wymaga remontu (na koszt dyrektora), ale można przyjąć 

tam maksymalnie 6 osób. Nie jest tak, że całe piętro będzie dla uchodźców.  

Pani Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała czy są jeszcze jakieś zapytania lub wnioski, po 

czym przypomniała Radnym o składaniu oświadczeń majątkowych.  

Punkt 16. Zakończenie sesji. 

Pani Przewodnicząca na zakończenie sesji złożyła wszystkim życzenia na nadchodzące Święta 

Wielkanocne. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła obrady XXIX sesji 

Powiatu Radziejowskiego w VI kadencji.  

Obrady zakończono o 12.08 

Protokołowała 

Jowita Budna 

 

 


