
Protokół nr XXX/2022 

z obrad XXX sesji Rady Powiatu w Radziejowie 

w dniu 22 kwietnia 2022 r. 

 

XXX 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. 

Pani Przewodnicząca oznajmiła, 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 14 radnych.  (Radny Jan Nocoń nie zagłosował).  

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

Rada Powiatu w drodze głosowania jawnego imiennego (14 głosami ZA) przyjęła porządek 

obrad XXX 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.  

Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIX sesji Rady 
Powiatu.  
 
Rada Powiatu w drodze głosowania jawnego imiennego (15 głosami ZA) przyjęła protokół z 
XXIX sesji Rady Powiatu.  
 
Punkt 2. Pani Przewodnicząca przystąpiła do realizacji kolejnego punktu obrad – 
sprawozdania Starosty z prac Zarządu między sesjami. 
Pan Starosta Jarosław Kołtuniak przedstawił sprawozdanie: 

Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami 

Zarząd Powiatu spotkał się 30 marca 2022 r. i zajmował się następującymi sprawami: 

1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Zespołu Szkół Mechanicznych w 

Radziejowie z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej o kwotę 43 872,50 zł, na który 

zawarto umowę w dniu 21 grudnia 2021 r. 



2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozłożenie na 2 raty czynszu najmu budynków znajdujących 

się w Piotrkowie Kujawskim.  Powodem prośby jest trudna sytuacja finansowa spowodowana 

skutkami pandemii. 

3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie do wyjazdu na Międzynarodowy Festiwal w 

Zielonej Górze dla klubu Seniora z Osięcin w wysokości 1500 zł. 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z zarządzeniem Dyrektora ZSM w sprawie cen biletów wstępu na 

krytą pływalnię na zajęcia indywidualnej nauki pływania przy ZSM w Radziejowie.  Z dniem 

1.04.2022 r. koszt 60 minut indywidualnej nauki pływania wynosi 60 zł za osobę.   

5. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie określenia dodatkowych zasad dofinansowania do 

zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych z terenu powiatu radziejowskiego w 2022 roku. 

6. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie sprzedaży karetki. 

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

finansowego SPZOZ w Radziejowie za 2021 rok. 

8. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania 

budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Radziejowskiego za 2021-2028 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu. 

9. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez 

jednostki organizacyjne Powiatu radziejowskiego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Radziejowie i Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie. 

10. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego na 2022 rok.  

11. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz 

poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez jednostki 

organizacyjne Powiatu Radziejowskiego.  

Zarząd Powiatu spotkał się 8 kwietnia 2022 r. i zajmował się następującymi sprawami: 

1. Zarząd Powiatu przyjął informację dotyczącą jakości wody na basenie. 

2. Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu 

Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021. 

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją PINB dotyczącą wszczęcia postępowania w 

sprawie stanu technicznego budynku warsztatów szkolnych ZSM w Radziejowie.  



4. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu 

biurowego. Fundacja DIES MEI zwróciła się z prośbą o udostępnienie lokalu, w którym 

fundacja chce pełnić dyżury. Fundacja pomaga osobom pokrzywdzonym 

przestępstwem przeciwko życiu lub zdrowiu. Zarząd zdecydował się wynająć lokal 

biurowy o pow. 19,75 m² w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Kościuszki 58 

w Radziejowie na okres do 31.12.2023 r.  

5. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu 

ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu 

Radziejowskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego. 

6. Zarząd przyjął materiały na sesję.  

Pan Starosta dodał, iż na terenie powiatu radziejowskiego przebywa 219 uchodźców z 

Ukrainy. W kwaterach prywatnych 120 osób, w kwaterach zbiorowych 99 osób, w tym 37 

w ZAZ.   Zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotnych uchodźców 

jest 21, w tym 3 osoby zatrudnione są w jednostce Starostwa Powiatowego w ramach stażu 

(dwie osoby obsługują Powiatowy Punkt Zbiórki Darów dla Ukrainy, a jedna osoba w Szkole 

Muzycznej, ze względu na ukończone studia w tym kierunku). Jeszcze 5 osób zostanie 

przyjętych na staż, są to lekarze, którzy czekają na nostryfikację dyplomów. Odnośnie 

Szpitala w Radziejowie, to od dnia 01.04.2022 r. nie ma już oddziałów covidowych, za 

wymazy płaci pacjent, poradnie pracują normalnie, trwa remont bloku operacyjnego, 

natomiast podstawowe zabiegi chirurgiczne są wykonywane na Izbie Przyjęć.  Ponadto 

trwa rozbudowa DPS w Piotrkowie Kujawskim. Zaplanowany jest cząstkowy remont dróg, 

trzeba zaczekać tylko na lepsze warunki pogodowe. Zajmie się tym firma Leśkow.  

Punkt 3. Zapytania i uwagi. 

P. Radny Bogdański zapytał o funkcjonowanie punktu wymazowego, gdzie można się zbadać i 
kto za to płaci? 

Pan Starosta udzielił odpowiedzi, wyjaśniając, że pacjent w momencie przyjęcia do szpitala 
płaci za wymaz sam, a jeśli zagrożone jest życie, to koszty pokrywa szpital. Każdy wymaz 
kosztuje 500 zł. P. Radny Bogdański dodał, że punkt wymazowy w Radziejowie został 
zamknięty i najbliższy jest w Bydgoszczy.  

P. Radny Staniszewski powiedział, że można wykonywać samodzielnie test antygenowy.  



P. Radny Matykiewicz skierował pytanie do Pana Starosty o termin zakończenia prac 
remontowych budynku przy ul. Rolniczej, do którego zostanie przeniesiony Wydział 
Komunikacji.  

P. Starosta odpowiedział, że prace remontowe zostały zakończone tydzień przed Świętami 
Wielkanocnymi. Pozostaje tylko podłączenie systemu CEPIK, czym zajmują się specjaliści z 
Warszawy. Przewidywany termin to początek maja.  

Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. 

Punkt 4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji. 

W dniu 21.04.2022 r. oraz 22.04.2022 r. odbyły się posiedzenia Komisji Infrastruktury 
Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisja Budżetu i Finansów wspólnie z Komisją 
Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych.  

P. Irena Matuszak Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformowała, że w dniu 21.04.2022 r. wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów omówiono 
tematy wynikające z planu prac komisji oraz wszystkie uchwały dotyczące dzisiejszej sesji w 
ramach kompetencji komisji.  

P. Leszek Rosół Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 
Publicznego poinformował, że komisja omówiła tematy wynikające z planu pracy komisji oraz 
wszystkie uchwały dotyczące dzisiejszej sesji w ramach kompetencji komisji.  

P. Grzegorz Łojewski Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
poinformował, że komisja omówiła tematy wynikające z planu pracy komisji oraz wszystkie 
uchwały dotyczące dzisiejszej sesji w ramach kompetencji komisji. 

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

Rada Powiatu przyjęła sprawozdania Przewodniczących z prac komisji. 

Punkt 5. Sprawozdanie z działalności i efektów pracy PCPR w Radziejowie w 2021r. oraz 

zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej. 

a) Informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim za rok 
2021 i I kw. 2022 wraz z wykonaniem potrzeb na 2022r., 

P. Przewodnicząca powiedziała, że Radni otrzymali materiały. Sprawą zajmowała się Komisja  
Edukacji,  Zdrowia i Spraw Społecznych wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów.   

Pani Irena Matuszak Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformowała, że komisja przyjęła pozytywnie informację z działalności Domu Pomocy 
Społecznej w Piotrkowie Kujawskim. 

Przewodnicząca  poinformowała, że Rada Powiatu przyjęła informację z działalności  Domu 
Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim. 



b) Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie za rok 
2021 wraz z wykonaniem potrzeb na rok 2022r., 

P. Przewodnicząca powiedziała, że Radni otrzymali materiały. Temat został omówiony na 
Komisji Edukacji , Zdrowia i Spraw Społecznych.   

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

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Rada Powiatu przyjęła  informację z 
działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie. 

c)  Przerwa. 

Przerwa godz. 9.28 

Wznowienie obrad godz. 9.35 

 

d) Informacja z działalności Zakładu Aktywności zawodowej w Radziejowie.  
Sprawą zajmowała się Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. 

P. Przewodnicząca powiedziała, że Radni otrzymali materiały. Temat został omówiony na 
Komisji Edukacji , Zdrowia i Spraw Społecznych.  

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

Przewodnicząca Rady Powiatu zakomunikowała, że Rada Powiatu przyjęła informację z 
działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie. 

e) Informacja z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi w roku 2021. 

P. Przewodnicząca powiedziała, że Radni otrzymali materiały. Temat został omówiony na 
Komisji Edukacji , Zdrowia i Spraw Społecznych.  

P. Irena Matuszak Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Rada Powiatu przyjęła informację z 
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi w roku 2021. 

f) Informacja z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

P. Przewodnicząca powiedziała, że Radni otrzymali materiały. Temat został omówiony na 
Komisji Edukacji , Zdrowia i Spraw Społecznych wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów.  

P. Irena Matuszak Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Rada Powiatu przyjęła informację z 
działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.  



Punkt 6. Sprawozdanie z realizacji współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami 

pozarządowymi za 2021r.  

P. Przewodnicząca powiedziała, że Radni otrzymali materiały. Temat został omówiony na 
Komisji Edukacji , Zdrowia i Spraw Społecznych wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów.  

P. Irena Matuszak Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna. 

Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z realizacji współpracy Powiatu Radziejowskiego z 
organizacjami pozarządowymi za 2021r.  

Punkt 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021. 

P. Przewodnicząca przekazała, że radni otrzymali potrzebne materiały w tej sprawie. 

Sprawa była omawiana na Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych wspólnie z Komisją 
Budżetu  Finansów.  

P. Irena Matuszak Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformowała, że opinia komisji jest pozytywna.   

Rada Powiatu przyjęła informację o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2021.  

Punkt 8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2022r.  

P. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr XXX/238/2022 w sprawie zmiany budżetu 
Powiatu Radziejowskiego na 2022r.  

Sprawą  zmian w budżecie zajmowały się wszystkie komisje. 

P. Irena Matuszak Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformowała, że opinia w/wym. Komisji oraz Komisji Budżetu i Finansów 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 XXX/238/2022 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 22.04.2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Radziejowskiego na 2022r.  po czym zarządziła głosowanie.  

Rada Powiatu w wyniku głosowania jawnego imiennego (14 głosami – za, 1 głos-  PRZECIW 
(radny Z. Matykiewicz) podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Radziejowskiego na 2022r.  

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



P. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr XXX/239/2022 z dnia 22.04.2022 r. w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022-2028.  

Sprawą  zmian w budżecie zajmowały się wszystkie komisje. 

P. Irena Matuszak Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
poinformowała, że opinia w/wym. Komisji oraz Komisji Budżetu i Finansów 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 XXX/239/2022 Rady 
Powiatu w Radziejowie z dnia 22.04.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022-2028 po czym zarządziła głosowanie.  

Rada Powiatu w wyniku głosowania jawnego imiennego (15 głosami – za) podjęła uchwałę 
Nr XXX/239/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22.04.2022 r. w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022-2028. 

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. 

Radny P. Zbigniew Matykiewicz złożył interpelację dotyczącą podania wszystkich odcinków 
dróg, które zostały uwzględnione do projektu w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”, 
Programu Inwestycji Strategicznych, podanie dokładnej długości poszczególnych odcinków 
oraz kwot dofinansowania przez samorząd i kwoty, o którą Powiat wnioskuje oddzielnie do 
każdej drogi.  

Pan Starosta odpowiedział, iż w tych wnioskach nie było wskazanego żadnego odcinka, a ilość 
kilometrów. Dopiero po otrzymaniu pieniędzy będzie uzgadniane, które drogi zostaną 
wyremontowane.  

Radny Matykiewicz poruszył także kolejny problem, a mianowicie przekop pod mostem w 
miejscowości Czamanin-Kamieniec, pytając kiedy prace zostaną tam zakończone i przepływ 
wody udrożnionym, ponieważ nadal jest zapchany, woda prawie nie przypływa. Podjęto 
decyzję o wykonaniu obejścia, aby ta woda mogła odpływać. Jest już zapytanie ofertowe o 
cenę, więc będzie to wykonane lada chwila. Zarząd Dróg Powiatowych nie mając 
odpowiedniego sprzętu, musi posiłkować się zewnętrzną firmą.  

Pan Wicestarosta dodał, że Zarząd Dróg Powiatowych poprawiał przepływ wody pod mostem 
w miejscowości Czamanin, ale teraz znowu stan wód podniósł się. Przygotowywany jest tzw. 
bajpas, wszystkie prace wykona firma zewnętrzna. 

P. radny Bogdański zabrał głos odnośnie wzrostu cen węgla o prawie 300 %, a cena gazu 
sieciowego o 56 % i poprosił, aby Zarząd Powiatu zintensyfikował działania dążące do założenia 



instalacji gazowej  w Zespole Szkół Mechanicznych, w Zespole Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Przemystce oraz w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie.  

Pan Starosta oznajmił, że taki audyt jest zakończony jeśli chodzi budynek Starostwa i będzie 
robiony przekop pod jezdnią powiatową, aby podłączyć gaz. Przeanalizowane zostało roczne 
zużycie opału z kilku lat i konieczna jest ta modernizacja ogrzewania, która zaplanowana jest 
na maj tego roku. W Zespole Szkół Mechanicznych w pierwszej kolejności należy dokończyć 
termomodernizację, wymienić resztę starych okien i wtedy będzie można podłączyć gaz. 
Obecnie audyt został zakończony w Szkole Muzycznej w Radziejowie i został złożony wniosek 
o założenie ogrzewania gazowego.  

Pan Wicestarosta dodał również, że budynek na ul. Rolniczej posiada ogrzewanie gazowe.  

Pan radny Bogdański ponownie zabrał głos i powiedział, że gminy dostały pieniądze z Polskiego 
Ładu, ale warunkiem są inwestycje wymiany źródeł ciepła. Mając pełną dokumentację można 
wnioskować na zewnątrz o dofinansowanie inwestycji.  

Punkt 10. Wolne wnioski 

P. radny Nocoń zwrócił się do Pani Przewodniczącej Rady Powiatu, aby na sesje zapraszani byli 
goście, by nie czuć się odosobnionym w kwestii zadawania pytań i podejmowania tematów.  

Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że jeżeli radni chcą, to można zapraszać dyrektorów na 
posiedzenia Komisji. Obecnie nie ma pandemii, ale ludzie nadal chorują i może to być zbyt 
dużym ryzykiem. 

Punkt 11. Zakończenie sesji. 

Pani Przewodnicząca w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła obrady XXX sesji 
Rady Powiatu Radziejowskiego w VI kadencji. 

Obrady zakończono o godz. 10.12. 

  

Protokołowała 

Jowita Budna 


