
Protokół nr XXVIII/2022 

z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Radziejowie 

W dniu 26 stycznia 2022r. 

  

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

Przewodnicząca Rady Powiatu w Radziejowie (o godz. 9:15), 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 XXVIII sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

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

porządek obrad XXVIII 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 XXVII sesji Rady 

Powiatu. 

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

protokół z XXVII sesji Rady Powiatu. 

Punkt 2. Przewodnicząca przystąpiła do realizacji kolejnego punktu obrad 

Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami. 

 

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



1. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem ZSM w sprawie utworzenia oddziału 

przygotowania wojskowego na bazie technikum. Z powodu wielu wątpliwości dyskusja 

na ten temat została przeniesiona na następny Zarząd.  

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

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

1.  Zarząd zadecydował zwolnić Panią Spychalską z opłat  za wynajem pomieszczenia na 

sklepik szkolny za dwa miesiące - styczeń i luty 2022r.  

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Warsztatów Terapii Zajęciowej w sprawie 

przekazania dotacji i zgodził się przekazać dotację w kwocie 60.000,00 zł. 

3. Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo Dyrektora ZSM w sprawie utworzenia nowego 

oddziału. Z powodu wielu wątpliwości temat został odroczony do następnego roku 

szkolnego z prośbą o przygotowanie dokładnej oferty.  

4. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do „Programu wyrównywania 

różnic między regionami III” w 2022r.   

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

6. Zarząd Powiatu przyjął materiały na sesję.  

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

1. Wydanie upoważnienia dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie do 

programu Erasmus+.  

2. Podjęcie uchwały 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. 

3. Podjęcie uchwały 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. 

Punkt 3. Zapytania i uwagi.  

 P. Matykiewicz zadał pytanie P. Staroście czy wpłynęło pismo Dyrektora ZSM o 

powołanie kolejnego Wicedyrektora. 



 P. Starosta odpowiedział, ze takie pismo w ostatnim czasie nie wpłynęło. 

Punkt 4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji. 

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

poinformowała, że wspólne komisje tzn. Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz 

Komisja Budżetu i Finansów odbyły się 26 stycznia 2022r. Zostały omówione tematy 

wynikające z pracy komisji oraz wszystkie uchwały dotyczące sesji w ramach kompetencji 

komisji.  

P. Leszek Rosół Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 

Publicznego poinformował, że komisja odbyła się 24 stycznia 2022r. 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 26 stycznia 2022r. i omawiała tematy 

wynikające z pracy komisji i zaopiniowała uchwały dotyczące sesji.  

P.  Wiesław Bogdański Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

poinformował, że komisja odbyła się 26 stycznia 2022r. i przyjęła pozytywnie sprawozdanie z 

prac komisji za 2021r.  

Rada Powiatu Przyjęła sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.  

Punkt 5. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021r.  

 Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2021r. 

Przewodnicząca powiedziała, że informacja została przekazana radnym. P. Leszek Rosół 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego 

poinformował, że na posiedzeniu komisji w dniu 24 stycznia 2022r. komisja przyjęła 

sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2021r.  

Punkt 6. Dyskusja. 

 Radni nie mieli żadnych uwag ani pytań.  

Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

za 2021r.  



Punkt 7. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu. 

Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu: Informacja Komendanta Powiatowego 

Policji, Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Informacja 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Przewodnicząca przekazała, że radni otrzymali wszystkie potrzebne materiały. 

P. Leszek Rosół Przewodniczący komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa 

Publicznego poinformował, że po szczegółowej analizie przyjęła powyższe informacje 

dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu. 

Nie zgłoszono pytań i uwag.  

Rada Powiatu przyjęła ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu: Informację 

Komendanta Powiatowego Policji, informację Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej, Informację Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

Punkt 8. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Radziejowskiego 

za 2021r. 

 Przewodnicząca przekazała, ze radni otrzymali materiały. P. Grzegorz Łojewski 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska poinformował, że komisja 

przyjęła sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Radziejowskiego za 

2021r. 

Nie zgłoszono pytań i uwag.  

 Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej 

Powiatu Radziejowskiego za 2021r.  

Punkt 9. Sprawozdanie z działalności Rady i jej komisji za 2021r.  

 P. Przewodnicząca poinformowała, że radni otrzymali materiały. Radni nie mieli 

żadnych uwag ani pytań.  

 Rada Powiatu przyjęła sprawozdania z działalności rady Powiatu i jej komisji za 

2021r.  



Punkt 10. Przerwa. 

Przerwa godz. 9.32 

Wznowienie obrad godz. 9.45 

Nieobecna P. Alicja Wójcik.  

Punkt 11. Podjęcie uchwał w sprawie.  

a) W sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2022-2024. 

Sprawą zajmowała się Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego. 

P. Leszek Rosół Przewodnicząca 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 uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2022-2024. 

b) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Radziejowskiego.  

P. Irena Matuszak zastępca Przewodniczącej 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 (15 głosami – ZA) podjęła 

uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Radziejowskiego wraz ze zmianą nazwy.  

c) Zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok. 

Sprawy były omawiane na komisjach. Radni otrzymali potrzebne materiały. 

P. Skarbnik poinformowała o dodatkowych zmianach. 



P. Irena Matuszak zastępca Przewodniczącej 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 w większości 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 (14 głosami – ZA, 1 głos – 

Przeciw) podjęła uchwalę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 

rok.  

d) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022 

– 2028. 

Sprawy były omawiane na komisjach. Radni otrzymali potrzebne materiały. 

P. Skarbnik poinformowała o dodatkowych zmianach.  

P. Irena Matuszak zastępca Przewodniczącej 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 w większości 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) podjęła 

uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego 

na lata 2022 – 2028. 



Punkt 12. Interpelacje i zapytania radnych. 

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

Przewodniczącej Rady Powiatu, która przekazuje je niezwłocznie Staroście.  

P. Radny Matykiewicz złożył interpelacje w sprawie parkingu przy budynku ARiMR w 

Przemystce. Rolnicy i pracownicy instytucji dzierżawiący pomieszczenia po byłym internacie 

skarżą się, że nie mogą zaparkować samochodów, ponieważ samochody parkuje znaczna ilość 

uczniów uczęszczających do szkoły w Przemystce. 

P. Radny Matykiewicz złożył następną interpelację w sprawie remontu drogi Torzewo 

– Lubraniec, chodzi o odcinek około 1 km z dużymi wybojami. 

P. Radny Staniszewski poruszył temat remontu odcinka drogi w Kościelnej Wsi na 

terenie gminy Osięciny. Jest to odcinek 400 metrowy, remont trwa 4 miesiące. Pytanie jest czy 

jest jakiś problem z firmą czy to problemy techniczne. 

P. Starosta odpowiedział, że problem jest z firmą, która wygrała przetarg. Rozpoczęli 

remont ale ze względów covidowych remont nie jest zakończony. Przepisy covidowe nie 

obligują firmy, która wykonuje jakiekolwiek czynności na kary, odsetki jeśli chodzi o 

zachowanie terminów.  

P. Radny Matykiewicz zadał pytanie odnośnie projektu Erasmusa dla kadry 

kierowniczej Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Chodzi o 10 osób i w jakim 

kierunku.  

P. Starosta odpowiedział, że jeśli chodzi o kierunek Szwecja to chodzi o ZSR CKU w 

Przemystce.  

P. Wicestarosta poinformował, że obydwa projekty Erasmusa dotyczą ZSR CKU w 

Przemystce. 

Jeden ma być zrealizowany w lutym dla około 16 uczniów z 1 opiekunem. Są to praktyki 

zawodowe uczniów. Drugi ma być zrealizowany w marcu. Będzie to kilkuosobowy wyjazd do 

Szwecji kadry pedagogicznej i niepedagogicznej. Projekt jest dla kadry szkoły, nie tylko dla 

kadry kierowniczej. 



P. Radny Staniszewski zadał pytanie co się dzieje w Środowiskowym Domu 

Samopomocy. Od 3 lat nie było żadnego konkursu na stanowisko kierownika. Kierownik raz 

jest, raz go nie ma. P. Staniszewski zadał pytanie czy kontrola z Urzędu Wojewódzkiego czy 

Marszałkowskiego i czy wykazała ta kontrola jakieś nieprawidłowości?  

P. Radny Staniszewski zadał pytanie czy obecna Pani Kierownik ma umowę i czy będzie 

ona przedłużona czy nie. 

P. Starosta odpowiedział, że ta Pani została przeniesiona na stanowisko z Zakładu 

Aktywności Zawodowej do ŚDS, pani która pełniła obowiązki kierownika została przeniesiona 

do DPS na stanowisko dyrektora. Umowa jest do 31 stycznia 2022 roku i była na czas określony. 

P. Radny Staniszewski zapytał o kontrolę i czy P. Starosta zamierza przedłużyć umowę 

tej Pani.  P. Starosta odpowiedział, że jeżeli chodzi o kontrolę odbyła się. Wszystkie plany 

zostały przyjęte. Była to kontrola związana z wydatkami, finansami . Sprawozdania zostały 

przyjęte przez P. Wojewodę. Żadnych zastrzeżeń nie było. 

P. Radny Matykiewicz zadał pytanie czy oddziały niecovidowskie funkcjonują i czy jest 

nadzieja, że będą funkcjonować w naszym szpitalu. Drugie pytanie: Czy w ramach Polskiego 

Ładu projekt na budowę dróg będą dotyczyły wszystkich gmin. Czy gmina Topólka będzie też 

brana pod uwagę.  

P. Starosta odpowiedział, że jeśli chodzi o szpital to dwa oddziały na tę chwilę 

funkcjonują tj, oddział wewnętrzny i oddział dziecięcy i wszystkie poradnie. Oddział paliatywny 

zawsze funkcjonował. Jeśli chodzi o kwestię związaną z decyzyjnością jakie oddziały będą 

zamknięte, zależy to od P. Wojewody i P. Ministra Zdrowia.  

Jeśli chodzi o kwestie związane z drogami i wnioski, które państwo złożyliście do 

projektu budżetu zostały przekazane P. Dyrektorowi Zarządu Dróg. Została wystosowana 

prośba aby przygotował wykaz związanymi z inwestycjami, naprawami i remontami oraz 

kosztorys. W najbliższym czasie na Zarządzie będą omawiane kwestie związane z wyborem i z 

realizacją zadań.  

P. Radny Staniszewski zapytał się czy P. Starosta ma wiedzę, na temat zarzutów jakie 

ma przedstawione P. kierownik pełniąca obowiązki w Środowiskowym Domu Pomocy w 

Radziejowie. Czy P. Starosta podpisze z tą Panią dalszą umowę. 



P. Starosta odpowiedział, że nie ma wiedzy o żadnych zarzutach pod adresem tej pani, 

chyba, że z jakiegoś tytułu prywatnego. Jeśli byłby jakiś wyrok to na pewno odpowiednie 

władze by o tym wiedziały. Jeśli ta Pani byłaby karana by nie mogła pełnić kierowniczego, 

urzędniczego stanowiska. P. Starosta takiej wiedzy nie posiada.  

P. Radny Nocoń zaapelował, żeby się szczepić, żeby zachęcać swoich znajomych, 

mieszkańców, żeby na siebie uważać w tych trudnych czasach covidowych.  

Punkt 13. Wolne wnioski. 

 P. Przewodnicząca przedstawiła Pana Roszaka, mieszkańca naszego Powiatu, który 

przyszedł na sesję aby zabrać głos w ważnej dla niego kwestii, a mianowicie bezrobocia.  

P. Roszak zapytał całą Radę, Zarząd Powiatu i Starostów co mogą zrobić, aby zmniejszyć 

bezrobocie w Powiecie Radziejowskim.  W Powiecie jest ponad 3 tyś. osób bezrobotnych, bez 

prawa do zasiłku, korzystających z opieki społecznej albo wyjeżdżają z tego Powiatu. Zaznaczył, 

że w Powiecie nic się nie dzieje, żadnych inwestycji. P. Roszak zarzuca władzom, że został 

pobudowany tylko basen i nic więcej. 

P. Radny Łojewski odniósł się do słów P. Roszaka w sprawie inwestycji. Poinformował, 

że poprzednie władze oprócz basenu również przebudowały internat w ZSM w Radziejowie na 

dwie inwestycje. Na Zakład Aktywności Zawodowej i Środowiskowy Dom Samopomocy czyli w 

sumie nie jedna inwestycja tylko trzy inwestycje. P. Łojewski dodał, że w ostatnim okresie w 

Powiecie Radziejowskim powstało wiele dróg, chodników i ścieżki rowerowe.  A bezrobocie 

było, jest i będzie. 

P. Wicestarosta również zaprzeczył, że w Powiecie  nie ma żadnych inwestycji. Zapytał 

P. Roszaka czy ma statut osoby bezrobotnej i czy odmówiono panu jakiejkolwiek formy 

pomocy w ostatnim czasie w naszym Powiatowym Urzędzie Pracy.  

P. Roszak odpowiedział, żeby stworzyć miejsce pracy, otworzyć działalność trzeba być 

bezrobotnym, złożyć wniosek i mieć dwóch poręczycieli, żeby dostać środki z Urzędu Pracy. 

Więc jego zdaniem wszystkie furtki, które on sam chce otworzyć są dla niego pozamykane. Bo 

kto w tych czasach  poręczy bezrobotnemu pożyczkę w kwocie 25 tyś zł.  



P. Przewodnicząca podziękowała P. Roszakowi za przybycie, za poruszenie tego 

problemu.  

Punkt 14. Zakończenie sesji.  

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

rady Powiatu Radziejowskiego w VI kadencji. 

Obrady zakończono o godz. 10.20 

Protokołowała 

Ewa Sawińska 

 


