
Protokół nr XXXI/2022 

z obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Radziejowie 

w dniu 18 maja 2022 r. 

 

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

Przewodnicząca Rady Powiatu w Radziejowie (o godz. 10.02 ), witając Radnych i wszystkich 

przybyłych na sesję. W związku ze śmiercią Radnego Idziego Marka Pieścińskiego uczczono 

jego pamięć minutą ciszy.  

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 zgłosiła wykreślenie z porządku obrad punktu 4. „Sprawozdania z prac 

Komisji” oraz dodanie punktu 24. „Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego”. 

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

Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami. 

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

obrad wraz ze zmianami XXXI 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 XXX sesji Rady 

Powiatu.  

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

XXX sesji Rady Powiatu. 

Punkt 2. Sprawozdania Starosty z prac Zarządu między sesjami.  

 

Pan Starosta Jarosław Kołtuniak przedstawił sprawozdanie: 



 

Zarząd Powiatu spotkał się 29 kwietnia 2022 r. i zajmował się następującymi sprawami: 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia Kierownika Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Radziejowie. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną środków 

trwałych.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przedstawienia przez Zarząd Powiatu w 

Radziejowie Raportu o stanie Powiatu Radziejowskiego za 2021 rok. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o 

wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za I kwartał 2022 roku. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 

2022 rok. 

Zarząd Powiatu spotkał się 11 maja 2022 r. i zajmował się następującymi sprawami: 

Zarząd Powiatu podjął chwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną środka 

trwałego. (pralnica z 1998 r. w ZSRCKU Przemystka) 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 

2022 rok. 

Zarząd Powiatu przyjął materiały na sesję. 

Zarząd Powiatu spotkał się 18 maja 2022 r. i zajmował się następującymi sprawami: 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora ZSRCKU w Przemystce dotyczące dostaw 

węgla. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę Państwu W. na ułożenie wewnętrznej linii zasilającej. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko 

dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie. 



Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko 

dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Radziejowie. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu radziejowskiego na 

2022 rok 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o 

wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2021 rok. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z dodatkowymi materiałami na sesję.  

Punkt 3. Zapytania i uwagi. 

P. Radny Bogdański zapytał o kwestie dostępności oddziałów w Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Kolejnym zapytaniem był wybór kierownika w 

Środowiskowym Domu Samopomocy, kto został wybrany na to stanowisko?   

P. Starosta odpowiedział, że na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy 

wybrana została pani Aneta Sadowska, dotychczas zatrudniona w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Radziejowie. Jeżeli chodzi o kwestie szpitala, to działa on normalnie, nie 

ma odd ziałuCOVID, natomiast nadal trwa remont bloku położniczego i dostępność jest 

ograniczona.  

P. Radny Bogdański zapytał również o uchodźców przebywających na terenie powiatu 

radziejowskiego, ilu ich jest, gdzie mieszkają i czy Hotel ZAZ jest przez nich nadal zajęty.  

P. Starosta odpowiedział, że na terenie powiatu przebywa około 190 uchodźców z Ukrainy, a 

w Hotelu ZAZ 37 osób.  

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

Punkt 4. Ocena sytuacji w rolnictwie – wykorzystanie środków Unii Europejskiej.  

P. Przewodnicząca oznajmiła, że sprawą zajmowały się wspólnie wszystkie Komisje.  

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

poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.  

Punkt 5. Dyskusja odnośnie sytuacji w rolnictwie. 

Radni nie wnieśli uwag i nie podjęli dyskusji.   



Rada Powiatu przyjęła Ocenę sytuacji w rolnictwie - wykorzystanie środków Unii 

Europejskiej.  

Pan Radny Bogdański podjął temat dofinansowania województwa kujawsko-pomorskiego z 

funduszy unijnych. Województwo dostało 30 mld zł mniej z tych funduszy, gdyż została 

potrącona kara za Izbę Dyscyplinarną, co dotyczyło naszej części województwa. Stąd pytanie 

radnego Bogdańskiego, wiedząc, że w pełnej wysokości wypłacono dotacje bezpośrednie do 

rolnictwa, to które ewentualnie dofinansowania z funduszu  Urzędu Marszałkowskiego 

zostałyby zagrożone? Chodzi o to, czy składane są wnioski o jakieś dofinansowanie, a tych 

pieniędzy i tak nie odstaniemy?  

Pan Starosta odpowiedział, że na tą chwilę nie ma żadnej wiedzy, aby odpowiedzieć na to 

pytanie, natomiast zapewnił, że zapyta o to Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Punkt 6. Przyjęcie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Inspekcji na 

terenie powiatu.  

P. Przewodnicząca oznajmiła, że sprawą zajmowały się wspólnie wszystkie Komisje.  

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

poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna. 

Punkt 7. Dyskusja. 

P. Radny Nocoń ocenił sprawozdanie odnośnie weterynarii jako dokładne, rzeczowe i 

konkretne. Dodał, że program zdrowotny wśród zwierząt na naszym terenie wygląda bardzo 

dobrze i optymistycznie.  

Pan Radny Bogdański zwrócił uwagę na szerszy problem, a mianowicie na spadek ilości trzody 

chlewnej i bydła. Wcześniej ilość ta wynosiła 20 mln, a obecnie jest to zaledwie 7 mln. 

Faktycznie zwierzęta są coraz zdrowsze, ale jest ich mniej na terenie powiatu radziejowskiego.  

Pan Przewodniczący Komisji Infrastruktury Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

Grzegorz Łojewski odniósł się do wypowiedzi Radnego Noconia, popierając ocenę 

sprawozdania sporządzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Natomiast 

zasugerował, że powinna podpisać się osoba sporządzająca takie sprawozdanie, aby odbiorca 

wiedział do kogo kierować ewentualne zapytania.  



Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że Rada Powiatu przyjęła informację 

Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Inspekcji na terenie powiatu.  

Punkt 8. Przyjęcie informacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie 

z działalności na terenie powiatu.  

P. Przewodnicząca oznajmiła, że wszyscy Radni otrzymali materiały.   

Punkt 9. Dyskusja.  

Brak zapytań. 

Pani Irena Matuszak Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 

poinformowała, że opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Rada Powiatu przyjęła informację z działalności 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie z działalności na terenie 

powiatu.  

Punkt 10. Przerwa. 

Przerwa godz. 10.20 

Wznowienie obrad godz. 10.20 

Punkt 11. Raport o stanie Powiatu za 2021 rok. 

Przewodnicząca poinformowała, że Radni otrzymali raport o stanie Powiatu za 2021r., z 

którym można było się zapoznać i na Komisjach przedstawić swoje uwagi. 

Punkt 12. Debata nad Raportem o stanie Powiatu za 2021 rok.  

P. Radny Łojewski skierował do Pana Starosty pytanie o grunty, które zostały nabyte i włączone 

do zasobu Powiatu w 2021 roku, jakie to są dokładnie grunty i do czego potrzebne? 

P. Starosta wyjaśnił, że to są grunty przydrogowe, których posiadanie przez Powiat 

Radziejowski jest konieczne, by móc składać wnioski o dofinansowanie budowy dróg. Nie 

mogą być one własnością prywatną lub Skarbu Państwa. Dyrektor Pawlak stopniowo reguluje 

ten stan, co sporo kosztuje i wymaga czasu.  

P. Radny Nocoń poruszył problem wzrostu liczby zgonów i malejącą liczbę urodzeń 

mieszkańców powiatu, a także zaapelował do wszystkich, by to zmienić.  



P. Radna Wiśniewska odpowiedziała, że statystyka pokazuje spadek urodzeń na terenie 

powiatu radziejowskiego tylko z tego powodu, że urodzenia te mają miejsce w Inowrocławiu, 

gdyż w Radziejowie oddział położniczy nie funkcjonuje.  

Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania za 

2021 rok.  

Pan Krzysztof Rosiński Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały Nr 

XXXI/240/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu wotum zaufania za 2021 rok.  

Rada Powiatu w wyniku głosowania jawnego imiennego (13 głosami – ZA, 2 głosy – 

WSTRZYMUJĘ SIĘ) podjęła uchwałę Nr XXXI/240/2022 w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu wotum zaufania za 2021 rok.  

Pani Przewodnicząca Sylwia Kubiak złożyła gratulacje członkom Zarządu Powiatu, a Pan 

Starosta Jarosław Kołtuniak podziękował wszystkim za okazane zaufanie.   

Punkt 14. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2021 rok oraz WPF Powiatu Radziejowskiego za lata 2021-2028. 

Pani Skarbnik Urszula Miętkiewicz zabrała głos. Sprawozdanie omawiane było na wszystkich 

Komisjach przed kwietniową sesją Rady Powiatu. W imieniu Zarządu Powiatu i własnym 

poprosiła o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok oraz Wieloletniej 

Prognozy Finansowej  Powiatu Radziejowskiego za lata 2021-2028. 

Punkt 15. Opinie Komisji Rady Powiatu w sprawie wykonania budżetu.  

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

poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu.  

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

jest pozytywna. 

P. Leszek Rosół Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i bezpieczeństwa 

Publicznego poinformował, że komisja wydała opinię pozytywną.  

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

poinformował, ze opinia komisji jest pozytywna.  



P. Przewodnicząca poinformowała, że Rada Powiatu przyjęła opinie Komisji Rady Powiatu 

w sprawie wykonania budżetu.  

Punkt 16. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu. 

P. Przewodnicząca poinformowała, że radni otrzymali przedmiotową opinię w materiałach, ale 

poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie jej.  

Pani Skarbnik odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 

kwietnia 2022 r. o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok jest pozytywna.  

Punkt 17. Dyskusja. 

Pan Radny Bogdański zabrał głos i przedstawił swoje stanowisko odnośnie stanu Powiatu i 

wykonania budżetu. Dodał, że porządek obrad jest skomplikowany, głosowano w sprawie 

udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania, ale dotyczył on stanu powiatu, a głosowanie 

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu z tytułu wykonania budżetu dopiero będzie. 

Stwierdził, że głosowania te powinny odbyć się wspólnie. P. Radny Bogdański poza tym odniósł 

się do wykonania budżetu i stanu Powiatu. Okres pandemiczny był trudny, ale od czerwca 

powinno zwiększać się proces inwestycyjny. Pochwalił Zarząd Powiatu za to, że składa wnioski 

do projektów z Polskiego Ładu, mając nadzieję, że w czerwcu nastąpi ich rozstrzygnięcie. 

Radny podniósł również kwestie stanu dróg w powiecie, które sam częściowo w powiecie 

sprawdził. Stwierdził, że najbliższa zima, jeśli będzie mokra z lekkim mrozem, to niektóre drogo 

całkowicie się rozpadną. Naprawa ich będzie bardzo droga, dlatego że nie wystarczy 

powierzchniowy remont, a całkowita wymiana. Zaproponował, aby w tym razem nie czekać z 

remontem do przyszłego roku, tylko po czerwcu, znając kwoty przyznane z Polskiego Ładu, 

zacząć naprawę tych dróg, póki nie będzie to takie kosztowne. Dodał, że przyszły rok wyborczy 

spowoduje, że samorządy będą drogi remontować jeszcze intensywniej, ceny będą jeszcze 

wyższe. Pieniądze na ten cel można już teraz wykorzystać z nadwyżki budżetu.  

Pan Wicestarosta Grzegorz Piasecki odpowiedział, że od początku kadencji Zarząd Powiatu 

przykłada dużą wagę do stanu dróg i co roku remontuje kilka kilometrów bez zaciągania 

kredytów, ze środków zewnętrznych, rządowych. Aktualnie złożone są wnioski do II edycji 

Polskiego Ładu na kwotę 15 mln zł. Pan Wicestarosta przyznał rację, że ta zima wyjątkowo 

wyrządziła szkody na drogach, nie tylko gminnych, powiatowych, ale też wojewódzkich i nawet 



krajowych. Dodał, że nadal są spłacane inwestycje sprzed wielu lat, jak na przykład kryta 

pływalnia, ale również te drogowe.  

P. Radny Nocoń zgodził się z Radnym Bogdańskim, że w roku wyborczym nie powinno się 

remontować tyle dróg, gdyż są uważane za tzw.  „drogi wyborcze”, a do tego koszty są dużo 

wyższe, ponieważ firm wykonawczych będzie mniej. Zaproponował, aby podjąć rozmowy z 

samorządami gminnymi, aby te współfinansowały remonty dróg, przynajmniej w 1/5 części.   

P. Radny Leszek Rosół zaproponował, aby do objazdu dróg wraz z Komisją Infrastruktury 

Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego zaproponować radnych z tych miejscowości, do 

których będą jechać. Ułatwi to pracę Komisji, bowiem każdy radny najlepiej zna swoją gminę 

i drogi, po których się porusza.  

Pan Wicestarosta dodał, że na terenie powiatu radziejowskiego trwają już prace remontowe. 

Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2021 rok.  

P. Roman Grzegorzewski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały Nr 

XXXI/241/2022 z dnia 18 maja 2022 roku Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2021 

rok. 

P. Przewodnicząca zarządziła głosowanie. 

Rada Powiatu w wyniku głosowania (13 głosami –ZA, 2 głosami- WSTRZYMUJĘ SIĘ) podjęła 

uchwałę Nr XXXI/241/2022 z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 

2021 rok.  

Punkt 19. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. 

P. Agata Pogodzińska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła wniosek Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2021r. Komisja zaopiniowała pozytywnie 

realizacje i wnioskuje o udzielenie absolutorium. 



Punkt 20. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.  

P. Agata Pogodzińska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że opinia 

Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium jest pozytywna.   

Punkt 21. Dyskusja.  

Radni nie mieli żadnych uwag ani pytań. 

Punkt 22. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.  

P. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium.  

Rada Powiatu w drodze głosowania  jawnego imiennego (13 głosami– ZA, 2 głosami – 

WSTRZYMUJĘ SIĘ) przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu za 2021 rok. 

Punkt 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w 

Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.  

Pan Krzysztof Rosiński Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały Nr 

XXXI/242/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.  

Rada Powiatu w drodze głosowania jawnego imiennego (13 głosami - ZA, 2 głosami –

WSTRZYMUJĘ SIĘ) podjęła uchwałę Nr XXXI/242/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 

18 maja 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu 

wykonania budżetu za 2021 rok.  

P. Przewodnicząca pogratulowała Zarządowi.  

Starosta zwrócił się do Przewodniczącej i Radnych mówiąc, że uzyskane wotum zaufania i 

absolutorium to praca nas wszystkich działających na rzecz naszego Powiatu. P. Starosta 

podziękował za owocną współpracę w Radzie Powiatu oraz pracownikom jednostek i 

wydziałów.  

Punkt 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Radziejowskiego. 

P. Przewodnicząca poinformowała, że sprawa była omawiana na wspólnej komisji.  



P. Roman Grzegorzewski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały Nr 

XXXI/243/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radziejowskiego. 

P. Przewodnicząca poprosiła przewodniczących Komisji o wydanie opinii.  

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.  

P. Leszek Rosół Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i bezpieczeństwa 

Publicznego poinformował, że komisja wydała opinię pozytywną.  

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

poinformował, ze opinia komisji jest pozytywna.  

Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie.  

Rada Powiatu w wyniku głosowania jawnego imiennego (14 głosami – ZA) podjęła uchwałę 

Nr XXXI/243/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie 

przyjęcia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Radziejowskiego. 

Punkt 25. Interpelacje i zapytania radnych. 

Brak interpelacji i zapytań radnych.  

Punkt 26. Wolne wioski. 

P. Radny Łojewski zabrał głos i pochwalił Zarząd Dróg Powiatowych za to, że mimo małej liczby 

pracowników, tak dobrze pracują, a szczególnie osoby, które odpowiedzialne są za 

dokumentację i składanie wniosków o dofinansowanie. Podkreślił, że jest to bardzo ciężka 

praca i pochwała należy się panu Pawlakowi – pełniącemu obowiązki dyrektora i jego załodze.  

P. Radny Nocoń w imieniu Zarządu złożył podziękowania Pani Skarbnik za jej pracę. 



P. Radny Łojewski dodał jeszcze, że popiera wniosek złożony przez Przewodniczącego Komisji 

Infrastruktury Pana Leszka Rosoła, aby radni ze swoich gmin brali udział w typowaniu dróg do 

remontu.  

P. Starosta został poproszony przez Radnego Rosoła, aby powiedział coś więcej o święcie 

Powiatu.  Odpowiedział, że obchody tego święta były zawieszone, ale w tym roku odbędą się. 

Harmonogram jest tworzony, rozpoczęcie 10.06.2022 r. w piątek o godzinie 9.00 odbędzie się 

msza w intencji Powiatu. Następnie zaplanowane są atrakcje dla dzieci niepełnosprawnych na 

dziedzińcu Liceum, a wieczorem o godzinie 19 rozpocznie się gala wieczorna, a prowadzić ją 

będzie Andrzej Grabowski. Sobota 11 czerwca będzie dniem sportowym z organizacją różnego 

typu zawodów. W niedziele 12 czerwca odbędzie się piknik w Połajewie. Harmonogram jest 

jeszcze w procesie tworzenia. Pan Starosta na zakończenie zaprosił wszystkich na obchody 

Święta Powiatu. 

Punkt 27. Zakończenie sesji. 

Pani Przewodnicząca w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła obrady XXXI sesji 

Rady Powiatu Radziejowskiego w VI kadencji. 

Obrady zakończono o godz. 11.15. 

  

Protokołowała 

Jowita Budna 


