
 Protokół nr 78/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 28 lipiec 2021 roku 

 

w posiedzeniu udział wzięli:  

- członkowie Zarządu Powiatu 

- Urszula Miętkiewicz – Skarbnik Powiatu  

- Małgorzata Chłodzińska – Sekretarz Powiatu  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjecie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia oraz zapoznanie się z porządkiem obrad. 

2. Przyjecie informacji na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za 2020 rok. 

3. Przyjecie informacji Dyrektora SPZOZ w Radziejowie w sprawie podpisania aneksu do 

umowy dzierżawy z Polską Spółką Gazownictwa. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację 

środków trwałych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę Domu Pomocy 

Społecznej poprzez budowę nowych pomieszczeń biurowych, zlokalizowanych w 

Piotrkowie Kujawskim przy ul. Poznańskiej 98 na działce nr 2/15 

6. Podjecie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia 

kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu radziejowskiego w 2021r. 



9. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o 

wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za II kwartał 2021 r.  

10. Przyjęcie  informacji dotyczącej naboru szkół. 

11. Przyjęcie informacji dotyczącej naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego 

Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. 

12. Sprawy różne. 

13. Zakończenie posiedzenia.  

Ad. 1 

P. Starosta otworzył posiedzenie Zarządu, stwierdził quorum (5 członków). Zarząd 

przyjął protokół z ostatniego posiedzenia. Zarząd zapoznał się z proponowanym 

porządkiem obrad nie wnosząc do niego uwag.  

Ad.2 

P. Starosta zaproponował, żeby na następny Zarząd przyjechał P. Dyrektor SPZOZ 

Radziejów wraz z księgową i omówił sytuację ekonomiczno-finansową SPZOZ w 

Radziejowie za 2020r. ( zał. nr 2). 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na omówienie sytuacji ekonomiczno-finansowej 

SPZOZ w Radziejowie za 2020r. na następnym zarządzie. 

Ad. 3  

P. Starosta poinformował zebranych, że sprawa dotyczy przedłużenia umowy o 

kolejne dwa lata w sprawie wydzierżawienia gruntu pod stację redukcyjno-pomiarową z 

Polską Spółką Gazownictwa w Tarnowie w ramach działalności prowadzonej przez Zakład 

Gazowniczy w Bydgoszczy. (zał. nr 3). 

Zarząd Powiatu przyjął informację Dyrektora SPZOZ w Radziejowie w sprawie 

podpisania aneksu do umowy dzierżawy z Polską Spółką Gazownictwa. 

Ad.4 



Zarząd Powiatu w Radziejowie po zapoznaniu się z opinią stanu technicznego sprzętu 

z dnia 02.07.2021r. wyraził zgodę na likwidację fizyczną poprzez utylizację opisanych w 

uchwale środków trwałych takich jak zestawy komputerowe i kserokopiarka. 

Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

likwidację fizyczną poprzez utylizację środków trwałych. 

Ad.5 

Pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim wystąpiła o 

wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu w Radziejowie na przeprowadzenie rozbudowy 

Domu Pomocy Społecznej poprzez budowę nowych pomieszczeń biurowych na ul. 

Poznańskiej 98 na działce nr 2/15. 

Zgodnie z art.43 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami trwały Zarząd jest forma prawną władania nieruchomością przez 

jednostkę organizacyjną, która ma prawo do korzystania z nieruchomości oddanej w 

trwały Zarząd, a w szczególności do: zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, 

przebudowy, remontu lub rozbiórki obiektu budowlanego na nieruchomości, zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego.  

Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

rozbudowę Domu Pomocy Społecznej poprzez budowę nowych pomieszczeń 

biurowych, zlokalizowanych w Piotrkowie Kujawskim  przy ul. Poznańskiej 98 na 

działce nr 2/15. 

 

 

Ad.6 

W związku z upływem okresu kadencji Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w 

Radziejowie zachodzi konieczność ogłoszenia konkursu na wyłonienie kandydata na 

wskazane stanowisko. 



Treść ogłoszenia o konkursie jest zgodna z obowiązującym rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na 

stanowisko dyrektora publicznego  przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, 

publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji 

konkursowej.  

 Zarząd wytypował 3 przedstawicieli organu prowadzonego szkołę do składu Komisji 

Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowiska 

dyrektora ZSiP. Są to Grzegorz Piasecki, Jan Nocoń oraz Irena Matuszak. Z organu 

sprawującego Nadzów wytypowano Ewę Adamczyk, Małgorzatę Gontarek i Marka 

Korytowskiego. Z Rady Pedagogicznej mamy Paulinę Kostecką i Leszka Grabowskiego. Z 

Rady Rodziców powołano Annę Waszak i Alinę Kuropatwińską. Przedstawicielem 

Związków zawodowych  jest Jarosław Kaczorowski.  

Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i 

Placówek w Radziejowie. 

Ad.7 

W związku ze złożonymi do dnia 30 czerwca 2021r. wniosków nauczycieli o wszczęcie 

postępowania egzaminacyjnego o stopień awansu zawodowego na nauczyciela 

mianowanego, organ prowadzący szkolę ustala skład Komisji Egzaminacyjnej, 

zapewniając w niej udział ekspertów z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przeprowadza postępowanie 

egzaminacyjne do dnia 31 sierpnia br. Powołano skład Komisji Egzaminacyjnej dla Kamili 

Sikorskiej – nauczyciela Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie. Jak również skład 

Komisji Egzaminacyjnej dla Ireny Domańskiej – nauczyciela Zespołu Szkół RCKU w 

Przemystce. 

Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Komisji 

Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego.  

Ad.8 



Pani Skarbnik przedstawiła zmiany do budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2021r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego na 2021r.   

Ad.9  

 Pani Skarbnik przedstawiła informację o wykonaniu budżetu powiatu radziejowskiego 

za II kwartał 2021 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości 

informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za II kwartał 2021 r.  

Ad. 10 

P. Wicestarosta przedstawił informację dotyczącej naboru szkół.  

Do Zespołu Szkół RCKU w Przemystce do Liceum Ogólnokształcącego wpłynęło 23 

podania. Jeśli chodzi o technikum na ten czas wpłynęło 66 podań. Na kierunek: 

Ekonomista - 13 podań, Spedytor - 8 podań, Hotelarstwo – 6 podań, Żywienie – 14 

podań, Rolnik – 13 podań, Mechanizacja – 12 podań.  

Do Szkoły Muzycznej w Radziejowie nabór jest większy niż w poprzednim roku. W 

Radziejowie chętnych jest 45 osób, Filia Wierzbinek 46 osób. 

Do Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie LO- wpłynęły 53 podania (1 podanie w 

drodze). 

Do Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie wpłynęło 46 podań w tym: Kucharz – 

6 osób, Monter zabudowy – 9 osób, Kierowca – mechanik – 11 osób, Ślusarz- 7 osób, 13 

osób klasa wielozawodowa.  

Jeśli chodzi o technikum w ZSM w Radziejowie podania wpłynęły w następujących 

ilościach na dany kierunek: Fryzjer – 23 podania, Informatyk – 27 podań, Logistyka – 48 

podań, Programista – 17 podań, Reklama- 17 podań, Spawacz – 15 podań. 

Zarząd Powiatu przyjął informację dotyczącą naboru do szkół.   

Ad.11 



Pani Sekretarz przedstawiła informację dotyczącą naboru wniosków o dofinansowanie z 

Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. 

 Zarząd Powiatu przyjął informację dotyczącą naboru wniosków o dofinansowanie z 

Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.  

Ad.12  

P. Starosta podjął temat gazownictwa budynków. Podejmowane są działania związane z 

przyłączeniem gazu do Szkoły Muzycznej w Radziejowie. Drugim budynkiem, który będzie 

podłączony obiekt Starostwa Powiatowego w Radziejowie ul. Kościuszki 17.  

P. Wicestarosta odczytał pisma od Dyrektorów. Pierwsze pismo od ZSM w Radziejowie. P. 

Dyrektor zwraca się z prośbą do Powiatu w Radziejowie o zabezpieczenie środków 

finansowych w budżecie z przeznaczeniem na dokończenie termomodernizacji ostatniego 

segmentu szkoły, informując, że projekt termomodernizacji został dokonany w listopadzie 

2016r. i obejmował wszystkie segmenty, natomiast prace modernizacyjne były prowadzone  

etapami. Pozostający segment tj. część między basenem, a częścią wyremontowaną. Koszt 

przewidziany to ok. 1.700.040,00 tyś.  

 Drugie pismo wpłynęło od Zespołu Szkół z Przemystki. Dyrektor zwraca się z prośbą o 

podjęcie decyzji w sprawie zmiany sposobu użytkowania  budynku internatu przy Zespole 

Szkół Rolniczych CKU w Przemystce z funkcji opiekuńczej na dydaktyczną. Budynek internatu 

nie pełni funkcji opiekuńczej od 2016 roku. Na pierwszej i drugiej kondygnacji, które były 

przeznaczone na część wychowawczo-opiekuńczą znajdują się pomieszczenia dydaktyczne. 

Zmiana przeznaczenia budynku pozwoli ujednolicić stawkę amortyzacji pozyskanego i 

zakupionego sprzętu oraz pomocy dydaktycznych. Zmiana użytkowania pionu żywieniowego 

i zaadaptowanie tych pomieszczeń na dydaktyczne rozwiązałoby problem zaplecza do zajęć z 

wychowania fizycznego.  

Ad. 13 

Wobec wyczerpania porządku obrad P. Starosta zamknął posiedzenie. 

 

 



Protokół sporządziła 

Ewa Sawińska 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:  

Przewodniczący Zarządu   Jarosław Józef Kołtuniak 

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Grzegorz Piasecki 

Członek Zarządu  Włodzimierz Jacek Gorzycki 

Członek Zarządu  Jan Nocoń 

Członek Zarządu  Irena Zofia Matuszak 

 


