
Protokół nr 79/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 30 sierpnia 2021 roku 

 

w posiedzeniu udział wzięli:  

- członkowie Zarządu Powiatu 

- Urszula Miętkiewicz – Skarbnik Powiatu  

- Maria Dreszer – Dyrektor ZAZ Radziejów 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad:  

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

posiedzenia oraz zapoznanie się z porządkiem obrad.  

2. Zapoznanie się z pismem mieszkańców Czołowa w sprawie budowy budynku 

inwentarskiego. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Osięciny na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół i 

Placówek w Radziejowie.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody zmiany sposobu użytkowania budynku 

internatu przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Przemystce z funkcji opiekuńczej na dydaktyczną.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia z wykonania planu finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za I półrocze 2021r.  



8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Powiatu Radziejowskiego za I półrocze 2021r. oraz informacji  o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2021-2028. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021r. 

10. Rozpatrzenie pisma ZSRCKU Przemystka dotyczącego wynajmu pomieszczeń dla 

ARiMR. 

11. Rozpatrzenie pisma DPS w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości.  

12. Rozpatrzenie wniosku ZAZ w sprawie przedłużenia trwałego zarządu i zwiększenia 

powierzchni. 

13. Rozpatrzenie pisma Dyrektora ZSM w sprawie utworzenia stanowiska drugiego 

wicedyrektora.   

14. Rozpatrzenie pisma Dyrektora ZSM w sprawie zaopiniowania kandydatury drugiego 

wicedyrektora. 

15. Rozpatrzenie pisma Społecznej Straży Rybackiej w sprawie wsparcia finansowego. 

16. Rozpatrzenie pisma SPZOZ w związku z możliwością wykonania przyłącza 

hydrantowego przy zbiorniku retencyjnym. 

17. 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 P. Dyrektor ZAZ-u wzięła udział w Zarządzie i 

poinformowała Zarząd o bieżącej działalności ZAZ. 

P. Dyrektor poinformowała, że przygotowała wniosek o przedłużenie trwałego 

zarządu na nieruchomości, które są zajmowane przez Zakład Aktywności Zawodowej. 

Umowa z Urzędem Marszałkowskim została zawarta we wrześniu 2011r. W tej umowie jest 

zapis, że minimum na 10 lat powinny być wyznaczone organy prowadzące czyli w tym 



przypadku Starostwo przekazuje pomieszczenia na prowadzenie ZAZ. Trwały Zarząd kończy 

się po uprawomocnieniu się pierwszej decyzji 11 stycznia 2022r.  

W dalszej części spotkania P. Dyrektor przedstawiła dalsze kierunki rozwoju ZAZ-u.  

P. Starosta oznajmił, że wniosek jaki wpłynął dotyczył zwiększenia powierzchni dla 

działalności ZAZ-u. Kontrola Państwowa Inspekcji Pracy która odbyła się 13 sierpnia 2021 

wykazała, że serwer w pomieszczeniu gdzie przebywają pracownicy zakłóca spokój, nie mogą 

tam przebywać pracownicy. Dodatkowo jest potrzebna sala rehabilitacyjna i dodatkowo 

brakuje pomieszczenia na archiwum. Pismo przez P. Dyrektor zostało złożone 6 sierpnia 

2021r.   

P. Starosta oznajmił, że mamy pomieszczenia po PCPR, jedno pomieszczenie zostało oddane 

do Lokalnej Grupy Działania, dwa pomieszczenia Zarząd zdecydował przekazać dla ZAZ.   

Zarząd Powiatu wyraził zgodę w sprawie przedłużenia trwałego zarządu i 

zwiększenia powierzchni o dwa pomieszczenia. 

Ad.3 

P. Starosta odniósł się do pisma w sprawie budynku inwentarskiego w Czołowie. 

Pismo jest nieaktualne, sytuacja się rozwiązała. Inwestor sam się wycofał. Zarząd popierał, 

aby nie doszło do powstania tej inwestycji.  

Zarząd zapoznał się z pismem mieszkańców Czołowa w sprawie budowy budynku 

inwentarskiego. 

Ad.4 

Art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek opiniowania gminnych programów ochrony 

środowiska. Projekt przedłożonego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osięciny na 

lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 spełnia wymogi ustawy Prawo ochrony 

środowiska.  



Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu „ 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osięciny na lata 2021-2024 z perspektywą na 

lata 2025-2028”. 

Ad.5  

Na podstawie dokumentacji z przeprowadzonego w dniu 6 sierpnia 2021 roku 

postępowania konkursowego, celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu 

Szkół i Placówek, przekazanej w dniu 9 sierpnia 2021 roku oraz zgodnie z delegacją zawartą 

w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 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 Powiatu postanawia zatwierdzić 

przeprowadzone postępowania konkursowe jako  zgodnie z procedurą. 

 

Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na 

kandydata na stanowisko Dyrektora zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie. 

 

Ad.6 

Stosowanie do art. 63 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe – stanowisko dyrektora 

szkoły powierza organ prowadzący szkołę. Z kolei z art. 63 ust. 10 wynika, że kandydata na 

stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu.  

W związku z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym w dniu 6 sierpnia 2021 roku i 

wyłonieniem kandydata na stanowisko dyrektora w osobie Pana Grzegorza Sobczaka 

zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.  

Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska 

Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie Panu Grzegorzowi Sobczakowi.  

Ad. 7 

Pismem ZSRCKU 393/051/33/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. Dyrektor Zespołu Szkół 

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce wystąpił o 

podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody zmiany sposobu użytkowania budynku internatu 



przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce z funkcji 

opiekuńczej na dydaktyczną. 

 

Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody zmiany 

sposobu użytkowania budynku internatu przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Przemystce z funkcji opiekuńczej na dydaktyczną. 

 

Ad.8 

P. Skarbnik przedstawiła wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za I półrocze 2021r.  

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia z wykonania planu 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Radziejowie za I 

półrocze 2021r.  

 

Ad.9 

P. Skarbnik przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Radziejowskiego za I półrocze 2021r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2021/2028. 

 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za I półrocze 2021r. oraz informację o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 

2021-2028. 

 

Ad.10 

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

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego na 2021r. 

 Ad.11 



P. Starosta poinformował, że do ZSRCKU w Przemystce wpłynęło pismo z prośbą o 

przedłużenie umowy najmu od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 

stosunku do lokalu przeznaczonego na potrzeby Biura Powiatowego w Radziejowie w 

Przemystce proponowane jest przedłużenie najmu o kolejne 5 lat. Zarząd zapoznał się z 

pismem i skierował dalej na Radę Powiatu.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem ZSRCKU w sprawie przedłużenia najmu przez 

ARiMR. Decyzję i uchwałę podejmie Rada Powiatu.  

Ad. 12 

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim prosi o wyrażenie zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat. 

Proponowana cena czynszu dzierżawnego to kwota 1.500,00 zł rocznie. W tej sprawie będzie 

ogłoszony przetarg. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem DPS w Piotrkowie Kujawskim w sprawie 

zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na ogłoszony przetarg w tej sprawie.  

 

Ad. 13, 14 

P. Starosta poinformował, że wpłynęło pismo do Zarządu w sprawie utworzenia 

stanowiska drugiego Wicedyrektora. 

P. Wicestarosta poinformował, że jest prośba ze strony Dyrektora o utworzenie 

kierownika praktyk albo o stanowisko drugiego Wicedyrektora w związku z egzaminami 

zawodowymi. P. Starosta oznajmił, że będzie zwołany w tej sprawie następny Zarząd. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora ZSM w sprawie utworzenia 

stanowiska drugiego Wicedyrektora.  

 

Ad.15 



P. Starosta odczytał pismo od Społecznej Straży Rybackiej w sprawie wsparcia 

finansowego. Straż rybacka zwraca się z prośbą do Starostwa Powiatowego o zakup butów, 

spodni, bluz, czapek itp.  

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył pismo Społecznej Straż Rybackiej w sprawie 

wsparcia finansowego.  

Ad. 16 

P. Starosta poinformował, że wpłynęło pismo od Dyrektora SPZOZ w Radziejowie z 

prośbą o możliwość wykonania przyłącza hydrantowego przy zbiorniku retencyjnym, które 

ma zabezpieczyć szpital na ewentualność pożaru i szybkiego dostępu do wody dla zespołów 

gaśniczych.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem SPZOZ w związku z możliwością wykonania 

przyłącza hydrantowego przy zbiorniku retencyjnym i wyraził zgodę na jego wykonanie.  

Ad. 17  

 Wobec wyczerpania 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 


