
  Protokół nr 80/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 8 września 2021 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

- członkowie zarządu Powiatu 

- Urszula Miętkiewicz – Skarbnik Powiatu 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 

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

posiedzenia oraz zapoznanie się z porządkiem obrad.  

2.  Rozpatrzenie pisma w sprawie uzgodnienia lokalizacji linii telekomunikacyjnej. 

3. Rozpatrzenie pisma Polskiego związku Niewidomych w sprawie dofinansowania 

spotkania informacyjno - organizacyjnego. 

4.  Rozpatrzenie pisma Dyrektora ZAZ w sprawie zabezpieczenia środków z budżetu 

Powiatu.  

5. Rozpatrzenie pisma GOPS w Radziejowie w sprawie montażu klimatyzatorów. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy – Domu Pomocy 

społecznej w Piotrkowie Kujawskim na oddanie w dzierżawę na okres trzech lat w 

trybie I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej oraz określenia 

minimalnej opłaty za dzierżawę. 

7. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021r.  

8. Sprawy różne. 

9. 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 poinformował, że wpłynęło pismo w sprawie uzgodnienia lokalizacji linii 

telekomunikacyjnej. Projektowaną linię stanowi kabel napowietrzny podwieszany na 

istniejącej podbudowie słupowej oraz kabel światłowodowy doziemny zabezpieczony 

pakietem mikrorurek. Teren inwestycji po zakończeniu prac zostanie przywrócony do stanu 

pierwotnego.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem i wydał pozytywną opinię w sprawie 

uzgodnienia lokalizacji linii telekomunikacyjnej.  

 

Ad.3 

P. Starosta poinformował, że wpłynęło pismo od Polskiego Związku Niewidomych, 

który zwraca się z prośbą o dofinansowanie 300zł spotkania informacyjno - organizacyjnego, 

które odbędzie się 22 września 2021r. w hotelu ZAZ w Radziejowie. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Polskiego Związku Niewidomych w sprawie 

dofinansowania spotkania informacyjno – organizacyjnego i przyznał kwotę 300 zł. 

 

Ad.4  

 P. Starosta poinformował, że wpłynęło pismo od P. Dyrektor ZAZ w sprawie 

zabezpieczenia środków z budżetu Powiatu do dofinansowania ze środków PFRON przez 

Urząd Marszałkowski.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem i wyraził pozytywną opinię w sprawie 

zabezpieczenia środków z budżetu Powiatu.  



 

Ad.5  

 P. Starosta odczytał pismo, które wpłynęło od GOPS w Radziejowie w sprawie 

wyrażenia zgody na montaż klimatyzatorów w 2 pomieszczeniach biurowych.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem GOPS w Radziejowie w sprawie montażu 

klimatyzatorów i wydał pozytywną opinię. 

 

Ad.6  

 Działając w oparciu o Uchwałę Nr XVII/125/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 

29 maja 2008 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony, Zarząd Powiatu ustalił, że nieruchomość rolna położona w miejscowości 

Piotrków Kujawski, stanowi własność Powiatu Radziejowskiego, a będąca w trwałym 

zarządzie Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim była dzierżawiona przez okres 3 

lat na podstawie umowy dzierżawy 30.11.2018 r. W związku z powyższym zasadne jest 

przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej opisanej w 

Uchwale.  

 Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody trwałemu 

zarządcy – Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawski, na oddanie w dzierżawę na 

okres 3 lat w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej oraz 

określenia minimalnej opłaty za dzierżawę.  

Ad. 7 

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

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego na 2021r.  

 



Ad. 8  

Sprawy różne.  

P. Gorzycki poprosił, żeby zostały przedstawione i wyjaśnione Zarządowi wydatki w 

poszczególnych zespołach i szkołach naszego Powiatu Radziejowskiego.   

P. Matuszak poinformowała, ze dostaje telefony i zapytania jeśli chodzi o strefę ciszy 

na Jeziorze Głuszyńskim. Twierdzi, że brakuje oznakowania informującego czy można używać 

jednostek pływających o napędzie spalinowym na obszarach jezior i że w innych miejscach są 

umieszczone takie tabliczki informacyjne. Zarząd pochyli się nad sprawą zakupu tabliczek 

informacyjnych.  

Zarząd Powiatu przyjął informację w sprawie przedstawienia wydatków w poszczególnych 

placówkach i szkołach Powiatu Radziejowskiego. 

 

Ad. 10  

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 

 


