
Protokół nr 81/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 20 września 2021r. 

 

W posiedzeniu udział wzięli:  

- członkowie Zarządu Powiatu 

- Urszula Miętkiewicz – Skarbnik Powiatu 

- Błażej Barczak – Dyrektor ZSM 

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. Przyjęcie materiałów na sesję.  

3. Rozpatrzenie pisma Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przystąpienia Powiatu do 

programów polityki zdrowotnej.  

4. Zapoznanie się z pismem Związków Zawodowych w sprawie zaplanowania środków 

finansowych na płace dla pracowników administracyjnych zatrudnionych w szkołach.  

5. Zapoznanie się z pismem rodziców uczniów klas II ZSM.  

6. Rozpatrzenie pisma Dyrektora ZSRCKU w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

programu Erasmus+. 

7. Podjęcie decyzji zmieniającej decyzje Nr 6/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z 

dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu 

Radziejowskiego na 2022 r.  

9. Sprawy różne. 

10. 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. Przewodnicząca Sylwia Kubiak odczytała porządek obrad na sesję. 

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie materiały na sesję.  

Ad. 3 

  P. Wicestarosta odczytał pismo z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przystąpienia 

Powiatu do programów polityki zdrowotnej. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu do programów polityki zdrowotnej. Zarząd Powiatu nie wyraził 

zgody na ich realizację. 

Ad. 4 

  P. Starosta zapoznał Zarząd z pismem Związków Zawodowych w sprawie 

zaplanowania środków finansowych na płace dla pracowników administracyjnych 

zatrudnionych w szkołach. Zarząd odłożył temat na następne posiedzenia. 

  Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Związków Zawodowych w sprawie 

zaplanowania środków finansowych na płace dla pracowników administracyjnych 

zatrudnionych w szkołach i odłożył sprawę na następne posiedzenia. 

Ad. 5 

  P. Wicestarosta odczytał pismo od rodziców uczniów klas II ZSM. 

Rodzice proszą aby klasy podzielić na mniejsze grupy szczególnie na przedmiotach takich jak 

język polski i matematyka. Grupy są duże, liczą ok. 40 uczniów na jedną klasę. P. Starosta 

uważa, że trzeba poczekać z tymi podziałami, niestety nabór był za duży od samego początku 

tworzenia klas stąd teraz te problemy. P. Starosta zaplanował spotkanie z Dyrektorem ZSM w 

Radziejowie. 

  Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem rodziców klas II ZSM w Radziejowie o 

podziale klas na mniejsze grupy.  



Ad. 6 

  P. Wicestarosta odczytał pismo Dyrektora ZSRCKU w Przemystce  w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa do programu Erasmus +. 

  Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSRCKU w Przemystce do 

programu Erasmus+ .  

Ad. 7 

P. Starosta odczytał decyzję zmieniającą decyzję Nr 6/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z 

dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.  

W decyzji Nr 6/2011 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 grudnia 2011 w sprawie 

ustanowienia trwałego zarządu zgodnie z ust. 7 Zarząd ustanowiono na czas oznaczony tj. na 

okres 10 lat licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji. Do Zarządu Powiatu 

Radziejowskiego wpłynął wniosek nr ZAZ.I.2021.1.2021. z dnia 6 sierpnia 2021r. Dyrektor 

Zakładu wnosi o przedłużenie trwałego zarządu na rzecz Zakładu Aktywności Zawodowej w 

Radziejowie nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym internacie przy ul Kościuszki 

58 stanowiącym współwłasność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Radziejowie 

Zarząd Powiatu podjął decyzję zmieniającą decyzję Nr 6/2011 Zarządu Powiatu w 

Radziejowie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz 

Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie. 

Ad. 8 

  P. Skarbnik omówiła sprawę podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu 

Radziejowskiego na 2022 r.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu 

Radziejowskiego na 2022 r.   

Ad. 9  

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

Dyrektor będzie pracował nad zmianą regulaminu organizacyjnego SPZOZ i dostosowania go 

do zaistniałych zmian kadrowych i płacowych.  



P. Starosta zaprosił P. Dyrektora ZSM w Radziejowie w związku z pismem, które wpłynęło od 

Kuratora Oświaty w związku ze stwierdzeniem niedostatecznych efektów kształcenia, a 

następnie wdrożenie zaplanowanych działań w terminach określonych w harmonogramie. P. 

Starosta planuje osobne spotkanie z  P. Dyrektorem.  

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 


