
Protokół nr 83/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 27 października 2021r. 

w posiedzeniu udział wzięli: 

- członkowie Zarządu Powiatu 

- Urszula Miętkiewicz – Skarbnik Powiatu 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

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

posiedzenia oraz zapoznanie się z porządkiem obrad.  

2. Wydanie opinii w sprawie nadania kategorii drogi gminnej ul. Świerkowa w 

Radziejowie. 

3.  Rozpatrzenie pisma Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w sprawie 

dofinansowania spotkania opłatkowego. 

4. Rozpatrzenie pisma Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja w 

Radziejowie w sprawie dofinansowania działalności w 2021r. 

5. Przyjęcie informacji z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 

sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego. 

6. Przyjęcie informacji Dyrektora ZSM dotyczącej przekazania działki rekreacyjnej w 

miejscowości Połajewo. 

7. Przyjęcie informacji Dyrektora ZSM dotyczącej przetargu na węgiel. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, 

Kruszwicka, Odjezdna, Kościuszki, Szybka. 

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

wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za III kwartał 2021r. 

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

11. Sprawy Różne. 

12. 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 

 Urząd Miasta zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie nadania kategorii drogi 

gminnej ul. Świerkowa w Radziejowie. 

 Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię w sprawie nadania kategorii drogi gminnej 

ul. Świerkowa w Radziejowie. 

Ad.3  

 P. Starosta odczytał pismo Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 

sprawie dofinansowania spotkania opłatkowego.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów w sprawie dofinansowania spotkania opłatkowego. Zarząd Powiatu wyraził 

zgodę na dofinansowanie w kwocie 350,00zł.  

Ad.4 

 P. Starosta odczytał pismo Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja w 

Radziejowie w sprawie dofinansowania działalności w 2021r. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Polskiego Związku Hodowców Gołębi 

Pocztowych Sekcja w Radziejowie w sprawie dofinansowania działalności w 2021r. Zarząd 

Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 350,00zł.  

Ad.5 

P. Starosta przedstawił Zarządowi informację  z Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego przywrócenia 

poprzedniej funkcji rowów położonych na działce nr 2/13 obręb 0001 Piotrków Kujawski.. 



 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego.  

Ad.6 

 P. Starosta przedstawił informację Dyrektora ZSM dotyczącej przekazania działki 

rekreacyjnej w miejscowości Połajewo.  

 Zarząd Powiatu przyjął informację Dyrektora ZSM dotyczącej przekazania działki 

rekreacyjnej w miejscowości Połajewo. 

Ad.7 

P. Starosta odczytał pismo od Dyrektora ZSM dotyczącego przetargu na węgiel. 

 Zarząd Powiatu przyjął informację od Dyrektora ZSM w sprawie przetargu na 

węgiel. 

Ad.8  

 Art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)  nakłada na Zarząd 

Powiatu obowiązek opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, 

Szybka. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, 

Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka. 

Ad.9 

P. Skarbnik omówiła sprawę podania do publicznej wiadomości informacji z 

wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za III kwartał 2021r.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości 

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

Ad.10 



 P. Skarbnik omówiła zmiany w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021r.  

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

2021r.  

Ad.11 

 P. Starosta poinformował, że wpłynęło pismo od Klubu Seniora Kujawy Bachorne 

Nowe działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach. Klub Seniora prosi o dotację 

na cele statutowe.  

Ze względu na imponującą działalność tego klubu tzn. reprezentują Gminę i Powiat na 

różnych uroczystościach między innymi występują w teatrach polskich, wygrali ogólnopolskie 

eliminacje  zespołów kujawskich itp. Klub prosi o wsparcie. 

P. Radny Nocoń zaproponował aby jednorazowo wspomóc Klub Seniora Kujawy Bachorne ze 

względu na ich owocną działalność. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Klubu Seniora Kujawy Bachorne Nowe i wyraził 

zgodę na dofinansowanie w kwocie 600,00zł.  

P. Starosta poinformował członków Zarządu o nowym busie, który został zakupiony 

do DPS-u w Piotrkowie Kujawskim.  Z chwilą załatwienia wszystkich formalności samochód 

zostanie przekazany do DPS-u. Środki zostały pozyskane z PFRON-u, Dzięki temu zakup 

takiego samochodu jest o wiele tańszy. Do nowego Budżetu na przyszły rok wpisany jest 

nowy samochód do Szkolnego Ośrodka w Radziejowie ze względu na to, że oni mają dzieci 

niepełnosprawne i tam będzie można skorzystać z dotacji. Dzięki temu będziemy dopłacać  

połowę  albo 25% kosztów zakupionego samochodu.  

Ad.12 

Wobec wyczerpania porządku obrad P. Starosta zamknął posiedzenie. 

 

Protokołowała 

Ewa Sawińska 


