
Protokół nr 85/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 17 listopada 2021r. 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:  

- członkowie Zarządu Powiatu 

- Urszula Miętkiewicz – Skarbnik Powiatu 

- Sylwia Kubiak – Przewodnicząca Rady 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 dla zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze 

powiatowej nr 2834C Piotrków Kujawski-Przewóz w miejscowości Połajewo.  

3. Pełnomocnictwo dla Dyrektora PUP. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok.  

6. Przyjęcie materiałów na sesję.  

7. Sprawy różne. 

8. 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 odczytał wniosek o wydanie opinii dla zadania - Budowa ścieżki pieszo – 

rowerowej przy drodze powiatowej nr 2834C Piotrków Kujawski – Przewóz w miejscowości 

Połajewo.  

P. Starosta poinformował, że jeżeli w ciągu 14 dni nie będzie wystawiona opinia to ona 

i tak przyjmie skutki pozytywne, chyba, że powiat odmówi, ale to Starostwo Powiatowe jest 

wykonawcą jak i inwestorem tej ścieżki więc opinia powinna być  pozytywna.  

 Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię dla zadania „Budowa ścieżki pieszo – 

rowerowej przy drodze powiatowej nr 2834C Piotrków Kujawski – Przewóz w miejscowości 

Połajewo” .  

Ad.3 

 P. Starosta odczytał pismo o udzielenie pełnomocnictwa dla P. Dyrektor PUP w 

Radziejowie. P. Dyrektor prosi o reprezentowanie nas przed Sądem Rejonowym w Radziejowie 

w sprawie nabycia spadku. 

 Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Dyrektor PUP w sprawie reprezentowania 

Powiatu przed Sądem Rejonowym w Radziejowie w sprawie nabycia spadku. 

Ad.4 

 W związku ze złożonymi do dnia 31 października 2021 roku wniosku nauczyciela o 

wszczęcie postępowania egzaminacyjnego o stopień awansu zawodowego na nauczyciela 

mianowanego, organ prowadzący szkołę ustala skład Komisji Egzaminacyjnej, zapewniając w 

niej udział ekspertów z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji i Nauki i przeprowadza 

postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 grudnia br. W związku z powyższym zasadne jest  

podjęcie  niniejszej uchwały. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  

Ad.5 

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

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego na 2021r.  



Ad. 6 

 P. Przewodnicząca Sylwia Kubiak odczytała porządek obrad na sesję. 

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie materiały na sesję.  

Ad. 7  

 Sprawy różne – brak 

Ad.8 

 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  

 


