
Protokół nr 88/2021 

Z posiedzenia Zarządu Powiatu 

W dniu 15 grudnia 2021r. 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

-członkowie Zarządu Powiatu 

-Urszula Miętkiewicz – Skarbnik Powiatu 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

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

posiedzenia oraz zapoznanie się z porządkiem obrad. 

2. Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSRCKU w Przemystce do programu 

Erasmus+. 

3. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu 

Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022-2025 

w Powiecie Radziejowskim  

4. Rozpatrzenie pisma Dyrektora PUP w Radziejowie w sprawie upoważnienia dla 

Zastępcy Dyrektora Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP. 

5. Przyjęcie informacji o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego 

przeprowadzonego w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim. 

6. Przyjecie informacji dotyczącej limitu wejść na kryta pływalnię przy Zespole Szkół 

Mechanicznych w Radziejowie. 

7. Zapoznanie się z pismem Nadgoplańskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego w sprawie dofinansowania zakupu samochodu terenowego do zadań 

ratownictwa wodnego. 

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

9. Przyjecie materiałów na sesję. 



10. Sprawy różne. 

11. Zakończenie posiedzenia.  

 

Ad.1 

P. Starosta otworzył posiedzenie Zarządu, stwierdził quorum (5członków).   

Zarząd Przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.  

Ad.2 

P. Starosta odczytał pismo o udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSRCKU w 

Przemystce do programu Erasmus+ 

 Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSRCKU w Przemystce do 

programu Erasmus+.  

Ad.3 

P. Starosta odczytał informację o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych 

projektu Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022-

2025 w Powiecie Radziejowskim. Nie wniesiono uwag do Programu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację o wynikach przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na 

lata 2022-2025 w Powiecie Radziejowskim.  

Ad.4 

 P. Starosta odczytał pismo Dyrektora PUP w Radziejowie w sprawie upoważnienia dla 

Zastępcy Dyrektora Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę w sprawie upoważnienia dla Zastępcy Dyrektora 

Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP. 

 Ad.5 



 P. Starosta oznajmił, że odbył się przetarg 30 listopada 2021r. odnośnie działki, którą 

wynajmowali od zawsze P. Joanna i Sławomir Szymańscy. Umowa dzierżawy została 

przedłużona na okres 3 lat do 30 listopada 2024r. z możliwością miesięcznego wypowiedzenia 

gdyby miały się odbyć prace budowlane. Kwota w pierwszym przetargu ustnym 

nieograniczonym wyniosła 1520zł brutto.  

 Zarząd Powiatu przyjął informację o wyniku i przetargu ustnego nieograniczonego 

przeprowadzonego w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.  

Ad. 6 

 P. Starosta poinformował zebranych z informacją dotycząca limitu wejść na krytą 

pływalnię przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie.  

 Zarząd Powiatu przyjął  informację dotyczącej limitu wejść na krytą pływalnię przy 

Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie.  

Ad.7  

 P. Starosta odczytał pismo od Nadgoplańskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego w sprawie dofinansowania zakupu samochodu terenowego do zadań 

ratownictwa wodnego.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Nadgoplańskiego Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego w sprawie dofinansowania zakupu samochodu terenowego do 

zadań ratownictwa wodnego i przyznał kwotę 10.000,00zł na ten cel.   

Ad.8  

P. Skarbnik omówiła zmiany do budżetu Powiatu Radziejowskiego. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego. 

 

 

Ad.9 



 P. Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kubiak odczytała materiały na sesję. 

Zarząd Powiatu przyjął  materiały na sesję.  

Ad. 10 

 P. Starosta oznajmił, że jest sprawa, która dotyczy nadzoru i konserwacji zabytków w 

Biskupicach. Chodzi między innymi o otwory kominowe które są pozapychane, jest to 

nieszczelne. Okazało się, że Konserwator Zabytków wydał decyzje o naprawie. Starostwo 

Powiatowe poczyniło już jakieś remonty, żeby ten wentylator kominowy udrożnić. Natomiast 

jest problem z piecem i z prądem. Konserwator zabytków był i cały czas karze remontować 

ten dworek w Biskupicach. Na razie jest tam odbywana kwarantanna. Podpisano wcześniej 

umowę z P. Wojewodą na potrzeby kwarantanny. Na ten czas tam są sporadyczne przypadki, 

że ktoś na tej kwarantannie przebywa. Ten obiekt już nie jest tak oblegany jak wcześniej. P. 

Wojewoda nakazał kontynuacje remontu ponieważ zagraża to życiu mieszkańcom, którzy 

tam ewentualnie będą przebywać.   

P. Wicestarosta oznajmił, że jest nowy wyrok NSA, który traktuje internat jako integralną  

część szkoły. Zgodnie z art. internat podobnie jak stołówka czy biblioteka jest częścią szkoły. 

Propozycja jest taka, żeby Rada Powiatu nie wywoływała w ogóle uchwały w temacie 

ewentualnej likwidacji. Gdyby była powoływana bursa szkolna to jest zupełnie inna instytucja  

z kierownikiem, to bezwzględnie wymagałoby procedowania przez Radę Powiatu i uchwały. 

Tutaj natomiast wystarczy, że w statutach szkół będą ujęte:  ZSRCKU w Przemystce w 

statucie wyrzuciłaby internat a Zespól Szkół i Placówek powołałby. Natomiast jeśli chodzi o 

nazwę „Bursa” ona jest dla różnych szkół. Natomiast jeśli chodzi o Internat to pierwszeństwo 

muszą mieć uczniowie danej placówki przy, której się znajduje. U nas jest ok. 20 uczniów, 

którzy są w internacie. To jest taka sytuacja, że to są uczniowie ze wszystkich szkół 

ponadpodstawowych . P. Wicestarosta zapytał czy poruszyć ten temat z dyrektorami i 

porozmawiać z nimi na ten temat.  P. Starosta zasugerował, że trzeba by było zrobić 

spotkanie z dyrektorami szkół. Jak oni to widzą i co oni proponują. P. Wicestarosta 

potwierdził, że dyrektorzy szkół dogadują się w tej kwestii aby ten internat był wspólny dla 

wszystkich uczniów. Dodał, że internat w ZSRCKU w Przemystce jest przekształcany na sale 

dydaktyczne, które już funkcjonują. P. Starosta poinformował, ze temat będzie jeszcze 

poruszany na następnym zarządzie. 



Ad. 11 

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 

 


