
Protokół Nr 97/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 29 kwietnia 2022 roku  

 

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. Rozpatrzenie pisma dyrektora ZSM w Radziejowie w sprawie utworzenia dwóch grup 

kierunku technik logistyk z innowacją mundurową na poziomie technikum. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia Kierownika Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Radziejowie. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną środków trwałych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia przez Zarządu Powiatu w Radziejowie 

Raportu o stanie Powiatu Radziejowskiego za 2021 rok 

6. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu 

budżetu Powiatu Radziejowskiego za I kwartał 2022 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

Ad. 1 

P. Starosta otworzył posiedzenie Zarządu, stwierdził quorum (4 członków). Zarząd przyjął 

protokół z ostatniego posiedzenia. Zarząd zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad 

nie wnosząc do niego uwag. 

 Ad.2 

 Dyrektor ZSM w Radziejowie zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie 

dwóch grup kierunku Technik logistyk z innowacją mundurową na poziomie technikum. Zarząd 

zdecydował o przełożeniu sprawy na kolejny Zarząd. 

Zarząd Powiatu zdecydował o przełożeniu sprawy na kolejny Zarząd. 

 Ad. 3 

W związku z wolnym stanowiskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Radziejowie przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Kierownika. 



Dokumenty złożyły 2 osoby, do rozmowy kwalifikacyjnej przystąpiła jedna z tych osób. 

Komisja wybrała kandydaturę Pani Anety Sadowskiej. Posiada ona wiedzę zapewniającą jej 

wykorzystanie na stanowisku. Umowa o pracę zostanie zawarta w pełnym wymiarze czasu 

pracy na czas określony od 4 maja 2022 r. z możliwością przedłużenia umowy lub zawarcia 

jej na czas nieokreślony. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia Kierownika Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Radziejowie. 

Ad. 4 

Zarządu Powiatu w Radziejowie po zapoznaniu się z ekspertyzą techniczna z dnia 

27.04.2022 r. wyraził zgodę na likwidację fizyczną poprzez utylizację opisanych w uchwale 

środków trwałych stanowiący własność Powiatu Radziejowskiego, będących w użytkowaniu 

Starostwa Powiatowego w Radziejowie.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną 

środków trwałych.  

Ad. 5 

Zgodnie z art. 30a ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu Raport o 

stanie Powiatu Radziejowskiego.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przedstawienia przez Zarząd Powiatu w 

Radziejowie Raportu o stanie Powiatu Radziejowskiego za 2021 rok. 

Ad. 6 

Zarząd Powiatu zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 37 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zobowiązany jest do podania do publicznej 

wiadomości kwartalne informacji o wykonaniu budżetu Powiatu, w tym kwotę deficytu albo 

nadwyżki oraz informację o udzielonych umorzeniach nie podatkowych należności 

budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy – w terminie do końca miesiąca 

następującego po zakończeniu kwartału. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości 

informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za I kwartał 2022 roku. 

Ad. 7 

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego na 2022 rok. 



Ad. 8 

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta zamknął posiedzenie. 

 

Protokół sporządziła 

Katarzyna Tomczak 

 

 

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 


