
Protokół nr 91/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 17 stycznia 2022r. 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

-członkowie Zarządu Powiatu 

-Urszula Miętkiewicz – Skarbnik Powiatu 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Porządek Posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu oraz zapoznanie się z 

porządkiem obrad. 

2. Rozpatrzenie pisma Warsztatów Terapii Zajęciowej w sprawie przekazania dotacji.  

3. Rozpatrzenie pisma w sprawie zwolnienia z opłat za wynajem pomieszczeń. 

4. Rozpatrzenie pisma Dyrektora ZSM w sprawie utworzenia nowego oddziału. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do „Programu wyrównywania różnic miedzy 

regionami III” w 2022r. 

6. Zapoznanie się ze zmianami w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022r., które 

zostaną wprowadzone na sesji. 

7. Przyjecie materiałów na sesję. 

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1 

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

Zarząd Przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.  

Ad.2  



 P. Starosta odczytał pismo Warsztatów Terapii Zajęciowej w sprawie przekazania 

dotacji na działalność naszej placówki w I kwartale 2022r. w kwocie 60.000,00tyś. P. Skarbnik 

poinformowała, że WTZ chcą, żeby przekazano im ¾ wartości całej dotacji na rak bieżący. Co 

roku jest takie pismo wystosowane z prośbą o przekazanie tej kwoty. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Warsztatów Terapii Zajęciowej w sprawie 

przekazania dotacji i zgodził się przekazać dotację w kwocie 60.000,00 zł. 

Ad.3  

 P. Starosta odczytał pismo od ZSRCKU w Przemystce w sprawie zwolnienia z opłat za 

wynajem pomieszczeń w imieniu P. Elżbiety Spychalskiej, która wynajmuje pomieszczenie pod 

sklepik spożywczy ze względu na zdalne nauczanie. Najemca nie ma możliwości osiągnięcia 

dochodów w tym czasie.  

Zarząd Powiatu  zapoznał się z pismem w sprawie zwolnienia z opłat za wynajem 

pomieszczeń przez P. Elżbietę Spychalską. Zarząd zadecydował zwolnić z opłat  za wynajem 

pomieszczenia na dwa miesiące - styczeń i luty 2022r.  

Ad.4 

 P. Starosta wrócił do sprawy związanej z rozpatrzeniem pisma Dyrektora ZSM w 

Radziejowie w sprawie utworzenia nowego oddziału wojskowego. Propozycja jest taka, żeby 

Dyrektor odjął jedną klasę logistyczno-mundurową, a w to miejsce utworzył klasę wojskową. 

P. Starosta zaproponował, żeby ten temat odroczyć do następnego roku szkolnego. Prośba 

jest do P. Dyrektora, żeby przygotował dokładną ofertę na przyszły rok szkolny z wytycznymi, 

że likwiduje jedną klasę logistyczno-mundurową na wojskową. W następstwie Zarząd będzie 

mógł przychylić się pozytywnie do tej propozycji.   

Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo Dyrektora ZSM w sprawie utworzenia nowego oddziału. Z 

powodu wielu wątpliwości temat został odroczony do następnego roku z prośbą o 

przygotowanie dokładnej oferty.  

Ad.5 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III”, który przewiduje możliwość uzyskania 



dofinansowania na przedsięwzięcia związane z rehabilitacją społeczną i zawodową osób 

niepełnosprawnych. 

PFRON ustalił, że dla obszarów: 

B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach 

samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się 

i komunikowania; 

C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; 

D – likwidacja barier transportowych; 

F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury 

istniejących warsztatów terapii zajęciowej. 

Beneficjenci pomocy, czyli podmiot, na rzecz, którego realizowany jest projekt, inni niż 

samorząd powiatowy składają do Powiatu projekty na realizację zadań zawartych 

w programie, a następnie Powiat po dokonaniu weryfikacji projektów pod względem 

formalno – prawnym i merytorycznym składa do PFRON wystąpienie w sprawie uczestnictwa 

w realizacji programu. W przypadku, gdy beneficjentem programu jest jednostka samorządu 

powiatowego wówczas Powiat po weryfikacji projektów składa wniosek do PFRON. 

Realizator programu, czyli samorząd powiatowy po zawarciu umów z Funduszem na 

„wniosek” i „wystąpienie” jest zobowiązany prowadzić dla każdej umowy rachunek bankowy 

wydzielony dla środków PFRON oraz prowadzić ewidencję księgową w sposób umożliwiający 

jednoznaczne określenie przeznaczenia kwot przekazywanych przez Fundusz w ramach 

realizacji programu. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III” w 2022r.  

Ad.6 

P. Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok, 

które zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu. 

 Zarząd Powiatu przyjął informację w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego, które zostaną wprowadzone na najbliższej sesji . 

Ad.7 

 P. Przewodnicząca Sylwia Kubiak odczytała porządek obrad na sesję. 



Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie materiały na sesję.  

Ad.8 

 P. Włodzimierz Gorzycki poinformował, że w miesiącu wrześniu zostało podpisane 

porozumienie z Zakładem Aktywności Zawodowej. Porozumienie mówi o tym że zostały 

wydane dwa lokale biurowe. Sprawa się skomplikowała, że nie została złożona deklaracja na 

podatek od nieruchomości. P. Dyrektor ZAZ napisała pismo, że zgodnie z porozumieniem z 

dnia 20 września 2021r. oświadczają, że przejęcie biur nastąpiło w grudniu 2021r. W styczniu 

została złożona deklaracja. Podatek będzie obowiązywał od stycznia 2022r.  

 Zarząd Powiatu przyjął informację odnośnie sytuacji Zakładu Aktywności Zawodowej 

w Radziejowie. 

Zarząd Powiatu upoważnił Starostę do podejmowania decyzji w sprawie zdalnej nauki w 

szkołach średnich, których organem prowadzącym jest Powiat RadziejowskiAd.9 

 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 

 


