
Protokół nr 92/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 26 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 obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia oraz zapoznanie się z porządkiem obrad. 

2. Wydanie upoważnienia dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie do programu 

Erasmus+.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań 

publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2022 roku przez 

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Radziejowski w 2021 roku. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

Ad.1 



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

Zarząd Przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.  

Ad.2  

 P. Starosta odczytał pismo z prośbą o udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSM w 

Radziejowie do uczestnictwa w programie Erasmus+ oraz złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSM w Radziejowie do 

uczestnictwa w programie Erasmus+. 

Ad.3 

Podstawą prawną ogłoszenia konkursu są przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), 

określające procedury zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy.  Priorytetowe obszary zadań publicznych 

na rok 2022 określone zostały   w „Rocznym programie współpracy Powiatu Radziejowskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3. ust 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”  przyjęte  uchwałą Nr 

XXVI/210/2021  Rady Powiatu z dnia 24 listopada 2021 r.  

Celem ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań  publicznych 

Powiatu Radziejowskiego w 2022 r. jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym 

działalność  pożytku publicznego realizację zadań publicznych w zakresie:  

1) kultury fizycznej, sportu i turystyki; 

2)   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

W budżecie Powiatu Radziejowskiego na rok 2022 zostały  zaplanowane środki finansowe 

w wysokości 20 000,00 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach 

otwartych konkursów ofert przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań 

publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2022 roku przez 

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 



Ad.4 

Przepisy prawa oświatowego wynikające z art. 30 a ustawy Karta Nauczyciela nakładają na 

organ prowadzący szkoły będący jednostka samorządu terytorialnego do przeprowadzenia 

analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń. 

 W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń 

należy ustalić różnicę między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli, a 

wysokością średnich wynagrodzeń, kwotę różnicy należy wypłacić w formie jednorazowego 

dodatku uzupełniającego zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego. 

Z powyższych czynności należy sporządzić sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń z 

uwzględnieniem kwoty różnicy, o ile wystąpiła i przedłożyć sprawozdanie organom 

wymienionym w uchwale. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Radziejowski w 2021 roku.  

Ad.5 

 P. Skarbnik wprowadziła zmiany do budżetu Powiatu Radziejowskiego , które będą 

wprowadzone na najbliższej sesji Rady Powiatu. 

 Zarząd Powiatu przyjął  jednogłośnie zmiany do budżetu Powiatu Radziejowskiego. 

Ad.6 

 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 ZarząduIrena  Zofia Matuszak 

 


