
  Protokół nr 93/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 17 lutego 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. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji programu Erasmus+. 

3. Rozpatrzenie pisma Dyrektora ZSRCKU w Przemystce dotyczącego zwolnienia PH 

„Gastromax” z opłat za najem powierzchni przeznaczonej pod automat spożywczy. 

4. Ogłoszenie Zarządu w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu 

Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez 

przekazanie do demontażu pojazdu marki Fiat Seicento Suite. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022r. 

7. Rozpatrzenie wniosków złożonych do projektu budżetu na 2022r. 

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 Ad.1 

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

Zarząd Przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.  



Ad.2  

 P. Starosta odczytał pismo dotyczącej realizacji programu Erasmus+ w ZSRCKU w 

Przemystce. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą realizacji programu Erasmus+ w 

ZSRCKU w Przemystce.  

Ad.3 

 P. Starosta odczytał pismo Dyrektora ZSRCKU w Przemystce dotyczącego zwolnienia 

PH „Gastromax” z opłat za najem powierzchni przeznaczonej pod automat spożywczy. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora ZSRCKU w Przemystce dotyczącego 

zwolnienia PH „Gastromax” z opłat za najem powierzchni przeznaczonej pod automat 

spożywczy. Zarząd Powiatu zdecydował zwolnić z opłat za najem powierzchni pod automat 

spożywczy na miesiąc luty 2022r. 

Ad.4 

 P. Starosta odczytał ogłoszenie Zarządu w sprawie naboru wniosków o udzielenie 

dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy budynku. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z ogłoszeniem Zarządu w sprawie naboru wniosków o 

udzielenie dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty 

budowlane przy budynku. Zarząd Powiatu przyznał na ten cel 4 tyś zł.  

Ad. 5 

 Zarząd Powiatu w Radziejowie po zapoznaniu się z wnioskiem nr ZAZ.I.2010.1.2022 z 

dnia 14 lutego 2022r. Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie oraz zapoznaniu się z 

opinią wykonaną przez certyfikowanego rzeczoznawcę majątkowego z dnia 03.02.2022r. 

wyraził zgodę na przeznaczenie do demontażu pojazdu Seicento Suite nr rej. CRA 74 JJ, rok 

produkcji 1999r. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że koszty naprawy przewyższają 

wartość rynkową samochodu. 



 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną 

poprzez przekazanie do demontażu pojazdu marki Fiat Seicento Suite. 

Ad.6  

 P. Skarbnik przedstawiła informację w zakresie zmian budżetu Powiatu 

Radziejowskiego na 2022r.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego na 2022 rok. 

Ad.7 

 P. Skarbnik omówiła wnioski, które zostały złożone do Zarządu Powiatu. Zarząd 

Powiatu ustalił preliminarz wydatków na 2022r. 

Zarząd Powiatu przyjął preliminarz  wydatków na 2022r.  

Ad. 8 Sprawy różne. 

 P. Starosta poinformował, że nastąpiła awaria pieca w ZSM w Radziejowie. Na tę chwilę 

uruchomiony jest jeden piec. Następnie P. Starosta poinformował, że ceny gazu są tak 

wysokie, że zostało wstrzymane podłączenie gazu w budynku Starostwa Powiatowego i w 

Szkole Muzycznej w Radziejowie.   

Ad. 9  

 Wobec wyczerpania porządku obrad P. Starosta zamknął posiedzenie. 

 

Protokołowała  

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 

 


