
Protokół Nr 94/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 22 marca 2022 roku  

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

- członkowie Zarządu Powiatu, 

- Urszula Miętkiewicz – Skarbnik Powiatu, 

- Sylwia Kubiak – Przewodnicząca Rady 

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. Udzielenie pełnomocnictwa dla Dyrektora ZSRCKU Przemystka do programu 

ERASMUS. 

3. Udzielenie pełnomocnictwa dla Pana W Michalskiego do występowania w imieniu 

powiatu w sprawie instalacji gazowej. 

4. Rozpatrzenie pisma Pana M. Mordyl w sprawie uporządkowania stanu prawnego 

nieruchomości nr 25/11 położonej w miejscowości Narkowo. 

5. Przyjęcie informacji dotyczącej projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności usług 

zdrowotnych poprzez dostosowanie pomieszczeń oddziału Rehabilitacji 

Ogólnoustrojowej i Działu Fizjoterapii wraz z wyposażeniem w SPZOZ Radziejów” 

6. Przyjęcie informacji w sprawie projektu „Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wraz 

z doposażeniem SPZOZ w Radziejowie w celu zwiększenia dostępności do usług 

zdrowotnych w regionie”. 

7. Zapoznanie się z pismem ZSM w Radziejowie w sprawie dostaw węgla dla szkoły. 

8. Przyjęcie informacji na temat ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z 

budżetu powiatu radziejowskiego w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na 

terenie Powiatu Radziejowskiego. 

9. Przyjęcie informacji w sprawie zaleceń konserwatorskich dla zespołu dworsko-

parkowego w Biskupicach. 

10. Zapoznanie się z wnioskiem dotyczącym odprowadzenia wody z działki 729/21. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 

złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 

Radziejowskiego przewidzianych w roku 2022. 



12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pomieszczeń w budynku przy ul. Rolnicza 4c 

w Radziejowie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania  pomieszczenia w budynku przy ul. Kościuszki 

58 w Radziejowie do korzystania przez  jednostkę organizacyjną Zakład Aktywności 

Zawodowej w Radziejowie. 

14. Przyjęcie materiałów na sesję. 

15. Sprawy różne. 

16. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

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

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

nie wnosząc do niego uwag. 

 Ad.2 

 Dyrektor ZSRCKU w Przemystce zwrócił się z prośbą o wydanie pełnomocnictwa do 

samodzielnego reprezentowania Mocodawcy we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju 

Systemu Edukacji w Warszawie dotyczącego udziału w programie Erasmus+ 

Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSRCKU do programu 

Erasmus+. 

Ad. 3 

  Powiat Radziejowski zlecił opracowanie dokumentacji budowlanej wewnętrznej 

instalacji gazowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie. W związku z tym 

projektant potrzebuje pełnomocnictwa, aby mógł w imieniu Powiatu poczynić niezbędne 

uzgodnienia.  

 Zarząd Powiatu udzieli pełnomocnictwa projektantowi do występowania w imieniu 

powiatu do instytucji branżowych celem opracowania dokumentacji budowlanej instalacji 

gazowej.  

Ad. 4 

Państwo M. z miejscowości Dęby zwrócili się z prośbą o uporządkowanie stanu 

prawnego nieruchomości stanowiącej działkę 25/11 położonej w miejscowości Narkowo. 

Obecnie Państwo M. są właścicielami nieruchomości sąsiednich stanowiących działki nr 109/2 

i 59. Działka 25/11 przecina ich nieruchomość na pół i w znacznym stopniu ogranicza jej 



racjonalne zagospodarowanie. W przypadku wydania zgody na uregulowanie stanu prawnego 

Powiat uruchomi procedurę przygotowującą grunt do sprzedaży w trybie przetargu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości 

stanowiącej działkę 25/11 położonej w miejscowości Narkowo.   

Ad. 5 

Dyrektor SP ZOZ Radziejów poinformował, że 24 lutego 2022 r., została zawarta umowa 

z Województwem Kujawsko-Pomorskim, której przedmiotem jest dofinansowanie w formie 

zaliczki i refundacji Projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez 

dostosowanie pomieszczeń oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Działu Fizjoterapii wraz 

z wyposażeniem w SP ZOZ Radziejów”. Całkowita wartość projektu wynosi nie więcej niż 

2 514 297,64 zł. Wkład własny w wartość projektu wynosi nie mniej niż 125 659,54 zł. 

Zarząd Powiatu przyjął informację dotyczącą projektu pod nazwą „Zwiększenie 

dostępności usług zdrowotnych poprzez dostosowanie pomieszczeń oddziału Rehabilitacji 

Ogólnoustrojowej i Działu Fizjoterapii wraz z wyposażeniem w SPZOZ Radziejów”. 

Ad. 6 

Dyrektor SP ZOZ Radziejów poinformował, że w dniu 31 maja 2021 została zawarta 

umowa z Konsorcjum firm „KABO” Karol Borkowski, której przedmiotem jest zakup, dostawa, 

instalacja i rozruch wyposażenia technologicznego, zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych w zakresie realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wraz 

z doposażeniem SP ZOZ w Radziejowie w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych 

w regonie” – „Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego z salą wybudzeń i sali cięć 

cesarskich z blokiem porodowym do obowiązujących przepisów prawa wraz z wyposażeniem”. 

W związku z pandemią nie został jeszcze zakończony żaden etap zapisany w umowie.  

Zarząd Powiatu przyjął informację w sprawie projektu „Rozbudowa, przebudowa, 

modernizacja wraz z doposażeniem SPZOZ w Radziejowie w celu zwiększenia dostępności 

do usług zdrowotnych w regionie”. 

Ad. 7 

Dyrektor ZSM w Radziejowie poinformował, że w dniu 14.03.2022 r. wykonawca 

dostaw węgla firma „Węglopasz” przysłał pismo o renegocjowaniu warunków realizacji 

umowy na dostawę opału w związku z aktualną sytuacją panującą w kraju. Firma proponuje 

cenę węgla za 1 tonę w wysokości 1439,00 zł. netto z dotychczas obowiązującej ceny umownej 

1147,00 zł. według umowy dostawca może odmówić dostawy towaru, a po ewentualnym 



rozwiązaniu umowy zapłaci kary umowne. Sytuacja spowoduje, że szkoła pozostanie bez 

opału. Rozpisanie nowego przetargu nie da gwarancji niższej ceny.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z firmą dostarczającą opał 

dla ZSM w sprawie zmiany ceny towaru. 

Ad. 8 

Pani Skarbnik przedstawiła informację dotyczącą ogłoszenia naboru wniosków o 

udzielenie dotacji z budżetu Powiatu radziejowskiego w 2022 r. na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

położonych na terenie Powiatu Radziejowskiego. W wyniku ogłoszenia wpłynęły 2 wnioski: 

parafii Rzymskokatolicka w Połajewie oraz parafii Rzymskokatolickiej z Broniewa. Informacja 

stanowi załącznik do protokołu.  

Zarząd Powiatu przyjął informację na temat ogłoszenia naboru wniosków o 

udzielenie dotacji z budżetu powiatu radziejowskiego w 2022 r. na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

położonych na terenie Powiatu Radziejowskiego. 

Ad. 9 

Starosta poinformował, że w dniu 17.12.2021 r. została przeprowadzona kontrola 

dotycząca przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami w odniesieniu do zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Biskupice. Ponieważ 

toczą się sprawy dotyczące odzyskania nieruchomości przez dawnych właścicieli, Powiat złożył 

zastrzeżenia do wydanych zaleceń pokontrolnych. Konserwator zabytków stwierdził, że 

aktualnym właścicielem, według księgi wieczystej, jest powiat radziejowski. W związku z 

powyższym uszczegółowił wydane już zalecenia pokontrolne i określił termin wykonania robót 

do 31.12.2024 r. Zalecenia stanowią załącznik do protokołu.  

Zarząd Powiatu przyjął informację w sprawie zaleceń konserwatorskich dla zespołu 

dworsko-parkowego w Biskupicach. 

Ad. 10 

W związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie budynku handlowo-

usługowego na części działki 729/21 położonej w Radziejowie przy ul. Sportowej, firma DINO 

POLSKA zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na odprowadzenie do stawu znajdującego się 

na działce 691/21, której właścicielem jest powiat, wód opadowych i roztopowych z terenu 

planowanej inwestycji. Zarząd przychyli się do wnioski DINO po uzyskaniu pozwolenia z Wód 

Polskich. Proponuje także założenie separatora. 



Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odprowadzenie do stawu znajdującego się na 

działce 691/21, której właścicielem jest powiat, wód opadowych i roztopowych z terenu 

planowanej inwestycji pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodno prawnego. 

Ad. 11 

Stosownie do art. 15 ust. 2 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz § 16. ust. 1 „Rocznego programu 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”,, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/210/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z 

dnia 12 listopada 2020 r. oraz brakiem kandydatur na członków komisji konkursowej ze 

strony organizacji pozarządowych, Zarząd Powiatu w Radziejowie zobligowany jest do 

powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach 

na realizację zadań publicznych w Powiecie Radziejowskim w 2022 r.  Zarząd  ustalił następujący 

skład Komisji: Przedstawiciel Zarządu Grzegorz Piasecki-  przewodniczący komisji; Sekretarz 

Powiatu – Małgorzata Chłodzińska; Członkowie: Katarzyna Tomczak, Małgorzata Patyk, Ewa 

Brzezińska.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 

Powiatu Radziejowskiego przewidzianych w roku 2022. 

Ad. 12 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie zwróciło się z prośbą o oddanie 

w użyczenie jednego pomieszczenia biurowego i łazienki znajdujących się na parterze w 

budynku administracyjno-biurowym przy ul. Rolniczej 4c w Radziejowie. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przekazania pomieszczeń w budynku przy 

ul. Rolnicza 4c w Radziejowie do korzystania przez jednostkę organizacyjną Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie.  

Ad. 13 

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie 

zgody na nieodpłatne wykorzystanie lokalu użytkowego na salę rehabilitacyjną przez okres 1 

roku. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przekazania pomieszczenia w budynku 

przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie do korzystania przez jednostkę organizacyjną Zakład 

Aktywności Zawodowej w Radziejowie. 



Ad. 14 

Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła proponowany porządek obrad na 

najbliższą sesję. 

Zarząd Powiatu przyjął materiały na najbliższą sesję. 

 Ad. 15 

 Pani Skarbnik przedstawiła proponowane na najbliższą sesję zmiany do budżetu 

powiatu na 2022 r. 

Powiatowa Rada KGW Radziejów przedstawiła harmonogram promowania działalności Kół 

Gospodyń Wiejskich w 2022 r. z uwzględnieniem Święta Powiatu i Dożynek Powiatowych na 

kwotę 16 500,00 zł. Zarząd zapoznał się z pismem i utrzymał kwotę 13 500 zł. 

Koło Gospodyń Wiejskich z Czołowa zwróciło się z prośbą o sfinansowanie zakupu namiotu 

stoiskowego dla koła. Zarząd nie wyraził zgody na zakup. 

Pani Przewodniczący zwróciła uwagę na dziury w nawierzchni dróg na terenie gmin Dobre. 

Pan Starosta poinformował, że drogi niedługo będą naprawiane gdy rozstrzygnie się przetarg 

na remonty cząstkowe oraz warunki pogodowe pozwolą na takie remonty. 

Radny Nocoń zapytał czy było spotkanie dotyczące Dożynek Powiatowych w Osięcinach. Pan 

Starosta poinformował, że takie spotkanie się odbyło a następne spotkanie będzie 5.04.2022r. 

Dożynki odbędą się 4 września 2022 r. 

Radny Gorzycki poinformował, że odebrał kilka telefonów dotyczących zorganizowania 

transportu do Brzeskiej Strefy Ekonomicznej. Pan Starosta poinformował, że był na spotkaniu 

w tej strefie i tam zostało zaproponowane, że taki transport zostanie zorganizowany. Po 

rozeznaniu wśród pracowników chętnych nie było.  

Pani Przewodnicząca zapytała jak wygląda sprawa uczniów z Ukrainy w naszych szkołach. 

Obecnie jest 1 uczennica w LO. Nie ma oddziałów przygotowawczych choćby z tego względu 

na brak nauczycieli ze znajomością języka ukraińskiego. 

Pan Starosta poinformował, że PUP chce zorganizować kurs nauki języka polskiego dla osób z 

Ukrainy oraz kurs nauki języka ukraińskiego dla osób z Polski. Obecnie trwają poszukiwania 

nauczycieli. 

 Ad. 16 

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 


