
Protokół Nr 95/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 30 marca 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 ZSM w sprawie zwiększenia budżetu szkoły. 

3. Rozpatrzenie pisma dotyczącego rozłożenia czynszu najmu budynków na raty. 

4. Rozpatrzenie pisma Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora Klub Seniora „Kujawy 

Bachorne Nowe” w sprawie dofinansowania wyjazdu. 

5. Zapoznanie się z Zarządzeniem Dyrektora ZSM w sprawie cen biletów wstępu na krytą 

pływalnie na zajęcia indywidualnej nauki pływania przy ZSM w Radziejowie. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dodatkowych zasad dofinansowania do zadań 

z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych z terenu powiatu radziejowskiego w 2022 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania karetki. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu 

finansowego SPZOZ w Radziejowie za 2021 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 

Powiatu Radziejowskiego za 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Radziejowskiego za 2021-2028 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez 

jednostki organizacyjne Powiatu radziejowskiego, Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Radziejowie i zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 r.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez jednostki organizacyjne 

Powiatu Radziejowskiego.  

13. Sprawy różne. 



14. Zakończenie posiedzenia. 

Zarząd przed sesją przyjął środki na rzecz pomocy uchodźcom i rozszerzenie uchwały 

budżetowej na kwotę 38.400 zł.  

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 ZSM w Radziejowie zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu szkoły w 

kwocie 43 872,50 zł. Zwiększenie związane jest z remontem sali gimnastycznej, na który 

zawarto umowę w dniu 21 grudnia 2021 r. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie budżetu szkoły z przeznaczeniem na 

remont sali gimnastycznej. 

Ad. 3 

  Pani J. Szymańska zwróciła się z prośbą o rozłożenie czynszu najmu budynków na raty. 

Pierwsza rata zostanie wpłacona do 31 marca 2022 r. a druga do 30.09.2022 r. Powodem 

prośby jest trudna sytuacja finansowa spowodowana skutkami pandemii. 

 Zarząd Powiatu wyraziła zgodę na rozłożenie na 2 raty czynszu najmu budynków. 

Ad. 4 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klub Seniora „Kujawy 

Bachorne Nowe” Osięciny, zwróciło się z prośbą o przyznanie dofinansowania do wyjazdu na 

Międzynarodowy Festiwal w Zielonej Górze w dniach od 21.06 do 27.06.2022 r. Zarząd 

przyznał kwotę 1500 zł 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie do wyjazdu na Międzynarodowy 

Festiwal w Zielonej Górze dla klubu Seniora z Osięcin w wysokości 1500 zł. 

Ad. 5 

Dyrektor ZSM przedstawił zarządzenie w sprawie cen biletów wstępu na krytą 

pływalnię na zajęcia indywidualnej nauki pływania przy ZSM w Radziejowie. Z dniem 1.04.2022 

r. koszt 60 minut indywidualnej nauki pływania wynosi 60 zł za osobę.   

Zarząd Powiatu zapoznał się z zarządzeniem Dyrektora ZSM w sprawie cen biletów 

wstępu na krytą pływalnie na zajęcia indywidualnej nauki pływania przy ZSM w Radziejowie. 



Ad. 6 

W związku z otrzymaną informacją Zastępcy Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu  

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 17 lutego 2022 r., znak: DF.WSA.5.2022.w. o 

wysokości środków - opracowano dodatkowe zasady przyznawania dofinansowania, jakimi 

należy się kierować  przy podejmowaniu decyzji w sprawie przyznawanych dofinansowań w 

roku bieżącym. Dodatkowe zasady mają charakter wyłącznie pomocniczy i wynikają z faktu, że 

otrzymane środki finansowe z PFRON nie zabezpieczają w pełni oczekiwań mieszkańców 

naszego powiatu. 

Opracowane zasady są wynikiem analizy realizacji poszczególnych zadań  w latach 

ubiegłych w ramach dostępnych środków finansowych oraz wynikają z analizy potrzeb 

zgłaszanych przez Wnioskodawców. 

Zarząd Powiatu (przy 4 głosach za i 1 wstrzymującym)podjął uchwałę w sprawie 

określenia dodatkowych zasad dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 

realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych z 

terenu powiatu radziejowskiego w 2022 roku. 

Ad. 7 

Dyrektor SPZOZ w Radziejowie, zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na sprzedaż 

karetki pogotowia na rzecz Fundacji Charity Organisation „Charity Fundation Asao 

Hott5abych” Iwana Kurdi Kijew. Karetka z uwagi na znaczne wyeksploatowanie nie powinna 

być wykorzystywana w transporcie sanitarnym. Pojazd spełnia wymogi statutowe nabywcy na 

terenie Ukrainy. Rada Społeczna w dniu 28.03.2022 r. pozytywnie zaopiniowała sprzedaż 

karetki pogotowia. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie sprzedaży karetki. 

Ad. 8 

SPZOZ składa Zarządowi w terminie do 28 lutego roku następującego po roku 

budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki. Zarząd 

jednostki samorządu przedstawia organowi stanowiącemu i RIO sprawozdanie roczne z 

wykonania planu finansowego w terminie do 31 marca. Sprawozdanie będące przedmiotem 

niniejszej uchwały jest realizacją zasady jawności finansów i ma charakter informacji.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania 

rocznego z wykonania planu finansowego SPZOZ w Radziejowie za 2021 rok. 



Ad. 9 

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca przedstawia 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz RIO sprawozdanie roczne z 

wykonania budżetu jednostki zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z 

zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Rozpatrzenie 

sprawozdania należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2021 rok oraz Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2021-2028 wraz z informacją o stanie 

mienia Powiatu. 

Ad. 10 

Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi formy przekazywania sprawozdań przez 

jednostki organizacyjne Powiatu Radziejowskiego , SPZOZ oraz ZAZ w Radziejowie. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie określenia formy 

przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu radziejowskiego, 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie i zakład Aktywności 

Zawodowej w Radziejowie. 

Ad. 11 

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie powiatu na 2022 rok 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego na 2022 rok.  

Ad. 12 

Obowiązek przygotowania planu działania jest jednym z obowiązków koordynatora do 

spraw dostępności. Podjęcie uchwały niesie za sobą konieczność ponoszenia nakładów 

finansowych związanych z realizacją planu. Wysokość środków przeznaczonych na 

podejmowanie działań określonych w planie będzie ustalana przy uwzględnieniu możliwości 

finansowych powiatu oraz oceny niezbędności wprowadzanych usprawnień, których celem 

będzie zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu działania na 

rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez 

jednostki organizacyjne Powiatu Radziejowskiego.  



Ad. 13 

Powiatowe Koło Polskiego Związku Niewidomych w Radziejowie zwróciło się z prośbą 

o dofinansowanie spotkania wielkanocnego. Zarząd nie wyraził zgody. 

Pan Wicestarosta powiedział, że stawka za 1 km dla nauczycieli w szkołach wynosi 

obecnie 0,40 gr. Należy ją nieco podnieść. Zarząd zdecydował, że podniesie stawkę na 0,60 gr. 

w ramach budżetów własnych szkół. 

 Ad. 14 

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 


