
Protokół Nr 96/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 8 kwietnia 2022 roku  

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

- członkowie Zarządu Powiatu, 

- Urszula Miętkiewicz – Skarbnik Powiatu, 

- Sylwia Kubiak – Przewodnicząca Rady 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. Przyjęcie informacji dotyczące jakości wody na basenie. 

3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z 

organizacjami pozarządowymi w roku 2021. 

4. Zapoznanie się z informacją PINB w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie stanu 

technicznego budynku warsztatów szkolnych ZSM w Radziejowie.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu biurowego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 

wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu 

Radziejowskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego. 

7. Przyjęcie materiałów na sesję. 

8. Sprawy różne. 

9. 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 ZSM w Radziejowie zawiadomił, że zgodnie z decyzją nr 169/21 Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, zostały spełnione obowiązki nałożone 

decyzją wykonania do dnia 31 marca 2022r. Woda na basenie spełnia wszelkie normy jakim 

powinna odpowiadać woda na pływalniach. 



Zarząd Powiatu przyjął informację dotyczącą jakości wody na basenie. 

Ad. 3 

 Pan Starosta przedstawiła Zarządowi sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 

Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021. Zał nr 2 

 Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu 

Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021. 

Ad. 4 

PINB zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie stanu technicznego budynku 

warsztatów szkolnych – segmentu głównego warsztatów i segmentu dodatkowego, 

położonego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58, zlokalizowanego na działce o nr 

ewidencyjnym 690/6 stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego i pozostającego w 

zarządzie ZSM w Radziejowie. Zobowiązał szkołę do dostarczenia w terminie do dnia 

20.04.2022 oceny stanu technicznego. Zał .nr 3 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją PINB dotyczącą wszczęcia postępowania w 

sprawie stanu technicznego budynku warsztatów szkolnych ZSM w Radziejowie.  

Ad. 5 

Fundacja DIES MEI zwróciła się z prośbą o udostępnienie lokalu, w którym fundacja 

chce pełnić dyżury. Fundacja pomaga osobom pokrzywdzonym przestępstwem przeciwko 

życiu lub zdrowiu. Zarząd zdecydował się wynająć lokal biurowy o pow. 19,75 m² w budynku 

administracyjno-biurowym przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie na okres do 31.12.2023 r.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu 

biurowego. 

Ad. 6 

Zarząd Powiatu w Radziejowie zobligowany jest do ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu 

Radziejowskiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego. Łącznie przyznano dotację na kwotę – 20 000,00 zł.  Zał. nr 4 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu 

ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu 

Radziejowskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego. 

Ad. 7 

Przewodnicząca przedstawiła porządek najbliższej sesji. 

Zarząd przyjął materiały na sesję. 



 Ad. 8 

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 


