
Protokół Nr 99/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 18 maja 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. Zapoznanie się z pismem Dyrektora ZSRCKU w Przemystce w sprawie dostaw węgla. 

3. Zapoznanie się z pismem Państwa W. w sprawie ułożenia wewnętrznej linii zasilającej. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko 

dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie. 

5.  Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu radziejowskiego na 2022 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu 

budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2021 rok. 

8. Przyjęcie dodatkowych materiałów na sesję. 

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 ZSRCKU w Przemystce poinformował Zarząd, że firma dostarczająca opał 

poinformowała szkołę o wypowiedzeniu umowy na dostawę węgla. Szkoła wystosowała 

zapytanie o cenę i terminy dalszych dostaw. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora ZSRCKU w Przemystce w prawie 

dostaw węgla.  

Ad. 3 



 Państwo W. zwrócili się z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie mocy 

przyłączeniowej i ułożenie wewnętrznej linii zasilającej do mieszkania przy ul. Kościuszki 58 od 

szafy pomiarowej po elewacji budynku. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem i wyraził zgodę Państwu W. na zwiększenie 

mocy przyłączeniowej i ułożenie wewnętrznej linii zasilającej. 

Ad. 4 

W związku z upływem z dniem 31 sierpnia 2022 roku kadencji dyrektora Szkoły 

Muzycznej I Stopnia w Radziejowie zachodzi konieczność wyłonienia kandydata na stanowisko 

dyrektora szkoły . 

Zgodnie z art. 63 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe – z dnia 14 grudnia 2016 r. 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. 

Treść ogłoszenia jest zgodna z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 roku  w sprawie regulaminu konkursu na 

stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej 

opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania 

oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 694z późn. zm.). 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie. 

Ad. 5 

W związku z upływem z dniem 31 sierpnia 2022 r. okresu kadencji dyrektora Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej  w Radziejowie  zachodzi konieczność ogłoszenia konkursu na 

wyłonienie kandydata na wskazane stanowisko. 

Treść ogłoszenia o konkursie jest zgodna z obowiązującym rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko 

dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły 

ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 

Radziejów. 

Ad. 6 

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego na 2022 rok. 

Ad. 7 



Pani Skarbnik podała informację z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 

2021 rok. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości 

informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2021 rok. 

Ad. 8 

Pan Starosta poinformował, że wpłynęło pismo z Apteki TARA z Osięcin o zmianie 

godzin otwarcia apteki od 1.05.2022 do 31.08.2022 r. W związku z tym należy podjąć na sesji 

uchwałę w tej sprawie. 

Zarząd Powiatu przyjął dodatkowe materiały na sesję. 

Ad. 9 

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 


