
Protokół Nr 100/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 6 czerwca 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 MOSP w Radziejowie w sprawie dofinansowania obchodów 

120-lecia MOSP. 

3. Zapoznanie się z pismem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 

sprawie dofinansowania wycieczki. 

4. Zapoznanie się z pismem Banku Spółdzielczego w sprawie dofinansowania Biegu o 

Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim. 

5. Zapoznanie Zarządu z decyzją PINB w sprawie warsztatów szkolnych przy ZSM w 

Radziejowie.  

6. Wytypowanie przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowisko dyrektora 

Szkoły Muzycznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  

7. Zapoznanie się z pismem SPZOZ w sprawie zmniejszenia czynszu dla laboratorium 

BIOTECMED. 

8. Upoważnienie dla Przewodniczącego PZdsOoN. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną środków trwałych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Radziejowie.  

12. 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 



 Prezes Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejowie zwrócił się z prośbą o 

wsparcie finansowe organizacji obchodów  120-lecia OSP w Radziejowie.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem MOSP i  przyznał kwotę 1 000 zł na organizację 

120-lecia OSP w Radziejowie. 

 Ad. 3 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 12 w Radziejowie zwróciło się 

z prośbą o dofinansowanie organizowanej wycieczki do Jury Krakowsko-Częstochowskiej i 

Krakowa w dniach 12-16.09.2022 r. Zarząd nie przyznał dofinansowania. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów w 

Radziejowie i nie przyznał dofinansowania. 

Ad. 4 

Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim zwrócił się z prośbą o dofinansowanie biegu 

o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim. Dofinansowanie pozwoliłoby 

zakupić nagrody dla uczestników. Bieg ten został zakwalifikowany do Grand Prix 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim i 

przyznał dofinansowanie do Biegu o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Piotrkowie 

Kujawskim w kwocie 6.000 zł. 

Ad. 5 

Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Radziejowie dostał zakaz użytkowania segmentu głównego i segmentu 

dodatkowego w/w budynku do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 

do 31 sierpnia 2022 r.  PINB zalecił naprawę nieszczelnego pokrycia dachowego, wymianę 

uszkodzonych świetlików dachowych i stolarki okiennej, naprawę i uzupełnienie pęknięć i 

ubytków w elementach nośnych i wykończeniowych ścian i stropów, dostosowanie instalacji 

elektrycznej do obecnie obowiązujących przepisów.   

Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzją PINB w Radziejowie w sprawie warsztatów 

szkolnych przy ZSM w Radziejowie.   

Ad. 6 

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego zwrócił się z prośbą o 

wytypowanie po 3 przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę do składu 

Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko 

dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie który odbędzie się 4 lipca 2022 r. oraz 



dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie, który odbędzie się 1 lipca 

2022 r.   

Zarząd wytypował dwa składy  komisji: 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna:  Jan Nocoń, Grzegorz Piasecki, Włodzimierz 

Gorzycki. 

Szkoła Muzyczna I Stopnia: Irena Matuszak, Jan Nocoń, Grzegorz Piasecki. 

Na Przewodniczącego w komisjach wybrano Grzegorza Piaseckiego.  

Zarząd Powiatu wytypował przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowisko 

dyrektora Szkoły Muzycznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  

 

Ad. 7 

Dyrektor SPZOZ w Radziejowie przedłożył pismo Prywatnego Laboratorium 

BIOTECMED w sprawie zmniejszenia kwoty czynszu o 50%. Kwota czynszu wynosi 5000 zł. 

netto. Umowa obowiązuje do 30.11.2022 r. Zarząd przełożył sprawę na następne posiedzenie.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem SPZOZ w sprawie zmniejszenia czynszu dla 

laboratorium BIOTECMED i przełożył rozpatrzenie sprawy na następne posiedzenie. 

Ad. 8 

Zarząd wydał upoważnienie dla Pana Tomasza Rogalskiego Przewodniczącego 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności do  składania w imieniu Powiatu 

oświadczeń w zakresie podpisywania umów na remonty w Powiatowym Zespole ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności i umów z Pocztą Polską o świadczenie usług powszechnych w obrocie 

krajowym i zagranicznym. 

Zarząd Powiaty wydał upoważnienie dla Przewodniczącego PZdsOoN. 

Ad. 9 

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

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego na 2022 r. 

Ad. 10 

W Starostwie Powiatowym w Radziejowie istnieją 2 kserokopiarki, które po wydaniu 

ekspertyzy należy wycofać z użytku ze względu na koszty części potrzebnych do wykonania 

naprawy urządzeń.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną 

środków trwałych.  

Ad. 11 



Proponowana modyfikacja Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Radziejowie, jest kolejnym krokiem w kierunku doskonalenia funkcjonalności 

struktury organizacyjnej i zapewnienia większej efektywności realizacji zadań. 

 Celem działalności Domu jest pomoc do życia w środowisku rodzinnym i społecznym 

osobom z zaburzeniami psychicznymi, które pomocy takiej potrzebują w wyniku upośledzenia 

niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych, a w szczególności zwiększanie ich 

zaradności i samodzielności życiowej. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie. 

 

Ad. 12 

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 


