
Protokół Nr 103/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 29 czerwca 2022 roku godz. 10.30 

 

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, zapoznanie się z porządkiem obrad. 

2. Przyjęcie informacji w sprawie wszczęcia procedury sprzedaży budynku po Ośrodku 

Zdrowia w Byczu. 

3. Informacja o zmianie lokalizacji Wód Polskich. 

4. Informacja w sprawie wszczęcia procedury przekazania udziałów w budynku przy ul. 

Kościuszki 20/22 Sanepidowi.  

5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora SPZOZ w sprawie zmniejszenia czynszu dla 

laboratorium BIOTECMED. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok.  

9. Zakończenie posiedzenia. 

Ad. 1 

P. Starosta otworzył posiedzenie Zarządu, stwierdził quorum (5 członków). Zarząd zapoznał się z 

proponowanym porządkiem obrad nie wnosząc do niego uwag.  

Ad.2 

Starosta poinformował, że została wszczęta procedura sprzedaży budynku po 

Ośrodku Zdrowia w Byczu. Budynek należy do Powiatu i wymaga dużego remontu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację o wszczęciu procedury sprzedaży budynku po 

Ośrodku Zdrowia w Byczu. 



 Ad 3 

Urząd Miasta wypowiedział umowę najmu Wodom Polskim, którzy mają siedzibę w 

ratuszu. W związku z tym, że jest to obiekt zabytkowy nie można podłączyć tam Internetu 

szerokopasmowego. Aby utrzymać tę instytucję w Radziejowie Powiat zaproponował im 

pomieszczenie w budynku przy ul. Kościuszki 58. 

Zarząd Powiatu przyjął informację o zmianie lokalizacji Wód Polskich. 

Ad. 4 

 Sanepid w Radziejowie jako jeden z nielicznych nie ma swoich pomieszczeń na 

własność. W takich sytuacjach sanepidy będą likwidowane. Aby utrzymać tę instytucję 

powiat zaproponował wszczęcie procedury sprzedaży lub przekazania części udziałów w 

budynku przy ul. Kościuszki 20/22. Sanepid wówczas partycypował by w kosztach utrzymania 

budynku. Rzeczoznawca najpierw musi wycenić jaki to będzie procent udziałów. 

Zarząd Powiatu przyjął informację w sprawie wszczęcia procedury przekazania 

udziałów w budynku przy ul. Kościuszki 20/22 Sanepidowi.  

Ad. 5 

Dyrektor SPZOZ otrzymał pismo Prywatnego laboratorium BIOTECMED w sprawie 

zmniejszenia kwoty czynszu o 50%. Kwota czynszu wynosi 5 000 zł. netto. Umowa zawarta 

jest do 30.11.2022 r. Laboratorium swój wniosek motywuje wycofaniem refundacji przez NFZ 

laboratoryjnych badać PCR w kierunku SARS-COV2. 

Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo Dyrektora SPZOZ i nie wyraził zgody na 

zmniejszenie czynszu dla laboratorium BIOTECMED. 

Ad. 6 

Działając w oparciu o Uchwałę Nr XVII/125/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 

29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony, Zarząd Powiatu po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce nr ZSRCKU 282/041/126/2022 z dnia 6 

czerwca 2022 roku ustalił, iż pięcioletnia umowa najmu wygasa z dniem 7 lipca 2022 oraz 

wyraził zgodę na najem pomieszczenia. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu 

użytkowego. 



Ad. 7 

Rada Społeczna SPZOZ w Radziejowie złożyła do Zarządu wniosek o przyznanie 

nagrody rocznej dla Dyrektora szpitala za 2021 r. w wysokości przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego tj. 15.000 zł. Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Rady i przyznał kwotę 

10 000 zł.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej dla 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 

Ad. 8 

Skarbnik przedstawiła wszystkie zmiany do budżetu Powiatu na 2022 rok 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu 

radziejowskiego na 2022 r. 

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 


