
Protokół Nr 101/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 20 czerwca 2022 roku 

W posiedzeniu udział wzięli: 

- członkowie Zarządu Powiatu, 

- Urszula Miętkiewicz – Skarbnik Powiatu, 

- Jacek Kalociński – Dyrektor CUWPR 

- Małgorzata Chłodzińska – Sekretarz 

- Ewa Brzezińska – inspektor ds. zamówień publicznych 

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. Wydanie opinii w sprawie nadania kategorii drogom gminnym. 

3. Zapoznanie Zarządu z wynikami przetargu na modernizację i rozbudowę Domu 

Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.   

4. Zapoznanie się z pismem Dyrektora ZSRCKU w Przemystce w sprawie przedłużenia 

umowy najmu lokalu. 

5. Informacja Dyrektora ZSRCKU w Przemystce w sprawie dostawcy węgla. 

6. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Szkoły Muzycznej w sprawie środków na remont 

pokrycia dachowego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia 

kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 

Radziejowie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia 

kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie.  

9. Przyjęcie materiałów na sesję. 

10.  Sprawy różne.  

11. 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 

 Gmina Radziejów zwróciła się z prośbą o wyrażenie opinii o zamiarze nadania 

kategorii drogi gminnej drogom lokalnym zlokalizowanym w miejscowości Broniewek. 

Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię w sprawie nadania kategorii drogi gminnej 

drogom zlokalizowanym w miejscowości Broniewek. 

Ad. 3 

Zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji na:  

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pod nazwą „ 

Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej oraz 

przebudowa budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą”  

1. Sporządzono Program funkcjonalno – użytkowy, który określa zakres robót dla 

inwestycji ( roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, teletechniczne i 

teleinformatyczne oraz zagospodarowanie terenu )  

2. Planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych z marca 2022 roku – 

14 999 844,66 zł netto / 16 679 217,99 zł brutto ( projekt, roboty budowlane, nadzór ) 

Wykonanie całej inwestycji włączając w to uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

„Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej oraz 

przebudowa budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą” w 

ciągu 36  miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy 

Etap I w ciągu 5 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy – opracowanie pełnej 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji w sprawie pozwolenia 

na budowę.  



Etap II - rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej z niezbędną infrastrukturą i 

przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni ( wraz z pozwoleniem na 

użytkowanie ) nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia przekazania terenu robót. 

 Etap III -przebudowa i termomodernizacja ( obecnego ) budynku Domu Pomocy Społecznej   

z niezbędną infrastrukturą z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Etap rozpoczyna się 

po zakończeniu etapu II i trwa nie dłużej niż do upływu terminu 36 miesięcy liczonego od 

dnia zawarcia umowy . 

3. Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/9105/Polski Ład – 

- dofinansowanie – 14 450 000,00 zł 

- udział własny – 2 550 000,00 zł  

- wartość inwestycji  - 17 000 000,00 zł  

 ( do 12 sierpnia 2022 roku należy wybrać Wykonawcę inwestycji – zapisy z promesy).  

4. Dom Pomocy Społecznej ogłosił postępowanie – 13 maja 2022 roku, z otwarciem ofert - 

w dniu 13 czerwca 2022 roku.  

- wpłynęła 1 oferta – KAPIBARA sp. z o.o. Spółka komandytowa ul. Floriana 7 Knurów 

– z ceną brutto – 19 744 520,00 zł  ( o 18 % większa od wartości kosztorysowej )  

- pierwsza płatność 50 % inwestycji – grudzień 2023 roku 

- końcowa płatność połowa 2025 roku. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikami przetargu na modernizację i rozbudowę 

Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.   

Ad. 4 

Dyrektor ZSRCKU zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie przedłużenia 

umowy najmu lokalu o powierzchni 18,56 m² na kolejne 5 lat z przeznaczeniem na 

prowadzenie sklepiku szkolnego. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora ZSRCKU w Przemystce i wyraził 

zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu z przeznaczeniem na sklepik szkolny.  

 



Ad. 5 

Dyrektor ZSRCKU w Przemystce poinformował Zarząd, że w odpowiedzi na zapytanie 

ocenę dostawca węgla, w związku z sytuacją na rynku węgla, nie jest w stanie złożyć wiążącej 

oferty. Szkoła jest w stałym kontakcie z firmą, która przekaże im informację na temat 

dostępnych ilości i cen. 

Zarząd Powiatu przyjął informację Dyrektora ZSRCKU w Przemystce w sprawie 

dostawcy węgla. 

Ad. 6 

Dyrektor Szkoły Muzycznej zwróciła się z prośbą o przyznanie środków finansowych 

na remont pokrycia dachowego budynku szkoły. Zakres prac obejmuje: demontaż i 

wywiezienie starej papy, naprawa stropu, demontaż opierzeń blacharskich i orynnowania 

oraz wywóz, naprawa kominów oraz częściowe przemurowanie komina dymnego, montaż 

nowych opierzeń blacharskich na płycie osb, montaż metalowego orynnowania, położenie 

dwóch warstw papy, demontaż systemu odgromowego, montaż kominków wentylujących 

strop. Przewidywany koszt brutto wykonania remontu wraz z materiałem to 115 000 zł.  

Zarząd Powiatu przyznał środki finansowe na remont pokrycia dachowego budynku 

Szkoły Muzycznej w wysokości 115 000 zł.  

Ad. 7 

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

prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata 

na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie.  

W przypadku szkół i placówek o których mowa w art. 83 ust. 6 – nie we wszystkich 

jednostkach organizacyjnych systemu edukacji istnieją możliwości organizacyjne lub warunki, 

aby powołać taki reprezentatywny organ i na postawie art. 83 ust. 6 ustawy Prawo 

oświatowe – minister ds. oświaty i wychowania został upoważniony do wskazania szkół i 

placówek, w których nie tworzy się rad rodziców i taką placówką jest właśnie Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna w Radziejowie – dlatego w składzie komisji nie ma 

przedstawicieli rady rodziców. 



Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 

wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 

Radziejowie. 

Ad. 8 

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

oświatowe organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w celu 

wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 

wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie.  

Ad. 9 

Przewodnicząca rady Powiatu przedstawiła porządek najbliższej sesji. 

Zarząd Powiatu przyjął materiały na sesję. 

Ad. 10 

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany do budżetu, które będą podejmowane na 

najbliższej sesji Rady Powiatu. 

Pan Starosta powiedział, że należy ograniczyć projekty w szkołach ze względu na 

finanse. 

Ad. 11 

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 


