
Protokół Nr 104/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 28 lipca 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. Wydanie upoważnień do Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”. 

3. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie ulic Poznańskiej i Strażackiej w Piotrkowie Kujawskim. 

4. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie ulic Parkowej, Mostowej i Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim. 

5. Rozpatrzenie pisma Polskiego Związku Łowieckiego Cyraneczka w sprawie 

dofinansowania zawodów. 

6. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ w Radziejowie.  

7. Wydanie opinii dotyczącej powołania Pani Ż. K. na stanowisko Wicedyrektora ZSiP w 

Radziejowie. 

8. Wydanie opinii dotyczącej powołania Pana Włodzimierza Kuca na stanowisko 

Wicedyrektora ZSM w Radziejowie. 

9. Rozpatrzenie pisma Dyrektora ZSM dotyczące utworzenia stanowiska drugiego 

wicedyrektora. 

10.  Rozpatrzenie pisma Dyrektora SPZOZ w sprawie wysokości czynszu najmu lokalu 

przeznaczonego pod punkt gastronomiczny.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 



13.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko 

dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko 

dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o 

wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za II kwartał 2022 roku. 

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

19. Przyjęcie bilansu skonsolidowanego Powiatu Radziejowskiego. 

20.  Sprawy różne. 

21. 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 

 Kierownik PCPR zwróciła się z prośbą o wydanie upoważnień do Programu 

„Samodzielność –Aktywność - Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta w 2022 r. oraz 

Dostępne mieszkanie w 2022 r. Upoważnienie dotyczy podejmowania w imieniu Powiatu 

wszelkich czynności w ramach realizacji w/w programu, a w szczególności do formalnej i 

merytorycznej weryfikacji wniosków, podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania, a 

także kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych środków.  

Zarząd Powiatu wydał upoważnienia dla Kierownika PCPR do realizacji Programu 

„Samodzielność –Aktywność - Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta w 2022 r. oraz 

Dostępne mieszkanie w 2022 r.” 

Ad. 3 

  Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski zwrócił się z prośbą o uzgodnienie lub 

zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonie ulic 

Poznańskiej i Strażackiej w Piotrkowie Kujawskim.  



 Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię dotyczącą zaopiniowania projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonie ulic Poznańskiej i Strażackiej 

w Piotrkowie Kujawskim. 

Ad. 4 

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski zwrócił się z prośbą o uzgodnienie lub 

zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonie ulic 

Parkowej, Mostowej i Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim.  

 Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię dotyczącą zaopiniowania projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonie ulic Parkowej, Mostowej i 

Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim. 

Ad. 5 

Zarząd Koła Łowieckiego 132 Cyraneczka w Orlu zwrócił się z prośbą o 

dofinansowanie nagród na Powiatowe Zawody Myśliwskie w strzelaniu sportowym. Zawody 

odbędą się 7 sierpnia 2022 r. 

Zarząd Powiatu przyznał dofinansowanie do nagród na Powiatowe Zawody 

Myśliwskie w strzelaniu sportowym w wysokości 500 zł. 

Ad. 6 

Dyrektor SPZOZ przedstawił Zarządowi raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za rok 2021. 

Zarząd Powiatu przyjął raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ w 

Radziejowie. 

Ad. 7 

Dyrektor ZSiP w Radziejowie zwrócił się z prośbą o wydanie opinii dotyczącej 

powołania pani Ż. K na stanowisko wicedyrektora ZSiP w Radziejowie. Zarząd po wnikliwej 

analizie wyraził opinię negatywną. 

Zarząd Powiatu wydał negatywną opinię dotyczącą powołania pani Ż. K na 

stanowisko wicedyrektora ZSiP w Radziejowie. 

Ad. 8 

Dyrektor ZSM w Radziejowie zwrócił się z prośbą o wydanie opinii dotyczącej 

powołania pana W.K. na stanowisko wicedyrektora ZSM w Radziejowie. Zarząd po wnikliwej 

analizie wyraził opinię negatywną. 

Zarząd Powiatu wydał negatywną opinię dotyczącą powołania pana W.K. na 

stanowisko wicedyrektora ZSM w Radziejowie. 

 



Ad. 9 

Dyrektor ZSM w Radziejowie zwrócił się z prośbą o utworzenie stanowiska drugiego 

wicedyrektora. Placówka w roku szkolnym 2022/23 będzie liczyła 27 oddziałów. Stanowisko 

drugiego wicedyrektora jest zasadne, aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo, zadbać o 

jakość nauczania i wysokie standardy pracy dydaktyczno-wychowawczej. Zarząd po wnikliwej 

analizie wyraził opinię negatywną. 

Zarząd Powiatu wydał negatywną opinię dotyczącą utworzenia stanowiska 

drugiego wicedyrektora. 

Ad. 10 

Dyrektor SPZOZ w Radziejowie wnioskował o zgodę na ustalenie wysokości czynszu 

najmu lokalu użytkowego przeznaczonego na punkt gastronomiczny o powierzchni 9,36 m² 

dla jednostki organizacyjnej powiatu – Zakładu Aktywności Zawodowej w kwocie 200 zł plus 

obowiązujący podatek VAT. Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 01.09.2022 

do 31.12.2022 r.  

Zarząd Powiatu wydał zgodę na wysokość czynszu wynajmu lokalu użytkowego 

przeznaczonego na punkt gastronomiczny. 

Ad. 11 

Pan S. J. został wyłoniony na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Radziejowie w drodze konkursu w dniu 

6 listopada 2019 r. W związku z dobrymi wynikami zarządzania szpitalem umowa o pracę zostanie 

przedłużona do dnia 30.11.2025 r. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. 

Ad. 12 

W związku ze złożonymi do dnia 30 czerwca 2022 roku wniosków nauczycieli  z ZSRCKU 

Przemystka o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego o stopień awansu zawodowego na 

nauczyciela mianowanego, organ prowadzący szkołę ustala skład 

Komisji Egzaminacyjnej, zapewniając w niej udział ekspertów z listy  

ekspertów Ministerstwa Edukacji i Nauki  i przeprowadza postępowanie egzaminacyjne do 

dnia 31 sierpnia  br. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 



Ad. 13 

W związku ze złożonymi do dnia 30 czerwca 2022 roku wniosków nauczycieli  ze Szkoły 

Muzycznej o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego o stopień awansu zawodowego na 

nauczyciela mianowanego, organ prowadzący szkołę ustala skład 

Komisji Egzaminacyjnej, zapewniając w niej udział ekspertów z listy  

ekspertów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  i przeprowadza postępowanie 

egzaminacyjne do dnia  31 sierpnia  br.   

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Ad. 14 

Na podstawie dokumentacji z przeprowadzonego w dniu 4 lipca 2022 roku postępowania 

konkursowego, celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I 

Stopnia, przekazanej w dniu 5 lipca 2022 roku oraz zgodnie z delegacją zawartą w § 8 ust. 2 

rozporządzenia 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 2021 r. 

poz. 2007 ), Zarząd Powiatu postanawia zatwierdzić przeprowadzone postępowania 

konkursowe jako zgodnie z procedurą. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie. 

Ad. 15 

Na podstawie dokumentacji z przeprowadzonego w dniu 1 lipca 2022 roku 

postępowania konkursowego, celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej, przekazanej w dniu  

5 lipca 2022 roku oraz zgodnie z delegacją zawartą w § 8 ust.  

2 rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), Zarząd Powiatu postanawia zatwierdzić 

przeprowadzone postępowania konkursowe jako  zgodnie z procedurą. 



Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie. 

Ad. 16 

Stosowanie do art. 63 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe – stanowisko dyrektora 

szkoły powierza organ prowadzący szkołę. Z kolei z art. 63 ust. 10 wynika, że kandydata na 

stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu.  

W związku z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym w dniu  

1 lipca 2022 roku  i wyłonieniem kandydata na stanowisko dyrektora w osobie Pani Marioli 

Pińskiej zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie. 

Ad. 17 

Pani Skarbnik przedstawiła informację o wykonaniu budżetu Powiatu za II kwartał 

2022 roku. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości 

informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za II kwartał 2022 roku. 

Ad. 18 

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie powiatu na 2022 rok. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego na 2022 rok.  

Ad. 19 

Pani Skarbnik przedstawiła informacje dotyczące bilansu skonsolidowanego Powiatu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację dotyczącą bilansu skonsolidowanego Powiatu 

Radziejowskiego. 

Ad. 20 

Radny Gorzycki poinformował Zarząd, że w związku z remontem ulicy Szpitalnej 

zachodzi konieczność przebudowy wjazdów do Państwowej Straży Pożarnej. Przebudowa 

będzie kosztowała około 15 tys. zł. Pan Starosta powiedział, że w związku z tym, że jest to 

jednostka Powiatu i dba o bezpieczeństwo mieszkańców należy zapłacić za przebudowę 

wjazdów. Zarząd wyraził pozytywną opinię w tej sprawie. 



Wicestarosta przedstawił informację dotyczącą naboru według stanu na dzień 26 

lipca 2022 r.  

ZSM – Szkoła Branżowa I stopnia – klasa kierowca –mechanik 23 osoby, klasa 

dwuzawodowa: kucharz 16 i monter – 14, Technik logistyk 2 klasy 35 i 34 osoby, Technikum 

reklamy 31 osób, Technikum fryzjerskie 29 osób, dwie klasy dwuzawodowe – technik 

spawalnictwa i mechanik 30 osób, technik informatyk i programista 33 osoby.  

ZSiP – 103 uczniów zakwalifikowano. Proponuje się 4 klasy. 2 klasy humanistyczne 26 

i 25 osób, klasa matematyczna 26 osób i klasa biologiczno-chemiczna 26 osób.  

ZSRCKU – ogólnie 140 uczniów. LO z innowacją pożarniczą 26 osób. Cztery technika: 

mechanizator, rolnik i mechanizator, ekonomista i spedytor, hotelarz i gastronom.  

 Ad. 21 

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 


