
Protokół Nr 105/2022

z posiedzenia Zarządu Powiatu

w dniu 31 sierpnia 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. Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla

Powiatu i jego jednostek.

3. Informacja dotycząca przetargu na Przebudowę, rozbudowę i termomodernizację

budynku Domu Pomocy Społecznej oraz Przebudowę budynku hydroforni na

budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą.

4. Rozpatrzenie pisma w sprawie wynajmu lokalu użytkowego na ul. Kościuszki 58.

5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora ZSM w Radziejowie w sprawie upoważnienia do

programu Erasmus+ Edukacja szkolna.

6. Rozpatrzenie pisma Dyrektora ZSM w Radziejowie w sprawie upoważnienia do

programu Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe.

7. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Szkoły Muzycznej w sprawie powołania stanowiska

zastępcy dyrektora.

8. Zapoznanie się z informacją w sprawie przekazania nieruchomości znajdującej się w

Byczu.

9. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego

SPZOZ w Radziejowie za I półrocze 2022 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu

Powiatu Radziejowskiego za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022-2028.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu radziejowskiego na 2022 rok.

12. Sprawy różne.



13. 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 

Powiat Radziejowski w imieniu własnym i jednostek organizacyjnych Powiatu

przeprowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii

elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r do 31.12.2023 r. dla:

1) Domu Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski

2) Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

3) Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie, ul. Dolna 20, 88-200 Radziejów

4) Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce im. Ziemi Kujawskiej,

Przemystka, 88-200 Radziejów

5) Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie, ul. Szkolna 12, 88-200 Radziejów

6) Zespołu Szkół Mechanicznych, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów

7) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rolnicza 4, 88-200 Radziejów

Dostawa energii elektrycznej do 19 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym

wolumenie (+/-10%) 1 064,83 MWh. Dla szacowanej wartości dostawy energii

elektrycznej do lokali i obiektów przyjęto cenę jednostkową za 1 MWh = 1850,00 zł netto

tj. łącznie 1 969 935,50 zł.

Przetarg na dostawę energii zostanie ogłoszony 31.08.2022 r.

Zarząd Powiatu przyjął informację dotyczącą przeprowadzenia postępowania na

dostawę energii elektrycznej dla Powiatu i jego jednostek

Ad.3 

„Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej

oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą"

zaprojektowanie i wykonanie całej inwestycji włączając w to uzyskanie pozwolenia na

użytkowanie

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 li - 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 Ili -przebudowa i termomodernizacja ( obecnego ) budynku Domu Pomocy

Społecznej z niezbędną infrastrukturą z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Etap

rozpoczyna się po zakończeniu etapu li i trwa nie dłużej niż do upływu terminu 36 miesięcy

liczonego od dnia zawarcia umowy .

1. Planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych z Programu Funkcjonalno

Użytkowego z marca 2022 roku -14 999 844,66 zł netto/ 16 679 217,99 zł brutto

( projekt, roboty budowlane, nadzór )

2. 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 OOO 000,00 zł

3. W trzecim postępowaniu w dniu 11 sierpnia 2022 roku:

- wpłynęła 1 oferta - Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEGA

sp. z o.o. ul. Cicha 15A 88-100 Inowrocław i Przedsiębiorstwo Budowlane MEGA

BUDOWNICTWO sp. z o.o. sp.kul. Cicha 15A 88-100 Inowrocław - z ceną brutto -

25 266 646,00 zł ( oferta wyższa o 8 266 646 zł od zabezpieczonych środków.

Zarząd podjął decyzję o unieważnieniu trzeciego postępowania, ponieważ cena wynikająca z

oferty znacznie przewyższyła zabezpieczone środki na wyżej wymieniony cel.

Zarząd Powiatu przyjął informację dotyczącą przetargu na „Przebudowę,

rozbudowę i termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowę

budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą i podjął decyzję o

jego unieważnieniu.

Ad.4

Biuro Finansowo-Rachunkowe „MIM" Filia w Radziejowie zwróciło się z prośbą o

wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w Radziejowie na ul. Kościuszki 58 na potrzeby

prowadzonej działalności.



Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem lokalu użytkowego na ul. Kościuszki 58.

Ad.S

Dyrektor ZSM zwrócił się z prośbą o wydanie upoważnienia do uczestnictwa w

programie Erasmus+ oraz złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Akcji 1. Edukacja

szkolna - mobilność edukacyjna edycja październik 2022r.Zarząd nie wyraził zgody na

wydanie upoważnienia do programu.

Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo Dyrektora ZSM w sprawie wydania upoważnienia

do programu Erasmus+ Edukacja szkolna i nie wyraził zgody na wydanie upoważnienia do

programu.

Ad.6

Dyrektor ZSM zwrócił się z prośbą o wydanie upoważnienia do uczestnictwa w

programie Erasmus+ oraz złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Akcji 1. Kształcenie i

szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna edycja październik 2022. Zarząd Powiatu

przychylił się do wniosku Dyrektora.

Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo Dyrektora ZSM w sprawie wydania upoważnienia

do programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna i wyraził

zgodę na wydanie upoważnienia do programu.

Ad.7

Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia zwróciła się z prośbą o powołanie na rok szkolny

2022/2023 stanowiska zastępcy Dyrektora. Stanowisko jest niezbędne do prawidłowego

funkcjonowania szkoły. Zarząd uznał, że powołanie zastępcy w tej szkole jest zasadne i

wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury powołania zastępcy Dyrektora.

Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię dotyczącą powołania stanowiska Zastępcy

Dyrektora Szkoły Muzycznej w Radziejowie.

Ad.8

Powiat wystąpił do Gminy Piotrków Kujawski z zapytaniem czy chce przejąć

nieruchomość w Byczu. Budynek jest w złym stanie. Zamieszkują tam dwie rodziny. Budynek

posiada dwóch właścicieli. Gmina wyraziła chęć przejęcia tego budynku. Zarząd zdecydował,

aby zapytać gminę na jakie cele gmina chce wykorzystać w/w nieruchomość. Zarząd wydał

wstępną zgodę na przekazanie nieruchomości w Byczu.

Zarząd Powiatu zapoznanał się z informacją w sprawie przekazania nieruchomości

znajdującej się w Syczu.

Ad.9

Pani Skarbnik przedstawiła informację z wykonania planu finansowego SPZOZ w

Radziejowie za I półrocze 2022 roku.



Przychody planowane w kwocie 73 142 720,00 wykonano w kwocie 33 604 541,25.

Koszty planowane w kwocie 68 932 390,00 zł wykonano w kwocie 31 329 372,22 zł.

Wynik finansowy zysk netto w kwocie 2 275 169,03 zł.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu

finansowego SPZOZ w Radziejowie za I półrocze 2022 roku.

Ad.10 

Pani Skarbnik przedstawiła informację o przebiegu budżetu Powiatu za I półrocze

2022 r. 

Dochody budżetu planowane w kwocie 98 029 111,88 zł. wykonano w wysokości

38 818 328,25 zł.

Wydatki budżetu planowane w kwocie 110 994 158,82 zł. wykonano w kwocie 40 449 102,54

zł.

Przychody rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych planowane w kwocie

147 770,00 zł. zrealizowano w kwocie 42 856,47 zł.

Wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych planowane w kwocie

147 770,00 zł. zrealizowano w kwocie 40 986,37 zł.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu

wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za I półrocze 2022 roku oraz informacji o

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata

2022-2028.

Ad.11 

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany do budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian do budżetu Powiatu

Radziejowskiego na 2022 rok.

Ad.12 

Pan Starosta zaprosił członków Zarządu na obchody rocznicy li wojny światowej oraz na

dożynki powiatowo-gminno-parafialne, które odbędą się 4 września w Osięcinach.

Ad.13 

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta zamknął posiedzenie.

Protokó~ziła

Kata~lno/czak 



Podpisy członków Zarządu Powiatu:

Przewodniczący Zarządu

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Jarosław Józef Kołtuniak

Grzegorz Piasecki

Włodzimierz Jacek Gorzycki µ 
Jan Nocoń ~

Irena Zofia Matuszak \ 8l ~ 


