
Protokół Nr 108/2022

z posiedzenia Zarządu Powiatu

w dniu 30 września 2022 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

- członkowie Zarządu 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. Rozpatrzenie pism Dyrektora ZSM w sprawie promocyjnych cen biletów na krytą

pływalnię.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do korzystania jednostkom organizacyjnym

Powiatu Radziejowskiego pomieszczeń w budynkach przy ul. Kościuszki 20/22 oraz

Kościuszki 58 w Radziejowie.

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

Powiatowego w Radziejowie.

6. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1 

P. Starosta otworzył posiedzenie Zarządu, stwierdził quorum (4 członków). Zarząd przyjął

protokół z ostatniego posiedzenia. Zarząd zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad

nie wnosząc do niego uwag.

Ad.2 

Dyrektor ZSM w Radziejowie zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na

wprowadzenie promocyjnych cen biletów na Krytą Pływalnię od poniedziałku do piątku w

godzinach od 8 do 15 w terminie od 3.10.2022 do dnia 6.01.2023 w wysokości 50% obniżki

ceny w odniesieniu do cennika biletów wstępu na pływalnię obowiązującego od dnia

28.05.2021 r.



Drugie pismo Dyrektora dotyczy wyrażenia zgody na wprowadzenie cen

promocyjnych biletów wstępu na Krytą Pływalnię Plusk dla pracowników służb

mundurowych w wysokości 50% obniżki ceny w odniesieniu do cennika biletów wstępu na

pływalnię obowiązującego od dnia 28.05.2021 r. Po krótkiej dyskusji Zarząd nie wyraził zgody

na obniżenie cen biletów.

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył pisma Dyrektora ZSM w sprawie

promocyjnych cen biletów na krytą pływalnię.

Ad.3 

W związku z art. art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone

przepisami prawa. Do zadań zarządu powiatu należy gospodarowanie mieniem powiatu.

Poradnia Psychologiczna zwróciła się do zarządu o przekazanie do użytkowania dodatkowego

pomieszczenia. Zarząd Powiatu w Radziejowie pozytywnie przychylił się do złożonego

wniosku przeznaczając na potrzeby PPP pomieszczenie na parterze.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przekazania do korzystania jednostkom

organizacyjnym Powiatu Radziejowskiego pomieszczeń w budynkach przy ul. Kościuszki

20/22 oraz Kościuszki 58 w Radziejowie.

Ad.4 

Pani Skarbnik omówiła zmiany do budżetu powiatu radziejowskiego na 2022 rok.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Radziejowskiego na 2022 rok.

Ad.S 

Uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radziejowie

wynika z konieczności dostosowania zapisów dotychczas obowiązującego Regulaminu do

obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzenia zmian organizacyjnych. Wprowadzone

zmiany organizacyjne obejmują wyodrębnienie działu zajmującego się gospodarką

nieruchomościami, ochroną środowiska, rolnictwem, leśnictwem. Wprowadzone zmiany nie

powodują zwiększenia liczby etatów ani konieczności obsadzenia nowo utworzonego

stanowiska kierowniczego ponieważ funkcję kierownika działu będzie pełnił Sekretarz

Powiatu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Starostwa Powiatowego w Radziejowie.



Ad.3 

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta zamknął posiedzenie.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

Przewodniczący Zarządu

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Jarosław Józef Kołtuniak

Grzegorz Piasecki

Jan Nocoń


