
Protokół Nr 120/2023

z posiedzenia Zarządu Powiatu

w dniu 15 luty 2023 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

- członkowie Zarządu Powiatu,

- Urszula Miętkiewicz - Skarbnik Powiatu

- Błażej Barczak - Dyrektor ZSM

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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielani zamówień publicznych".

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia

konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Pzemystce.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu radziejowskiego w 2023 r.

5. Zapoznanie się z pismem Dyrektora ZSM w sprawie warsztatów szkolnych.

6. Zakończenie posiedzenia.

,,. 

Ad.1 

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

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

nie wnosząc do niego uwag.

Ad.2. 

W Regulaminie zamówień publicznych zmianie ulega kwota dla zamówień, których

wartość nie przekracza równowartości kwoty 70 OOO złotych, nie stosuje się ustawy Prawo



zamówień publicznych. Za pisemną formę uznaje się odpowiednio opisany rachunek

(fakturę, umowę).

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania

zamówień publicznych".

Ad.3 

Zgodnie z podstawie art. 63 ust 14 - 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje się komisję konkursową w celu wyłonienia

kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce. Skład Komisji jest następujący:

1. Grzegorz Piasecki - przedstawiciel organu prowadzącego;

2. Jan Nocoń - przedstawiciel organu prowadzącego;

3. Irena Matuszak - przedstawiciel organu prowadzącego;

4. Sylwia Kubiak - przedstawiciel organu prowadzącego;

5. Ewa Adamczyk - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

6. Małgorzata Gontarek - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

7. Barbara Kuklak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

8. Andrzej Nowicki - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

9. Katarzyna Zarzycka - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;

10. Agnieszka Pietrusiak - przedstawiciel Rady Pedagogicznej:

11. Edyta Kubicka - przedstawiciel Rady Rodziców;

12. Wioletta Wiśniewska - przedstawiciel Rady Rodziców;

13. Alina Krupińska - przedstawiciel związków zawodowych - Związek Nauczycielstwa

Polskiego;

14. Małgorzata Tomalak - przedstawiciel związków zawodowych - Komisja

Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego

Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej;

15. Wiesław Gapski - przedstawiciel związków zawodowych - Wolny Związek Zawodowy

Forum Oświata;



Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum

Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce.

Ad 4. 

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany do budżetu powiatu radziejowskiego na 2023 rok.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian do budżetu powiatu

radziejowskiego na 2023 rok.

Ad.S

Dyrektor ZSM w Radziejowie zwrócił się o pilną interwencję w sprawie stanu

technicznego warsztatów szkolnych. Decyzją PINB część główna i dodatkowa została

wycofana z użytkowania. Dodatkowo Powiatowy Inspektor Sanitarny przeprowadził kontrolę

i wydał zalecenie dotyczące stanu technicznego warsztatów. Wśród zaleceń jest malowanie

klas czy naprawa ogrodzenia i takie prace szkoła wykona we własnym zakresie. Niestety

remont budynków warsztatów szkolnych przekracza możliwości szkoły. Zarząd przeprowadził

rozmowę z Dyrektorem w sprawie pilnych napraw Warsztatów. Zarząd zobowiązał Dyrektora

do znalezienia w budżecie szkoły min. 100 tys. zł na remont pilnych napraw na dachu na

budynkach warsztatów szkolnych. Zarząd zobowiązał Dyrektora do przygotowania

dokumentacji technicznej.

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora ZSM w sprawie warsztatów

szkolnych.

Ad.6 

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta zamknął posiedzenie.

Protokół sporidziła
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