Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami
Zarząd Powiatu spotkał się 11 grudnia 2018 r. i zajmował się następującymi
sprawami:
1. Rozpatrzył pismo Dyrektora ZS RCKU w Przemystce dotyczącego zwolnienia z
konieczności realizowania pensum dydaktycznego. (2 godziny tygodniowo – Zarząd
wyraził zgodę)
2. Rozpatrzył pismo Dyrektora ZS RCKU w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
przystąpienia realizacji projektów ramach programów Erasmus+ i POWER. (wymiana
młodzieży i praktyki zawodowe. Dofinansowanie w projekcie POWER – płatność 90%
kosztów nastąpi wraz z podpisaniem umowy a 10% po rozliczeniu projektu. ERASMUS+
dofinansowanie w dwóch transzach 80% w momencie podpisania umowy a 20% po
rozliczeniu projektu )
3. Podjął decyzję w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSM w Radziejowie do
podpisania umowy współpracy w zakresie programu Erasmus+.(praktyki zagraniczne dla
uczniów wkład własny 20% dofinansowania, dofinansowanie ok. 70 tys. euro. Umowa
współpracy z Fundacją Centrum Inicjatyw Lokalnych dotyczy złożenia wniosku, bez
kosztów).
4. Przyjął informację o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego
wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości rolnej będącej w trwałym zarządzie Domu
Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim. ( nieruchomość o powierzchni 0,9964 ha na
cele rolnicze, cena dzierżawy 1520 zł, umowa podpisana 30.11.2018 r.).
5. Rozpatrzył pismo Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dotyczące wydania opinii w sprawie
zaliczenia drogi nr 4632034 Kozy-Teodorowo do kategorii dróg gminnych.
6. Podjął uchwały w sprawie:
a) zmian do budżetu powiatu radziejowskiego na 2018 r.
b) rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego Powiatu Radziejowskiego w 2019 roku. (Zaborowskie Towarzystwo
Naukowe z Brus, wpłynęły 4 oferty)

c) powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składania komisji przejmującej mienie
Skarbu Państwa na rzecz samorządu powiatowego,(Pan Grzegorz Piasecki i Pan Jan
Nocoń)
d) powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przeprowadzającej
inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz samorządu
powiatowego. (Włodzimierz Gorzycki, Piotr Kapeliński)
e) wyrażenia zgody na likwidację fizyczną pieców będących w użytkowaniu Zespołu
Szkół Mechanicznych w Radziejowie,( dwa kotły C.O – złomowanie)
f) wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Zespołowi Szkół Mechanicznych w Radziejowie
na oddanie nieruchomości rolnych niezabudowanych w dzierżawę na okres jednego
roku w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego oraz określenia minimalnej
opłaty za dzierżawę, (powierzchnia działek 1.4823 ha, 1.1034, minimalna opłata za
dzierżawę 1700,00 zł)
g) wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Przemystce na oddanie nieruchomości rolnych niezabudowanych w
dzierżawę na okres jednego roku w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego oraz
określenia minimalnej opłaty za dzierżawę, (łączna powierzchnia działek 18,8104 ha
minimalna opłata za dzierżawę 1 700 zł)
h) wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie
Kujawskim na wynajęcie na okres 5 lat lat w trybie I przetargu ustnego
nieograniczonego budynków gospodarczych, (wiata i stodoła, cena wywoławcza
4329,00 za 222 m² 19,50 cena za 1 m²)
i) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Radziejowie. (poprzedni regulamin był w 2012 roku, wprowadzono m.in. zadania o
wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.
7. Przyjął materiały na sesję.

