
Protokół nr 82/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 30 września 2021r. 

w posiedzeniu udział wzięli: 

- członkowie Zarządu Powiatu 

- Urszula Miętkiewicz – Skarbnik Powiatu 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia oraz zapoznanie się z porządkiem obrad. 

2. Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSRCKU w Przemystce do uzyskania 

akredytacji Erasmusa. 

3. Rozpatrzenie Pisma ZSRCKU w Przemystce w sprawie dofinansowania Regionalnego 

Konkursu Plastycznego. 

4. Rozpatrzenie pisma Kujawsko – pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 

w sprawie utworzenia Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

5. Rozpatrzenie pisma Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach w sprawie 

dofinansowania Wojewódzkiego  Spotkania Teatrów Obrzędu Ludowego Gawędziarzy 

i Śpiewaków Ludowych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert „Realizacji zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy – Zespołowi Szkół 

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na najem lokalu 

użytkowego z przeznaczeniem na biura na okres pięciu lat, położonego na parterze w 

budynku C byłego internatu Zespołu szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Przemystce . 



8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Rocznego programu współpracy 

Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2022” oraz skierowania go do konsultacji. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021r.  

10. Sprawy różne. 

11. 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  

 P. Starosta odczytał pismo w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

ZSRCKU w Przemystce do uzyskania akredytacji Erasmusa. 

 Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSRCKU w Przemystce do 

programu Erasmus.  

Ad.3 

P. Starosta odczytał pismo ZSRCKU w Przemystce w sprawie dofinansowania Regionalnego 

Konkursu Plastycznego „Wojska Bitwy pod Chocimiem w 1621 roku”. Przedsięwzięcie 

konkursowe ma związek z czterechsetną rocznicą wspomnianej bitwy i nawiązuje do 

postanowień polskiego Sejmu, który przyjął upamiętnienie tych zmagań militarnych z 

państwem tureckim. Wręczenie nagród nastąpi 11 października 2021 r.  

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ufundowanie trzech nagród na Regionalny 

Konkursu  Plastyczny „ Wojska Bitwy pod Chocimiem w 1621 r., który odbędzie się w 

ZSRCKU w Przemystce. 

Ad.4 



 P. Starosta odczytał pismo Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Bydgoszczy w sprawie utworzenia Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W 

związku z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem sieci domów 

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w 2021 r. Wydział Polityki Społecznej 

Urzędu Wojewódzkiego prosi o wskazanie na jakim etapie realizacji znajduje się zadanie. 

Starosta poinformował radnych, że Powiat musi zwrócić w całości otrzymane środki na w/w 

inwestycję. Pierwotna lokalizacja w budynku w Biskupicach jest niemożliwa, ponieważ kwota 

remontu znacznie przekracza kwotę dofinansowania. Dokonano zmianę lokalizacji tegoż 

domu na Piotrków Kujawski. Po przeprowadzeniu wizji przez osobę uprawnioną do oceny 

stanu technicznego, budynek nie nadaje się do remontu. Powiat nie dysponuje innym 

budynkiem, który mógłby być dostosowany pod potrzeby Domu samotnej matki. Budowa 

nowego budynku w całości ze środków powiatu przekracza możliwości finansowe powiatu. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Bydgoszczy w sprawie utworzenia Domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży i udzieli odpowiedzi o rezygnacji z przyznanej dotacji. 

Ad.5 

 Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach zwrócił się z prośbą o dofinansowanie 

nagród dla uczestników Wojewódzkiego Spotkania Teatrów Obrzędu Ludowego Gawędziarzy 

i Śpiewaków Ludowych, które odbędzie się 7 listopada 2021 r.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach w 

sprawie dofinansowania Wojewódzkiego Spotkania Teatrów Obrzędu Ludowego 

Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych i  przyznał 500zł na ten cel.  

Ad.6 

 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nakłada na powiaty 

obowiązek prowadzenia na swoim terenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.  Powiaty 

zostały zobowiązane do powierzenia prowadzenia połowy punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

Zgodnie z zasadami ustalania ilości punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, powiat 



radziejowski zobowiązany jest do utworzenia dwóch punktów, z których prowadzenie 

jednego powierzyć ma organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku 

publicznego. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej zamierzający powierzyć 

realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty konkurs ofert. 

Wykonanie zadań określonych przepisami prawa należy do kompetencji Zarządu 

Powiatu. 

 Środki na realizację zadania będą pochodzić z budżetu państwa – z dotacji celowej 

przekazywanej przez wojewodę kujawsko- pomorskiego. Uchwała nie wpłynie na wysokość 

wydatków z budżetu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie otwartego  konkursu ofert  „ Realizacji 

zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 

oświadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”. 

Ad.7 

 Zarząd Powiatu Radziejowie po rozpatrzeniu wniosku nr ZSRCKU.427/041/113/2021 z 

dnia 10.08.021r. Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Przemystce ustalił, że pomieszczenia biurowe zaadaptowane zostało dla potrzeb Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zarząd w przedmiotowej sprawie otrzymał od 

Rady Powiatu zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego w przedmiotowej sprawie. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy 

Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na najem lokalu 

użytkowego z przeznaczeniem na biura na okres pięciu lat, położonego na parterze w 

budynku C byłego internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Przemystce.  

Ad.8 

 Zgodnie z art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, roczny 

program współpracy, po uprzednim poddaniu go konsultacjom, winien być uchwalony do 30 

listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania. Rada Powiatu w Radziejowie 

Uchwałą nr IV/34/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. określiła szczegółowy sposób 



konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, § 2 ust. 2 załącznika do uchwały 

stanowi, iż decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Zarząd Powiatu w 

formie uchwały, natomiast § 4 ust.1 wskazuje formy przeprowadzania konsultacji.  

 Przeprowadzenie konsultacji Programu pozwoli na zniwelowanie możliwych 

konfliktów poprzez zapewnienie uczestnictwa w dyskusji, a tym samym przyczyni się do 

stworzenia prawidłowego Programu współpracy. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu „Rocznego programu 

współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2022” oraz skierowania go do konsultacji.  

Ad.9  

 P. Skarbnik omówiła zmiany do budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2021r.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego na 2021r.  

Ad.10 

 P. Irena Matuszak podjęła temat partnerstwa wodnego. Chodzi o to czy w formie 

luźnej Starostwo Powiatowe będzie brało udział jako jeden z partnerów. P. Wicestarosta 

wytłumaczył, że jeżeli pojawią się pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy w części rolniczej, 

to te Powiaty gdzie jest lokalne partnerstwo wodne będzie wymagana opinia tego ciała do 

tego, żeby o te środki wystąpić. Musi się to odbyć prawnie więc wybrano na przedstawiciela 

P. Grzegorza Piaseckiego i P. Mariusza Pikułę.   

Ad.11 

 Wobec wyczerpania porządku obrad P. Starosta zamknął posiedzenie. 

 

Protokół sporządziła 

Ewa Sawińska  



 

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 

 


