
Protokół nr 84/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 9 listopada 2021r. 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

- członkowie Zarządu Powiatu 

- Urszula Miętkiewicz – Skarbnik Powiatu  

- Małgorzata Chłodzińska – Sekretarz 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. Udzielenie pełnomocnictwa  Dyrektorowi ZSRCKU w Przemystce do złożenia 

wniosku „Ponadnarodowa mobilność uczniów IV Nabór PO WER w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”. 

3. Udzielenie upoważnienia dla Dyrektora PUP   w Radziejowie do realizacji 

programów pilotażowych.  

4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 

Radziejowskiego za rok szkolny 2020/2021. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Powiatowej Strategii 

rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2030” oraz skierowanie go do 

konsultacji. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 

złożonych  w otwartych konkursach ofert na powierzenie prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Radziejowskiego. 



7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Powiatowego Programu Działań 

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022 – 2027 w Powiecie Radziejowskim” 

oraz skierowanie go do konsultacji. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego 

będącego własnością Powiatu Radziejowskiego na rzecz Domu Pomocy Społecznej 

w Piotrkowie Kujawskim. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Radziejowskiego 

na 2022 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego. 

11. Sprawy różne. 

12. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1  

P. Starosta otworzył posiedzenie Zarządu, stwierdził quorum (5członków). 

Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia. Zarząd zapoznał się z proponowanym 

porządkiem obrad nie wnosząc do niego uwag. 

Ad.2 

 P. Starosta odczytał pismo o udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSRCKU w 

Przemystce do złożenia wniosku „ Ponadnarodowa mobilność uczniów IV Nabór PO WER w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”. 

 Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSRCKU w Przemystce do 

złożenia wniosku „ Ponadnarodowa mobilność uczniów IV Nabór PO WER w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Ad.3 

 P. Starosta odczytał treść upoważnienia dla Dyrektora PUP w Radziejowie do realizacji 

programów pilotażowych. 

 Zarząd Powiatu reprezentowany przez Starostę P. Jarosława Kołtuniaka oraz przez 

Wicestarostę P. Grzegorza Piaseckiego upoważnił P. Annę Bykowską – Dyrektora PUP w 



Radziejowie do wykonywania w imieniu Powiatu Radziejowskiego wszelkich czynności 

związanych z realizacją projektów pilotażowych. 

Ad.4 

  P. Starosta oznajmił, że informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 

Radziejowskiego za rok szkolny 2020/2021 składa się corocznie do Zarządu. Ta informacja w 

innej formie trafia do Rady Powiatu. 

 Zarząd Powiatu przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 

Radziejowskiego za rok szkolny 2020/2021.  

Ad.5  

 Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz 1876 z późn. 

zm.) do zadań własnych Powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 

społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i 

rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. 

 Przeprowadzenie konsultacji Strategii pozwoli na zniwelowanie możliwych konfliktów 

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

prawidłowej Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu „Powiatowej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021 – 2030” oraz skierowania go do 

konsultacji.   

Ad.6 

 W związku z ogłoszonym konkursem ofert zgodnie z Uchwała Nr 228/2021 Zarządu 

Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2021. W sprawie otwartego konkursu ofert „ 

Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oaz edukacji prawnej”, Zarząd 

Powiatu zgodnie z przepisami prawa powołuje Komisje Konkursową w celu opiniowania 

złożonych ofert. 



 Z uwagi na nie wskazanie przez Kujawsko – Pomorski Urząd wojewódzki 

przedstawiciela wojewody oraz braku kandydatów ze strony organizacji pozarządowych do 

składu komisji konkursowej, ww. uchwała wskazuje skład komisji konkursowej. 

 Oferty złożone na ogłoszony konkurs poddane zostaną ocenie formalnej i 

merytorycznej. Decyzje o wyborze oferty i wysokości dotacji w odniesieniu do zleconego 

zadania publicznego podejmuje Zarząd Powiatu w Radziejowie w oparciu o przedłożone 

propozycje wyboru ofert przez Komisję konkursową. Komisja konkursowa powołana przez 

Zarząd będzie pracować na podstawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej, który stanowi 

integralna część przedmiotowej uchwały.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na powierzenie prowadzenia 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Radziejowskiego w 2022 r.  

Ad.7 

 Zgodnie z art.4 ust.1 pkt3, art.4 ust.1 pkt4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., 920 ze zm.) powiat wykonuje określone ustawami 

zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania osób 

niepełnosprawnych.  

Zgodnie z ust.1 i 2 załącznika do uchwały nr IV/34/2011 Rady Powiatu z dnia 27 stycznia 2011r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji oraz projektów programów   współpracy z organizacjami 

pozarządowymi stanowi, konsultacje przeprowadzane są w celu poznania projektów aktów 

prawa miejscowego, natomiast decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje 

Zarząd Powiatu w formie uchwały.  

 Przeprowadzenie konsultacji Programu działań dla osób niepełnosprawnych, pozwoli 

na zniwelowanie możliwych konfliktów poprzez zapewnienie uczestnictwa w dyskusji a tym 

samym poczyni się do stworzenia właściwego dokumentu prawa miejscowego.  



 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu „Powiatowego 

Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022-2027 w Powiecie 

Radziejowskim” oraz skierowanie go do konsultacji.  

Ad.8 

 Zarząd Powiatu w Radziejowie wyraził zgodę na przekazanie samochodu Volkswagen 

Caravelle 6.1 Trendline sprinter stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz 

Domu Pomocy społecznej w Piotrkowie Kujawskim. W związku z powyższym wywołanie 

niniejszej uchwały jest zasadne.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka 

trwałego będącego własnością Powiatu Radziejowskiego na rzecz Domu Pomocy Społecznej 

w Piotrkowie Kujawskim. 

Ad.9 

 P. Skarbnik omówiła przyjęcie projektu budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu 

Radziejowskiego na 2022 rok. 

 

Ad.10 

 P. Skarbnik omówiła zmiany do budżetu Powiatu Radziejowskiego. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego. 

Ad.11 

 P. Starosta odczytał pismo, które wpłynęło z Parafii Św. Trójcy w Połajewie w gminie 

Piotrków Kujawski.  Pismo zawiera w treści zakończenie prac remontowych wieży, obecnie 

trwa wymiana dachu oraz odnowienie elewacji zewnętrznej Kościoła. Jest to mała wspólnota 

parafialna, która prosi o pomoc finansową. 



 Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył prośbę o dofinansowanie Parafii, takie pismo 

powinno wpłynąć do gminy w Piotrkowie Kujawskim. Powiat nie może przekazywać 

środków na tego typu remonty.  

P. Starosta odniósł się do dwóch inwestycji, które mają się odbyć w DPS w Piotrkowie 

Kujawskim. Odbyło się spotkanie z projektantami, budowniczymi, osobami które mają funkcję 

decyzyjną w sprawie finansów odnośnie Ładu Polskiego.  

Pierwsza inwestycja to rozbudowa biurowca, dostaliśmy 1mln zł. i tę inwestycję trzeba 

ukończyć do 31.12.2022r. i rozliczyć. 

Druga inwestycja z Polskiego Ładu. Otrzymaliśmy środki na rozbudowę części użytkowej w 

postaci pokoi dla pensjonariuszy całej instalacji i infrastruktury sanitarnej. Mamy niestety 

problemy związane z tymi dwiema inwestycjami aby je wspólnie pogodzić ze względu na to, 

że generalnie jedna wyklucza drugą. Jest też problem, że możemy nie zdążyć ze względu na 

terminy, które otrzymaliśmy przy przekazywaniu środków z zewnątrz.  

P. Starosta oddał głos P. Sekretarz, która przedstawiła problem tego rodzaju, że na 

terenie DPS będą prowadzone dwie inwestycje. Niestety nie można prowadzić dwóch 

inwestycji na tej samej nieruchomości na podstawie dwóch różnych pozwoleń na budowę. 

Problemy dotyczą też przetargów, pierwszy ma się odbyć w grudniu. Pani, która zajmuje się 

przetargami publicznymi twierdzi, że to jest jedna inwestycja. Koncepcje są dwie. Biurowiec 

ma być dobudowany do DPS-u, a z Ładu Polskiego będzie dobudowana część dodatkowa dla 

pensjonariuszy. Wszystko będzie połączone ze sobą, dzielenie działki nic nie da bo i tak to 

wszystko będzie dotyczyło jednego budynku.  

Najprostszym sposobem byłoby to zrobić z jednych środków, jedną inwestycją. 

Problem jest tego typu, że P. Dyrektor DPS-u ma już podpisaną umowę na projekt, więc 

musiałaby zapłacić za coś czego nie wykorzystamy. P. Sekretarz poinformowała ,że można 

zrobić to w dwóch etapach, budowa biurowca, na to potrzebne jest pozwolenie na budowę i 

nadzór i odbiór będzie tylko i wyłącznie tego biurowca i etap drugi to co było zaplanowane w 

Ładzie Polskim i oni to odbiorą po zakończeniu tej inwestycji. Można tez zrobić wtedy dwa 

przetargi. Etap pierwszy to będzie na biurowiec i na niego będzie projekt i etap drugi w opcji 

„Zaprojektuj, wybuduj ”i tu będzie potrzebny program funkcjonalno –użytkowy. Taka jest 



możliwość i teoretycznie P. Dyrektor DPS-u mogłaby sobie już z tym biurowcem działać 

ponieważ decyzje już posiada. W dziale - budownictwo oznajmiono, że  przy takiej opcji gdzie 

będą wyraźnie wyodrębnione dwa etapy, że oni to przyjmą i dadzą dwie decyzje.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami dotyczącymi inwestycji, które mają się 

odbyć w DPS w Piotrkowie Kujawskim.  

Ad.12 

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 

 


