
Protokół nr 86/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 24 listopada 2021r. 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

-członkowie Zarządu Powiatu 

-Urszula Miętkiewicz – Skarbnik 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. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na „Realizację 

zadania publicznego w zakresie prowadzenia punku nieodpłatnej pomocy prawnej, 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” na 

terenie Powiatu Radziejowskiego w roku 2022. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez jednostki organizacyjne Powiatu 

Radziejowskiego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę,  rozbudowę i 

termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim oraz 

przebudowę budynku hydroforni.  

7. Przyjęcie zmian do uchwały budżetowej zatwierdzanej na najbliższej sesji. 

8. 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 

 Zgodnie z zapisami art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym – organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu 

określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez Zarząd Powiatu, chyba że przepisy 

odrębne stanowią inaczej. 

Obecnie obowiązujący Regulamin Organizacyjny Powiatu Centrum Pomocy Rodzinie w 

Radziejowie został uchwalony Uchwałą Nr 14/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 

grudnia 2018 roku. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie.  

Ad.3 

Zarząd Powiatu w Radziejowie wyraził zgodę na przekazanie samochodu Volkswagen 

WALDI TRANSPORTER stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Starostwa 

Powiatowego w Radziejowie. W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest 

zasadne. 

  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego.  

Ad.4 

 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) nakłada na powiat obowiązek prowadzenia na swoim 

terenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskie, które to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Zgodnie 

z założeniami w połowie tych punktów pomoc prawna powinna być świadczona za 

pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. 

Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym wyłoniona została organizacja 



pozarządowa spełniająca wymagania zawarte w Ogłoszeniu konkursowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do uchwały nr 228/2021 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2021 

r.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 

na „Realizację Zadania Publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” 

na terenie Powiatu Radziejowskiego w roku 2022. 

Ad.5 

Obowiązek przygotowania planu działania jest jednym z obowiązków koordynatora do 

spraw dostępności, który został nałożony przez normy zawarte w art. 14 ust 2 pkt 2 ustawy z 

dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Natomiast zatwierdzenie planu należy do kompetencji zarządu Powiatu jako organu 

wykonującego zadania Powiatu. 

Podjęcie uchwały niesie ze sobą konieczność ponoszenia nakładów finansowych związanych z 

realizacją planu. Wysokość środków przeznaczonych na podejmowanie działań określonych w 

planie będzie ustalana przy uwzględnieniu możliwości finansowych Powiatu oraz oceny 

niezbędności wprowadzanych usprawnień, których celem będzie zapewnienie dostępności dla 

osób ze szczególnymi potrzebami. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz 

poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez jednostki 

organizacyjne Powiatu Radziejowskiego.  

 

Ad.6 

 Pismem nr DPS z dnia 23.11.2021 r. Pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w 

Piotrkowie Kujawskim wystąpiła o wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu w Radziejowie na 

przebudowę, rozbudowę i termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej oraz 

przebudowę budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą na działkach 

ewidencyjnych: nr 2/14, nr 2/15 oraz 2/16 w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Poznańskiej 98.  



W zakres prac planowanych wchodzi termomodernizacja istniejącego budynku DPS – 

docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu, 

wykonanie elewacji i niezbędnych obróbek blacharskich i rynien. Remont i modernizacja 

istniejącego budynku DPS. Przebudowa budynku hydroforni na kotłownię gazową, montaż 

pieca gazowego, wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Budowa infrastruktury 

drogowej, technicznej (sieci cieplne, wodociągowe, kanalizacji ściekowej i deszczowej), 

energetycznej i teleinformatycznej. Rozbudowa DPS z zwiększeniem liczby łóżek.  

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami trwały Zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę 

organizacyjną. Jednostka organizacyjna ma prawo do korzystania z nieruchomości oddanej w 

trwały Zarząd, a w szczególności do: zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, 

przebudowy, remontu lub rozbiórki obiektu budowlanego na nieruchomości, zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę, 

rozbudowę i ter modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim 

oraz przebudowę budynku hydroforni. 

 Ad.7 

P. Skarbnik omówiła przyjęcie zmian do uchwały budżetowej zatwierdzanej na 

najbliższej sesji. 

Zarząd Powiatu przyjął zmiany do uchwały budżetowej zatwierdzonej na najbliższej 

sesji.  

Ad.8 

 Wobec wyczerpania porządku obrad P. Starosta zamknął posiedzenie. 

 

 

Protokół sporządziła 

Ewa Sawińska 

https://sip.lex.pl/#/document/16796118?cm=DOCUMENT


 

 

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 

 


