
Protokół Nr 106/2022

z posiedzenia Zarządu Powiatu

w dniu 13 września 2022 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

- członkowie Zarządu Powiatu,

- Urszula Miętkiewicz - Skarbnik Powiatu,

- Sylwia Kubiak - Przewodnicząca Rady 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. Przyjęcie materiałów na sesję.

3. Rozpatrzenie pisma Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie pomieszczeń.

4. Wyrażenie opinii o zamiarze nadania kategorii drodze gminnej w miejscowości
Broniewek.

5. Wyrażenie opinii o zamiarze nadania kategorii drodze gminnej w miejscowości Stary
Radziejów.

6. Rozpatrzenie pisma Dyrektora SPZOZ w Radziejowie w sprawie zakupu 3

ambulansów.

7. Upoważnienie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Zespołowi Szkół

Mechanicznych w Radziejowie na oddanie nieruchomości rolnych niezabudowanych

w dzierżawę na okres 3 lat w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego oraz

określenia minimalnej opłaty za dzierżawę.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy - Zespołowi Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na oddanie nieruchomości

rolnych niezabudowanych w dzierżawę na okres 3 lat w trybie I przetargu ustnego

nieograniczonego oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżaw.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu

Radziejowskiego na 2023 r.



11. Sprawy różne.

12. 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 

Przewodnicząca Rady Powiatu zapoznała Zarząd z porządkiem obrad najbliższej sesji.

Zarząd Powiatu przyjął porządek obrad najbliższej sesji.

Ad.3 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie zwróciła się z prośbą o

dodatkowe dwa pomieszczenia dla celów poradni.

Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w

Radziejowie i wyraził zgodę na użyczenie jednego pomieszczenia w budynku przy ul.
Kościuszki 58.

Ad.4 

Urząd Gminy Radziejów zwrócił się z prośbą o wydanie opinii o zamiarze nadania

kategorii drogi gminnej w miejscowości Broniewek Nr dz. 82.

Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię o zamiarze nadania kategorii drogi
gminnej w miejscowości Broniewek.

Ad. 5 

Urząd Gminy Radziejów zwrócił się z prośbą o wydanie opinii o zamiarze nadania

kategorii drogi gminnej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia Nr dz. 86/1.

Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię o zamiarze nadania kategorii drogi

gminnej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia.

Ad.6 

Dyrektor SPZOZ w Radziejowie zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zakup 3

sztuk ambulansów specjalistycznych na potrzeby SPZOZ. Szpital posiada 2 uszkodzone

specjalistyczne ambulanse, które realizują zadania w stanach zagrożenia życia oraz jeden

ambulans używany w transporcie między szpitalnym. W wyniku uszkodzenia obu

ambulansów szpital podpisał dwie umowy wynajmu karetek, które spełniają normy dla

karetek reanimacyjnych.



Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo Dyrektora SPZOZ w Radziejowie i wydał zgodę na

zakup 2 ambulansów specjalistycznych.

Ad. 7

W związku z przebywaniem Kierownika PCPR na zwolnieniu chorobowym zachodzi

konieczność wydania upoważnienia dla Wicestarosty do podpisywania umów dotyczących

dofinansowania programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność" mieszkanie dla

absolwenta oraz „Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Dostępne mieszkanie w 2022 r.

Zarząd Powiatu wydał upoważnienie dla Wicestarosty do podpisywania umów

dotyczących programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność" mieszkanie dla absolwenta

oraz „Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Dostępne mieszkanie w 2022 r.
Ad. 8

Działając w oparciu o Uchwałę Nr XVll/125/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia

29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż

trzy lata lub na czas nieoznaczony Zarząd Powiatu ustalił, że nieruchomości rolne

niezabudowane, położone w miejscowości Radziejów, stanowiące mienie Powiatu

Radziejowskiego, a będące w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie

przeznacza do dzierżawy. Określa się minimalną opłatę za dzierżawę (czynsz) do przetargu

za dzierżawione nieruchomości rolne niezabudowane za 1 ha fizyczny w stosunku rocznym

w wysokości 2 500,00 zł.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy -

Zespołowi Szkół Mechanicznych w Radziejowie na oddanie nieruchomości rolnych

niezabudowanych w dzierżawę na okres 3 lat w trybie I przetargu ustnego

nieograniczonego oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę.

Ad.9

Działając w oparciu o Uchwałę Nr XVll/125/2008 Rady Powiatu w Radziejowie

z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż

trzy lata lub na czas nieoznaczony, Zarząd Powiatu ustalił, że nieruchomości rolne

niezabudowane, położone w miejscowości Radziejów, stanowiące mienie Powiatu

Radziejowskiego, a będące w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego w Przemystce, były dzierżawione powyżej trzech lat. Umowa dzierżawy

wygasa z dniem 31 grudnia 2022 r. W związku z powyższym zasadne jest przeprowadzenie



przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych niezabudowanych

opisanych w uchwale. Określa się minimalną opłatę za dzierżawę (czynsz) do przetargu

za dzierżawione nieruchomości rolne niezabudowane za 1 ha fizyczny w stosunku rocznym

w wysokości 2 500,00 zł.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy -

Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na oddanie

nieruchomości rolnych niezabudowanych w dzierżawę na okres 3 lat w trybie I przetargu

ustnego nieograniczonego oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę.

Ad.10

P. Skarbnik omówiła sprawę podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu

Radziejowskiego na 2023 r.

Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu

Radziejowskiego na 2023 r

Ad.11 

Radny Gorzycki poinformował, że został rozstrzvghtętv przetarg na „Budowę windy dla osób

niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie. Wygrała

firma z Włocławka z kwotę 615 000,00 zł.

Ad.12

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta zamknął posiedzenie.
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Podpisy członków Zarządu Powiatu:

Przewodniczący Zarządu

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Jarosław Józef Kołtuniak

Grzegorz Piasecki

Włodzimierz Jacek Gorzycki

Jan Nocoń ~

Irena Zofia Matusza~ @t~ 


