
Protokół Nr 110/2022

z posiedzenia Zarządu Powiatu

w dniu 31 października 2022 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

- członkowie Zarządu Powiatu,

- Jacek Kalociński - Dyrektor CUWPR

- 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 decyzji w sprawie przystąpienia do programu profilaktyki zdrowotnej.

3. Zapoznanie się z pismem Gminy Radziejów w sprawie warunków przejęcia zespołu

dworsko-parkowego w Biskupicach.

4. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych.

5. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powołanej w

celu opiniowania ofert w konkursie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej.

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 na wynajęcie lokalu biurowego na okres
trzech lat.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu radziejowskiego na 2022 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o

wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za Ili kwartał 2022 r.

10. 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 

Urząd Marszałkowski realizuje programy profilaktyki zdrowotnej z zakresu zakażeń

pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom

w województwie kujawsko-pomorskim. Program jest skierowany do osób po 65 roku życia

zameldowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które nie były szczepione

szczepionką przeciwko pneumokokom i należą do grupy ryzyka - osoby leczące się z powodu

przewlekłego nieżytu oskrzeli lub astmy oskrzelowej. Szacunkowy koszt szczepienia jednej

osoby wynosi 320 zł. Finansowanie w proporcjach 50:50.

Zarząd Powiatu nie wyraził woli przystąpienia Powiatu do programów profilaktyki

zdrowotnej.

Ad.3 

Starosta poinformował, że Powiat wystąpił z pismem do Gminy Radziejów

dotyczącym przejęcia zespołu dworsko-parkowego położonego w Biskupicach. Gmina z kolei

poprosiła o przedstawienie warunków nabycia przedmiotowej nieruchomości. Obecnie trwa

wycena tego obiektu przez rzeczoznawcę. Zarząd powróci do sprawy po otrzymaniu operatu

i wtedy udzieli odpowiedzi Gminie Radziejów

Zarząd Powiatu zapoznała się z pismem Gminy Radziejów w sprawie warunków przejęcia

zespołu dworsko-parkowego w Biskupicach.

Ad.4 

Przedmiotem konsultacji był projekt Rocznego programu współpracy Powiatu

Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

1. Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z

organizacjami pozarządowymi na rok 2023 zostały przeprowadzone zgodnie z

Uchwałą Nr 303/2022 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 września 2022 r.



2. W ogłoszeniu do cytowanej uchwały wskazano termin przeprowadzania konsultacji w

dniach od 23 września do 17 października 2022 r.

3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji oraz projekt Programu zamieszczony został w

Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa powiatowego w Radziejowie na stronie

internetowej www.radziejów.pl, w zakładce organizacje pozarządowe/konsultacje

społeczne Programu współpracy na rok 2023/ oraz tablicy ogłoszeń. Ponadto wysłano

e maila do organizacji pozarządowych z informacją o możliwości wniesienia uwag,

propozycji do konsultowanego programu.

4. Konsultacje zakończono w dniu 17 października 2022 r.

5. W ramach konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i propozycji do przedstawionego

projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami

pozarządowymi

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o wynikach przeprowadzonych konsultacji

społecznych.

Ad.5 

Starosta Radziejowski ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

powołanej w celu opiniowania złożonych btert w otwartym konkursie na powierzenie

,,Realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej" na terenie

powiatu radziejowskiego w 2023 roku. Kandydatury można składać drogą pocztową w

nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2022 r.

Zarząd Powiatu zapoznał się z ogłoszeniem o naborze kandydatów na członków komisji

konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert w konkursie na prowadzenie punktu

nieodpłatnej pomocy prawnej.

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. Środki na realizację zadania będą pochodzić z

budżetu państwa - z dotacji celowej przekazywanej przez wojewodę kujawsko- pomorskiego.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie otwartego konkursu ofert ,,Realizacji zadania

publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej".

Ad. 7 

Zarząd Powiatu w Radziejowie zapoznał się z wnioskiem firmy Biuro Finansowo - Rachunkowe „MIM"

Sp. z o.o. oraz ustalił, iż przeznacza do najmu 2 lokale biurowe o ogólnej powierzchni 39,50 m2w

budynku administracyjno biurowym przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie na okres trzech lat.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu biurowego

na okres trzech lat.

Ad.8 

Pani Skarbnik poinformowała o zmianach do budżetu powiatu radziejowskiego na 2022 rok.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu radziejowskiego na 2022 rok.

Ad.9 

Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi informację o wykonaniu budżetu powiatu za Ili kwartał

2022 roku.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o

wykonaniu budżetu Powiatu Radziejowskiego za Ili kwartał 2022 r.

Ad.10 

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 f~
Jan Nocoń ~ ~

Irena Zofia Matuszak ~ ć/t~


