
Protokół Nr 114/2022

z posiedzenia Zarządu Powiatu

w dniu 16 grudnia 2022 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

- członkowie Zarządu Powiatu,

- Urszula Miętkiewicz - Skarbnik Powiatu

- Krzysztof Rosiński - Wiceprzewodniczący Rady

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. Zatwierdzenie planu pracy, programu działalności oraz planu imprez Środowiskowego

Domu Samopomocy w Radziejowie.

4. Wyrażenie opinii o zamiarze nadania kategorii drogom gminnym w miejscowości

Broniewek.

5. Wyrażenie zgody na przekazanie samochodu do demontażu będącego w posiadaniu

ZAZ.

6. Wyrażenie zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ZSM.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości

Powiatu Radziejowskiego.

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

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie posiedzenia.



Ad.1 

P. Starosta otworzył posiedzenie Zarządu, stwierdził quorum (4 członków). Zarząd przyjął

protokół z ostatniego posiedzenia. Zarząd zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad

nie wnosząc do niego uwag.

Ad.2 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad najbliższej

sesji.

Zarząd Powiatu przyjął materiały na sesję.

Ad.3 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie przedstawił Zarządowi plan pracy na

rok 2023 dla Typu A i B., program działalności na rok 2023 dla Typu A i B oraz plan imprez

Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie na rok 2023. ŚDS w Radziejowie jako

ośrodek wsparcia dziennego, w swojej bieżącej działalności realizuje zadania z zakresu

pomocy społecznej, udzielając oparcia społecznego osobom przewlekle psychicznie chorym,

które mają trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem. Dom świadczy

usługi w ramach indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi oraz treningów

umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu

umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

W 2023 r. w ramach pracy z uczestnikami Dom realizował będzie zadania wynikające z

zapisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz

Rozporządzenia MPiPS w sprawie Środowiskowych domów samopomocy.

Zarząd Powiatu zatwierdził plan pracy, program działalności oraz plan imprez

Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie.

Ad.4 

Gmina Radziejów zwróciła się z prośbą o wydanie opinii w sprawie nadania kategorii

drogom gminnym - drogom lokalnym zlokalizowanym w miejscowości Broniewek, działki nr

131/4 oraz 131/5.

Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię o zamiarze nadania kategorii drogom

gminnym w miejscowości Broniewek.



Ad.S

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie zwróciło się z wnioskiem o przekazanie

do demontażu pojazdu marki Fiat Panda Van o numerze rejestracyjnym CRA 43VM, rok

produkcji 2005. Samochód ma 17 lat i był użytkowany przez Zakład do celów cateringowych.

Koszt naprawy przewyższa wartość rynkową tego samochodu. ZAZ przedstawił opinię

rzeczoznawcy.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie samochodu do demontażu będącego

w posiadaniu ZAZ.

Ad.6

ZSM w Radziejowie zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie wynajmu

lokalu mieszkalnego o pow. 37,9m2 nauczycielowi ZSM na okres 5 lat. Obecna umowa

wygasa 31.12.2022 r. Dochody z tytułu wynajmu wynoszą 566,37. W kwocie czynszu

mieszczą się opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków opłata za c.o. i podgrzewanie

wody, podatek od nieruchomości i wywóz nieczystości stałych. Zarząd zdecydował, że

sprawa ta wymaga dalszych wyjaśnień i odłożyła wydanie opinii na następne posiedzenie

Zarządu.

Zarząd Powiatu odłożył sprawę przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego w

ZSM na następne posiedzenie.

Ad. 7

Przedmiotem regulacji jest ustalenie planu wykorzystania zasobu nieruchomości

Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2025. Zgodnie z treścią art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o

samorządzie powiatowym, do zadań powiatu należy w szczególności gospodarowanie

mieniem powiatu. Stosownie do treści art. 25 b ustawy o gospodarce nieruchomościami

powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu. Przepis art. 25 ust 2 i ust.

2a stosuje się odpowiednio. Z kolei art. 25 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

stanowi, iż gospodarowanie zasobem polega m.in. na sporządzaniu planów wykorzystywania

zasobu. Natomiast w świetle art. 25 ust 2a, plany wykorzystania zasobu opracowuje się na

okres 3 lat. Plany zawierają w szczególności: zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu

oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, prognozę udostępniania

nieruchomości zasobu oraz nieruchomości nabywania do zasobu, poziomu wydatków

związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do

zasobu, wpływów osiąganych z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,



informację dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz

program zagospodarowania nieruchomości zasobu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu

nieruchomości Powiatu Radziejowskiego.

Ad. 8

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie powiatu na 2022 r.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu

radziejowskiego na 2022 rok.

Ad.9 

Pan Wicestarosta poinformował, że są procedowane na Rządowy Fundusz Rozwoju

Dróg na następny rok dwie drogi. Rekomendacja jest pozytywna.

Likwidowane jest jedyne połączenie autobusowe z Piotrkowa przez Radziejów do

Bydgoszczy od stycznia. Może należy podjąć jakieś rozmowy z NKĄ.

Ad.10 

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta zamknął posiedzenie.

Protok~~~~~iła

Katarzyna 'fo-;;1zak

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

Przewodniczący Zarządu

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Jarosław Józef Kołtunia

Grzegorz Piasecki

Jan Nocoń

Irena Zofia Matuszak


