
Protokol nr 85/2018

z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w S^polnie Krajenskim

z dnia 16 lutego 2018 roku

W posiedzeniu Zarz^du Powiatu udziat wzifli:

Zarz^d Powiatu w skiadzie:

Jaroslaw Tadych - Starosta S^polehski

AndrzeJ Marach - Wicestarosta

Danuta Zalewska - Czionek Zarz^du

Katarzyna Kolasa - Czionek Zarz^du

Kazimierz Fialkowski - Cztonek Zarz^du

oraz

Anna Deja - Dobrowolska - Sekretarz Powiatu

Wladyslaw Rembelski - Skarbnik Powiatu

Elzbieta Maziarz - Rudnik - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

S^polnie Krajenskim

Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w S^polnie Krajenskim

Porz^dek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porz^dku obrad.
2. Podj^cie uchwaty w sprawie:

1) ustalenia zasad przyznawania osobom niepelnosprawnym z terenu Powiatu S^poleiiskiego dofinansowania ze
srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepehiosprawnych w ramach pilotazowego programu
„Aktywny samorz^d" w 2018 r.

3. Stanowisko Zarz^du Powiatu w sprawie wniosku Gminnej Spblki Wodnej z Kamienia Krajenskiego
ad. dofinansowania dzialalno^ci statutowej.

4. Zatwierdzenie materialbw i projektbw uchwat na sesj? Rady Powiatu.
5. Sprawy wniesione.
6. Wolne wnioski.

7. Zakonczenie.

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porz^dku obrad.

Wicestarosta S^polenski rozpocz^t posiedzenie Zarz^du Powiatu S?polenskiego dnia 16 lutego 2018 roku

o godz. S''", powital wszystkich przybylych, stwierdzil prawomocnosc obrad i przedstawil porzqdek obrad

stanowi^cy zal^cznik nr 1 do protokohi. Czlonkowie Zarz^du Powiatu jednoglosnie 5 glosami „za" zatwierdzili

proponowany porz^dek obrad.

2. Podj^cie uchwaty w sprawie ustalenia zasad przyznawania osobom niepelnosprawnym z terenu

Powiatu S^polehskiego dofinansowania ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob

Niepelnosprawnych w ramach pilotazowego programu „Aktywny samorz^d" w 2018 r,

Projekt uchwaly przedstawila Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W zwi^u z przystqpieniem

Powiatu S^polenskiego w 2018 roku do realizacji pilotazowego programu „Aktywny samorz^d" fmansowanego

ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych i podpisaniem wieloletniej umowy

nr AS3/000020/02/D z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie realizacji pilotazowego programu „Aktywny

samorz^d" podj^cie niniejszej uchwaty jest w petni uzasadnione.
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Po zapoznaniu si^ z dokumentem, Zarz^d jednogtosnie 5 glosami „za" podj^l uchwal^ nr 85/213/2018

w sprawie ustalenia zasad przyznawania osobom niepelnosprawnym z terenu Powiatu S^polenskiego

dofinansowania ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepeinosprawnych w ramach

pilotazowego programu „Aktywny samorz^d" w 2018 r. Uchwala stanowi zal^cznik nr 2 do protokolu.

3. Stanowisko Zarz^du Powiatu w sprawie wniosku Gminnej Spoiki Wodnej z Kamienia Krajenskiego

ad. dofinansowania dziatalnosci statutowej.

Podczas obrad ustalono, ze w budzecie powiatu na rok 2018 nie zabezpieczono srodkow finansowych na

dofinansowanie dzialalnosci statutowych Gminnych spotek wodnych. Wobec powyzszego, po zasi^gni^ciu

opinii skarbnika powiatu Zarz^d Powiatu rozpatruje wniosek negatywnie i upowaznia Dyrektor Wydziahi

Rolnictwa (...). Pismo w sprawie sygn. G.S.W.-5/2018 znajduje si? w dokumentacji WydziahiRolnictwa(...).

4. Zatwierdzenie materialow i projektow uchwaf na sesj? Rady Powiatu

Zarz^d Powiatu zatwierdzit jednogtosnie materiafy i projekty uchwat na sesj? Rady Powiatu;

1) projekt uchwafy w sprawie przyst^pienia Powiatu S?polehskiego do Kujawsko - Pomorskiego

Samorz^dowego Stowarzyszenia „Salutaris"

Projekt uchwaty przedstawil Starosta S?polehski.

Celem statutowym Kujawsko-Pomorskiego Samorz^dowego Stowarzyszenia Salutaris jest wspieranie idei

samorz^du terytorialnego i obrona wspolnych interesow jego Czlonkow realizowane poprzez stworzenie,

piel?gnowanie i wzmacnianie wi?zi solidamosciowych pomi?dzy Cztonkami w dziedzinie wzajemnego

udzielania sobie pomocy w zakresie likwidowania skutkow kryzysowych oraz zapobiegania im w

przyszlosci, w szczegolnosci jezeli skutki tych zdarzeh zagra^j^ zyciu lub zdrowiu mieszkahcow

jednostki samorz^du terytorialnego b?d^cej Czlonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia. Podstawowym

sposobem realizacji tego celu jest niezwloczne udzielenie pomocy finansowej tej jednostce na ktorej obszarze

wyst^pilo zdarzenie kryzysowe. Fundusz powstanie ze sktadek kujawsko-pomorskich samorz^dow wszystkich

szczebli, zrzeszonych w Stowarzyszenia. Doswiadczenia Powiatu S?polehskiego zwi^zane z nawatnic^, ktora

w dniach 11-12 sierpnia 2018r. dotkn?ta powiat niew^tpliwie dowodz^ zasadnoki podj?cia niniejszej

uchwaly. Przyst^pienie do Stowarzyszenia moze realnie wplyn^c na redukcj? kosztow ponoszonych w

zwi^ku z wyst^pieniem kl?sk iywiolowych na terenie powiatu, poprzez partycypacj? Stowarzyszenia w

tych wydatkach.

2) projekt uchwaty w sprawie zwi?kszenia zryczattowanej Icwoty przeznaczonej na utrzymanie

dziecica w placowce opiekuhczo-wychowawczej typu rodzinnego pn.: „Rodzinny Dom Dziecka

w W^welnie"

Zgodnie z art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 201 Ir. o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zast?pczej (Dz.

U. z 2017r., poz. 697z pom. zm.) rada powiatu, w drodze uchwaly, moze zwi?kszyc wysokosc srodkow

finansowych na utrzymanie dziecka w placowce opiekuhczo-wychowawczej typu rodzinnego. Srodki finansowe

przeznaczone na utrzymanie dziecka w placowce opiekuhczo-wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z art.

115 ust. 1 w/w ustawy przysluguj^ w zryczahowanej kwocie nie nizszej niz 660 zl miesi?cznie. Zgodnie z art.

115 ust. 4 pkt 2 lit. a cytowanej ustawy, zryczahowana kwota przeznaczona na utrzymanie dziecka w placowce

opiekuhczo-wychowawczej typu rodzinnego, moze zostac zwi?kszona o wydatki na pokrycie niezb?dnych

wydatkow zwi^nych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo. Budzet Rodzinnego Domu

Dziecka w W^welnie na rok 2018 w § 3110 zaklada jednorazowe zwi?kszenie zryczahowanej kwoty o 2.000,00
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zt na nowo przyj^te dziecko do placowki. W miesi^cu lutym 2018r. Dyrektor placowki opiekunczo-

wychowawczej typu rodzinnego pn.: „Rodzinny Dom Dziecka w W^welnie", Pan Mieczystaw Kapron ztozyl

wniosek do Zarz^du Powiatu w S^polnie Krajenskim o zwi^kszenie zryczahowanej kwoty, jak^ otrzymuje na

utrzymanie dzieci w placowce, z uwagi na fakt, iz w miesi^cu lutym 2018 roku przyj^l do swojej placowki 1

dziecko urodzone na terenie Powiatu S^polenskiego. Zwi^kszenie zryczahowanej kwoty nast^pi w stosunku do

1 dziecka w kwocie 1.000,00 zl.

3) projekt uchwaly w sprawie uchwalenia zmian w budzecie powiatu s^polenskiego oraz zmian w

Wieloletniej Prognozie Finansowej

Projekty uchwal omowit Skarbnik Powiatu.

Zarz^d kieruje uchwaly pod obrady Rady Powiatu.

5. Sprawy wniesione.

1) wniosek mieszkanca Wifcborka dotycz^cy wykupu ptyt betonowycb;

Sprawy omowil Wicestarosta S^polehski. Mieszkaniec Wi^cborka zwrocil si^ z wnioskiem o wykup ptyt

betonowycb skladowanych na terenie Szpitala Powiatowego. Zarzqd Powiatu po zapoznaniu si? z pismem

upowaznit Pana Wicestarost? do ustalenia mozliwosci sprzeda^ ww. plyt i udzielenia odpowiedzi

wnioskodawcy.

6. Wolne wnioski. Brak

7. Zakonczenie.

Starosta S?polehski zakohczyt posiedzenie Zarz^du Powiatu dnia 16 lutego 2018 roku o godz. lO"*^.

ilskiProtokolowal Wojciech Bilski

Czlonkowie Zarz^du Powiatu:

Jaroslaw Tadych

Andrzej Marach

Danuta Zaiewska

Katarzyna Kolasa

Kazimierz Fialkowski

Zat^czniki:
1. Porz^dek obrad;
2. Uchwala Zarz^du Powiatu Nr 85/213/20117 z dnia

16 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad
przyznawania osobom niepebiosprawnym z terenu
Powiatu S?polehskiego dofinansowania ze §rodk6w
Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b
Niepelnosprawnych w ramach pilotazowego programu
„Aktywny samorz^d" w 2018 r;

3. Materialy sesyjne.
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