Protokół Nr V/3/17
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 24.01.2017 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
1.

Wojciech Rychlik – Starosta

2.

Marcin Łabędzki – Wicestarosta

3.

Feliks Pacewicz – Członek Zarządu

4.

Hanna Iwaniuk – Członek Zarządu

5.

Adam Kaczmarek – Członek Zarządu

6.

Mariusz Kubiak – Sekretarz Powiatu

7.

Anna Królikowska – Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 1
Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Wojciech Rychlik stwierdzając kworum.

Punkt 2
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
4. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu uchwały rady
powiatu

w

sprawie

zamiaru

przekształcenia

Szkolnego

Schroniska

Młodzieżowego Nr 1 „Czekay” w Zduńskiej Woli – ED.3.2017.
5. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu uchwały rady
powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr
2 w Zduńskiej Woli oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wojsławicach.
– ED.5.2017

6. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu uchwały rady
powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Zduńskiej Woli –
ED.4.2017.
7. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu uchwały rady
powiatu

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i

specjalnych

do

nowego

ustroju

szkolnego

oraz

ustalenia

sieci

szkół

ponadpodstawowych i specjalnych – ED.6.2017.
8. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie analizy wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynikających
z obowiązku realizacji art. 30 a Karty Nauczyciela za rok 2016 – ED.7.2017.
9. Wniosek

Wydziału

Edukacji

w

sprawie

wyznaczenia

Wicestarosty

Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora
Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylii w Zduńskiej Woli – Agnieszki
Jaśkiewicz do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego w zakresie złożenia
wniosku pod nazwą „Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności
zagranicznych” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w
ramach Programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. K.
Kałużewskiego i J. Sylii w Zduńskiej Woli - Agnieszki Jaśkiewicz do realizacji
projektu złożonego w ramach programu Erasmus+. – ED.9.2017.
10. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu uchwały rady
powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu powiatu
zduńskowolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania - ED.10.2017.
11. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały rady powiatu w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu
Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa
i przyjęcia pomocy finansowej (Rozbudowa skrzyżowania ulic: Piwnej,
Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej Woli) – PZD.023.1.2017.
12. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały rady powiatu w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu
Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa
i przyjęcia pomocy finansowej (Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E we wsi
Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko-Zapolice) – PZD.023.2.2017.

13. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia
Zarządu

Powiatu

Zduńskowolskiego

do

podpisania

umowy w sprawie

ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej (Przebudowa ciągu
komunikacyjnego Wiejska- Kacza-Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul.
Wiejskiej) – PZD.023.3.2017.
14. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały rady powiatu w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu
Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa
i przyjęcia pomocy finansowej (Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska –
Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza) – PZD.023.4.2017.
15. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie przekazania
nakładów

poniesionych

na

opracowanie

dokumentacji

projektowej

na

przebudowę drogi Nr 1762E.
16. Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia

aktualizacji Wieloletniego

Programu

Inwestycyjnego

Powiatu

Zduńskowolskiego na lata 2007-2020 – IF.2.2017.
17. Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Zduńskowolski Szpital Powiatowy
Sp. z o.o. planowanych nakładów związanych z realizacją inwestycji pn.
„Budowa obiektu Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. o.o” na
nieruchomościach oznaczonych w rejestrze gruntów numerami 18 oraz 8/1,
obręb 7 w Zduńskiej Woli - IF.3.2017.
18. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości
w sprawie informacji dotyczącej działalności Domu Dziecka im. św. M. M.
Kolbego w Wojsławicach.
19. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości
w sprawie zaopiniowania projektu Stanowiska Rady Powiatu Zduńskowolskiego
w sprawie zatwierdzenia przyjętego w dniu 27 czerwca 2013 r. Strategicznego
Planu Wieloletniego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z. o. o. w
Zduńskiej Woli na lata 2013-2020 oraz wyboru kierunku dalszego rozwoju
szpitala.

20. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości
w

sprawie

zaopiniowania

zatwierdzenia

Programu

projektu

uchwały

Restrukturyzacji

rady

powiatu

w

Zduńskowolskiego

sprawie
Szpitala

Powiatowego Spółka z o.o. w Zduńskiej Woli.
21. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
sprawozdań z działalności komisji stałych rady powiatu zduńskowolskiego
za 2016 r.
22. Uchwały budżetowe.
23. Sprawy różne.
24. Wnioski Członków Zarządu.
25. Zakończenie posiedzenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził porządek obrad.

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 17.01.br.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący”)
zatwierdził protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 17.01.br.

Punkt 4
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu uchwały rady
powiatu w sprawie zamiaru przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
Nr 1 „Czekay” w Zduńskiej Woli – ED.3.2017.

Opinia prawna:
„Pozytywnie opiniuję niniejszy projekt uchwały pod względem formalno-prawnym”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
”Nie wnoszę uwag do treści uchwały z uwagą taką jak przy opinii w sprawie zamiaru
likwidacji Szkolnego schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Zduńskiej Woli”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował
projekt uchwały rady powiatu w sprawie zamiaru przekształcenia Szkolnego

Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Czekay” w Zduńskiej Woli, a następnie skierował
na stosowne komisje i sesję.

Punkt 5
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu uchwały rady
powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2
w Zduńskiej Woli oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wojsławicach. –
ED.5.2017

Opinia prawna:
„Pozytywnie opiniuję projekt uchwały pod względem formalno-prawnym”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
”Nie wnoszę uwag do treści uchwały, zwracam jednak uwagę, iż zmiana organizacji
pracy schronisk wymaga zmian zarówno w polityce rachunkowości jednostki,
kręgach inwentarzowych jak i pozostałych procedurach”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował
projekt uchwały rady powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego Nr 2 w Zduńskiej Woli oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Wojsławicach, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 6
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu uchwały rady
powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Zduńskiej Woli – ED.4.2017.

Opinia prawna:
„Pozytywnie opiniuję niniejszą uchwałę pod względem formalno-prawnym”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował
projekt uchwały rady powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej
w Zduńskiej Woli, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 7
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu uchwały rady
powiatu

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

i specjalnych

do

nowego

ustroju

szkolnego

oraz

ustalenia

sieci

szkół

ponadpodstawowych i specjalnych – ED.6.2017.

Opinia prawna:
„Pozytywnie opiniuję przedstawiony projekt Uchwały”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Bez uwag”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”, 1 głos „przeciwny”) pozytywnie
zaopiniował projekt uchwały rady powiatu zduńskowolskiego w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju
szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, a następnie
skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 8
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie analizy wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynikających
z obowiązku realizacji art. 30 a Karty Nauczyciela za rok 2016 – ED.7.2017.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zapoznał się oraz polecił
przekazać

przedstawioną

informację

Radzie

Ogólnospołeczną i Programowo-Budżetową.

Powiatu

oraz

na

Komisję

Punkt 9
Wniosek

Wydziału

Edukacji

w

sprawie

wyznaczenia

Wicestarosty

Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu
Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylii w Zduńskiej Woli – Agnieszki Jaśkiewicz do
reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego w zakresie złożenia wniosku pod
nazwą „Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych”
i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu
Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J.
Sylii w Zduńskiej Woli - Agnieszki Jaśkiewicz do realizacji projektu złożonego
w ramach programu Erasmus+. – ED.9.2017.

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod względem formalno- prawnym”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/16/17
w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego
oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylii
w Zduńskiej

Woli

Zduńskowolskiego

–

Agnieszki

w zakresie

Jaśkiewicz
złożenia

do

wniosku

reprezentowania
pod nazwą

Powiatu

„Zdobywanie

umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych” i zawarcia umowy
z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ oraz
upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylii w Zduńskiej
Woli – Agnieszki Jaśkiewicz do realizacji projektu złożonego w ramach Programu
Erasmus+.

Punkt 10
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu uchwały rady
powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu powiatu zduńskowolskiego
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania ED.10.2017.

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod względem formalno- prawnym”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował
projekt uchwały rady powiatu zduńskowolskiego w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
dotowanych z budżetu powiatu zduńskowolskiego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a następnie skierował na stosowne
komisje i sesję.

Punkt 11
Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały rady powiatu w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu
Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa
i przyjęcia pomocy finansowej (Rozbudowa skrzyżowania ulic: Piwnej, Paprockiej
i Dolnej w Zduńskiej Woli) – PZD.023.1.2017.

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Bez uwag”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował
projekt uchwały rady powiatu zduńskowolskiego w sprawie upoważnienia Zarządu
Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia
partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej (Rozbudowa skrzyżowania ulic: Piwnej,
Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej Woli), a następnie skierował na stosowne komisje
i sesję.

Punkt 12
Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały rady powiatu w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu
Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa

i przyjęcia pomocy finansowej (Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E we wsi
Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko-Zapolice) – PZD.023.2.2017.

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Bez uwag”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował
projekt uchwały rady powiatu zduńskowolskiego w sprawie upoważnienia Zarządu
Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia
partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej (Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E
we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko-Zapolice), a następnie skierował na
stosowne komisje i sesję.

Punkt 13
Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia
partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej (Przebudowa ciągu komunikacyjnego
Wiejska – Kacza - Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej) –
PZD.023.3.2017.

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował
projekt uchwały rady powiatu zduńskowolskiego w sprawie upoważnienia Zarządu
Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia
partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej (Przebudowa ciągu komunikacyjnego

Wiejska- Kacza-Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej), a następnie
skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 14
Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały rady powiatu w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu
Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa
i przyjęcia pomocy finansowej (Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska –
Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza) – PZD.023.4.2017.

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował
projekt uchwały rady powiatu zduńskowolskiego w sprawie upoważnienia Zarządu
Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia
partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej (Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul.
Łaska – Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza), a następnie
skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 15
Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie przekazania
nakładów poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę
drogi Nr 1762E.

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag do przedstawionego projektu uchwały”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/17/17
w sprawie przekazania nakładów poniesionych na opracowanie dokumentacji
projektowej na przebudowę drogi Nr 1762E.

Punkt 16
Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia

aktualizacji

Wieloletniego

Programu

Inwestycyjnego

Powiatu

Zduńskowolskiego na lata 2007-2020 – IF.2.2017.

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym.”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował
projekt uchwały rady powiatu zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia aktualizacji
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Zduńskowolskiego na lata 20072020, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 17
Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp.
z o.o. planowanych nakładów związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa
obiektu Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. o. o.” na nieruchomościach
oznaczonych w rejestrze gruntów numerami 18 oraz 8/1, obręb 7 w Zduńskiej Woli IF.3.2017.

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/18/17
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Zduńskowolski Szpital
Powiatowy Sp. z o.o. planowanych nakładów związanych z realizacją inwestycji pn.
„Budowa obiektu Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” na
nieruchomościach oznaczonych w rejestrze gruntów numerami 18 oraz 8/1, obręb
7 w Zduńskiej Woli.

Punkt 18
Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie informacji dotyczącej działalności Domu Dziecka im. św. M.M. Kolbego
w Wojsławicach.

Opinia prawna:
„Nie podlega opinii”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Zgodnie ze stanowiskiem dyrektora placówki proponują określenie czasu na
dodatkowe

przeanalizowanie

sytuacji

faktycznej

placówki

i

przygotowanie

wniosków. W przygotowaniu wniosków należy wziąć pod uwagę m. in.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia
2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720)”.
Dyrektor Domu Dziecka w Wojsławicach Pani Monika Walczak omówiła informację
dotyczącą działalności Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli Pani Barbara
Kałużewska poinformowała, iż w całej Polsce jest taka sytuacja i w roku 2016 roku
był tylko jeden wniosek o przyjecie dziecka do Domu Dziecka.
Starosta Pan Wojciech Rychlik zwrócił uwagę na brak informowania o

trudnej

sytuacji Domu Dziecka, które powinno być zgłoszone już we wrześniu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) polecił przygotować na koniec
lutego br. dokładną analizę, celem wykazania kierunku dalszego funkcjonowania

przez Dom Dziecka w Wojsławicach i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zduńskiej Woli.

Punkt 19
Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie zaopiniowania projektu Stanowiska Rady Powiatu Zduńskowolskiego
w sprawie zatwierdzenia przyjętego w dniu 27 czerwca 2013 r. Strategicznego
Planu Wieloletniego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o. o.
w Zduńskiej Woli na lata 2013-2020 oraz wyboru kierunku dalszego rozwoju
szpitala.

Opinia prawna:
„Nie podlega opinii”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował
projekt stanowiska oraz skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 20
Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia
Programu Restrukturyzacji Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka
z o.o. w Zduńskiej Woli.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Zmiany objęte wnioskiem są niezbędnym elementem funkcjonowania szpitala,
zachowania płynności finansowej i stanowią prognozy do jego rozbudowy”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował
projekt uchwały rady powiatu zduńskowolskiego w sprawie zatwierdzenia Programu
Restrukturyzacji

Zduńskowolskiego

Szpitala

Powiatowego

Spółka

z

o.

o.

w Zduńskiej Woli, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 21
Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
sprawozdań z działalności komisji stałych rady powiatu zduńskowolskiego
za 2016 r.

Opinia prawna:
„Zgodnie z art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) komisje podlegają Radzie
Powiatu i przedkładają jej swoje sprawozdania z działalności”.
Zarząd

Powiatu

jednogłośnie

(ogółem

5

głosów

„za”)

zapoznał

się

ze

sprawozdaniami z działalności komisji stałych rady powiatu zduńskowolskiego za
2016 r., a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 22
Uchwały budżetowe:
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła:
1) projekty uchwał zarządu powiatu:
- zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/19/17
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017.
- zmieniająca Uchwałę Nr V/4/17 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 10
stycznia

2017

r.

w

sprawie

wykonania

uchwały

budżetowej

Powiatu

Zduńskowolskiego na rok 2017 (w podziale na plany finansowe poszczególnych
jednostek organizacyjnych)
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/20/17
zmieniającą Uchwałę Nr V/4/17 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 10
stycznia

2017

r.

w

sprawie

wykonania

uchwały

budżetowej

Powiatu

Zduńskowolskiego na rok 2017 (w podziale na plany finansowe poszczególnych
jednostek organizacyjnych).
2) projekty uchwał rady powiatu:
-

w

sprawie

zmian

w

Uchwale

Nr

XXV/86/16

w

sprawie

uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2035 –
FK.1/17.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował
projekt uchwały rady powiatu zduńskowolskiego w sprawie zmian w Uchwale Nr
XXV/86/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Zduńskowolskiego na lata 2017-2035, a następnie skierował na stosowne komisje
i sesję.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska poinformowała, iż tematyka przedsięwzięć
to przede wszystkim Szpital, który planuje się dokapitalizować, w wysokości wkładu
własnego, czyli w kwocie ogółem 11 590 255, 00 zł, z rozłożeniem na lata 20182020, z czego w roku:
- 2018 w kwocie 2 317 179, 00 zł
- 2019 w kwocie 4 349 459, 00 zł
- 2020 w kwocie 4 923 617, 00 zł.
Drugim przedsięwzięciem jest projekt „e-Powiat Zduńskowolski”, dofinansowany ze
środków Unii Europejskiej, obejmujący lata 2016-2020, gdzie środki własne to
1 153 693, 00 zł w rozłożeniu na lata 2018-2020, jeśli uda się zyskać to
dofinansowanie byłoby w roku:
- 2018 - 358 000, 00 zł,
- 2019 - 381 000, 00 zł
- 2020 – 384 000, 00 zł.

Połączenie tych 2 przedsięwzięć wiąże się z dużym rozmiarem wkładu własnego.
Przewidzenie zaciągnięcia dodatkowych przychodów w postaci kredytu czy emisji
obligacji nie spowodowało zagrożenia dla funkcjonowania powiatu w sensie
prognozy, do roku 2035 mają prawidłowe relacje wskaźnikowe, jednak od roku
2033 relacja lat porównawczych różni się o 0,6 %, co może być wskazane przez
Regionalną Izbę Obrachunkową, jako element zwiększonego ryzyka . Prognozę na
lata 2023, podobnie jak i poprzednio przy uchwalaniu budżetu nie było zmienianie
co do możliwości, jeśli chodzi o prognozowanie dochodów i wydatków bieżących,
ponieważ trzeba działać zgodnie z wytycznymi ministra Finansów.
Zostały przygotowane pewne zestawienia, aby pokazać, jak kształtują się wielkości
związane

z

zaciągnięciem

dodatkowych

zobowiązać,

np.

kwota

długu

w porównaniu do dochodów ogółem. Takie wielkości nie są elementem Wieloletniej
Prognozy

Finansowej,

natomiast

rozmiar

środków

jakie

zaciąga

Powiat,

zobowiązuje, aby wiedzieć o ile wzrasta ryzyko funkcjonowania powiatu i jak to się
kształtuje.
W roku 2017 i z zaplanowanym już kredytem do zaciągnięcia przy uchwalaniu
budżetu, kwota długu stanowi 35% dochodów ogółem. W latach następnych kwota
długu w związku z realizowanymi inwestycjami będzie sukcesywnie się zwiększała.
Podkreśliła również, iż założenia Ministra Finansów, który wytycza pewne wzrosty
dochodów, które mogą się nie sprawdzić, dlatego że z drugiej strony szykuj się tyle
różnych przepisów, które są działaniami socjalnymi, np. wzrost kwoty wolnej da dla
8000

dla różnych grup zawodowych, które spowodowują mniejsze wpływy

z podatku dochodowych od osób fizycznych, czyli mniejsze o ok. 0,1 -0,25 %, które
mają podzielić na wszystkie powiaty, dlatego nie wiadomo jaka będzie strata.
Ryzyko niezrealizowania wszystkich dochodów i wzrasta. Te wielkości i przychody
z rozchodami nie powodują, żeby wzrost ryzyka był nieprawidłowy.
Przy takiej decyzji musi być świadomość, że jest pewne naprężenie i wzrost kwoty
długu, ale jest możliwe do zrealizowania.
Największe

ryzyko

jest w latach 2023-2025, gdzie rozchody wynoszą

4 400 000, 00 zł – 4 500 000, 00 zł.
Obsługa długu pokazana jest w aktualnych stopach procentowych, ale trzeba wziąć
pod uwagę, że jeżeli mówi się o wzroście obsługi długu to jest to ok. 200 000, 00 zł,
to tutaj też jest olbrzymie ryzyko, że te kwoty się zmienią. Jeżeli koszty
funkcjonowania gospodarki i stopa inflacji zmienią się to wzrosną stopy procentowe.

- w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/87/16 w sprawie uchwalenia budżetu na rok
2017.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował
projekt uchwały rady powiatu zduńskowolskiego w sprawie zmian w Uchwale Nr
XXV/87/16 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017, a następnie skierował na
stosowne komisje i sesję.

Punkt 23
Sprawy różne:
1. Dyrektor Zespołu Szkół w Karsznicach Pani Agnieszka Jaśkiewicz przedstawiła
informację o nieopłacaniu składek PFRON i zawnioskowała o pomoc skierowania
sprawy do Sądu oraz w razie negatywnego wyniku o pomoc w spłaceniu
wymaganej kwoty.
Z opinii radcy prawnego wynika, iż należy sprawę skierować do Sądu.
Zarząd rozważał czy uiścić tą kwotę jak najszybciej, czy wystąpić do sądu i iść
w spór.
Zarząd Powiatu postanowił zaczekać na oficjalną decyzję z PFRON-u.

Punkt 24
Wnioski Członków Zarządu.
Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 25
Zakończenie posiedzenia

Posiedzenie zakończył Starosta Wojciech Rychlik.
Na tym protokół zakończono.

Starosta Wojciech Rychlik – Przewodniczący Zarządu
Marcin Łabędzki - Wicestarosta
Feliks Pacewicz – Członek Zarządu
Hanna Iwaniuk – Członek Zarządu
Adam Kaczmarek– Członek Zarządu

Protokołowała:
E. Jankowska

