Protokół Nr V/7/17
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 21.02.2017 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
1.

Wojciech Rychlik – Starosta

2.

Marcin Łabędzki – Wicestarosta

3.

Feliks Pacewicz – Członek Zarządu

4.

Adam Kaczmarek – Członek Zarządu

5.

Mariusz Kubiak – Sekretarz Powiatu

6.

Anna Królikowska – Skarbnik Powiatu

Nieobecna:
7.

Hanna Iwaniuk – Członek Zarządu

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. Uchwały budżetowe.
5. Sprawy różne.
6. Wnioski Członków Zarządu.
7. Zakończenie posiedzenia.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził porządek obrad

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 14.02.br.
Zarząd

Powiatu

jednogłośnie

(ogółem

4

głosy

„za”)

zatwierdził

protokół

z posiedzenia Zarządu w dniu 14.02.br.

Punkt 4
Uchwały budżetowe:
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła:
1/ projekty autopoprawek do projektów uchwał rady powiatu:

- nr FK/RP-3/17 w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/86/16 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2035.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował
projekt autopoprawki do projektu 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.

- nr FK/RP-4/17 w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/87/16 w sprawie uchwalenia
budżetu powiatu na rok 2017.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował
projekt autopoprawki do projektu uchwały rady powiatu zduńskowolskiego
w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/87/16 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu
na rok 2017, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.
2/ projekty uchwał zarządu powiatu:

-w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/40/17
w sprawie zmian w planie dochodów i 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/41/17
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).

Punkt 5
Sprawy różne:
1. Starosta Pan Wojciech Rychlik poinformował, iż wpłynął dziś wniosek do Zarządu
Powiatu Zduńskowolskiego Pani Barbary Kałużewskiej Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli z wnioskiem o rozwiązanie umowy
o pracę na mocy porozumienia stron, w treści: „Zwracam się z prośbą o rozwiązanie
umowy o pracę zawartej w dniu 1 kwietnia 2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu
Zduńskowolskiego, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, reprezentowanym
przez Starostę Zduńskowolskiego a Kałużewską Barbarą, na mocy porozumienia
stron, z terminem rozwiązania umowy na dzień 28 lutego 2017 roku.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) przyjął wniosek i wyraził zgodę
na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron w terminie określonym
przez wnioskodawcę Panią Barbarę Kałużewską z dniem 28.02. 2017 r.
Starosta Pan Wojciech Rychlik zaproponował, aby Sekretarz Powiatu Pan Mariusz
Kubiak przejął i rozliczył z obowiązków Panią Barbarę Kałużewską Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, z uwagi na
doświadczenie w kierowaniu jednostką.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) postanowił upoważnić Pana
Mariusza Kubiaka Sekretarza Powiatu Zduńskowolskiego do przejęcia i rozliczenia
z obowiązków Pani Barbary Kałużewskiej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w imieniu Zarządu oraz polecił Pani Magdalenie Szymczak Naczelnikowi
Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości przygotowanie
projektu Uchwały w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli na posiedzenie Zarządu w dniu
28 lutego br.
2. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenów Rozwojowych Pan
Jarosław Andrysiak przedstawił Zarządowi informacje na temat przeprowadzonego
w dniu 16 lutego 2017 r., drugiego już przetargu ustnego ograniczonego na
sprzedaż nieruchomości Powiatu w miejscowości Pratków, gm. Zduńska Wola –
działki nr 181 i 369.
Działka nr 181 o powierzchni 3,9600 ha, wyceniona na kwotę 110 880 zł netto
w pierwotnym operacie szacunkowym, została oferowana do sprzedaży za
obniżoną za zgodą Zarządu o 25% cenę wywoławczą 83 175,00 zł netto plus
należny podatek VAT 23%. Do przetargu przystąpił jeden oferent, który wpłacił
wymagane wadium (4 500,00 zł) i spełniał szczegółowe wymagania dotyczące
nabywców gruntów rolnych, obowiązujące po nowelizacji ustawy o ochronie
gruntów rolnych w roku 2016. Po przeprowadzonej, zgodnej z wymogami przepisów
licytacji, oferent przebił ww. cenę wywoławczą o jedno, ustalone wcześniej wspólnie
z Komisją i wymagane przepisami postąpienie tj. o 1000,00 zł i zaoferował cenę
nabycia 84 175,00 zł netto plus podatek VAT. Oferta nie została podwyższona
i cena sprzedaży ww. nieruchomości to 84 175,00 zł netto (103 535,25 zł z VAT).
W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą działki nr 181 jest Pan Mariusz
Szubert – młody rolnik z Pratkowa. Podpisanie aktu notarialnego sprzedaży
przewidziane jest do końca miesiąca marca br.
Zarząd powiatu powyższą informację przyjął.

3. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenów Rozwojowych
przedstawił również informację dotyczącą przetargu dla działki nr 369 o powierzchni
2,2700 ha, którą rzeczoznawca majątkowy wycenił na kwotę 49 940,00 zł netto,
a po obniżeniu jej ceny o 25% za zgodą Zarządu oferowana była za cenę
wywoławczą 37 425,00 zł netto (46 032,75 zł z VAT). Niestety, nikt nie wpłacił
wymaganego wadium tj. 2 000,00 zł i przetarg został zamknięty wynikiem
negatywnym.
Naczelnik poinformował Zarząd, że z uwagi na ważność operatu szacunkowego dla
tej działki do dnia 30 kwietnia 2017 r. proponuje przeprowadzenie jeszcze jednego
przetargu i kolejne obniżenie ceny wywoławczej tej nieruchomości, z uwagi na jej
niekorzystne parametry (bardzo wydłużony kształt i samosiejki z sąsiadującego
lasu), co wpływa na brak zainteresowanych jej nabyciem w kolejnych przetargach.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący”) po
dyskusji przychylił się do propozycji Naczelnika i wyraził zgodę na przeprowadzenie
kolejnego przetargu oraz przegłosował zgodę na obniżenie ceny wywoławczej
o 50% tj. do wartości 24 950,00 zł netto (30 688,50 zł brutto).
4. Starosta Pan Wojciech Rychlik poinformował, iż Wydział Spraw Społecznych
i Wspierania Przedsiębiorczości nie znalazł środków na wkład własny, który jest
niezbędny do złożenia wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na potrzeby
działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 59.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) ponownie przeanalizował
kwestie zabezpieczenia środków na wkład własny do złożenia wniosku do
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odnośnie zakupu
samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli przy ul.
Łaskiej. Z uwagi na braki finansowe wykazane w jednostkach pomocy społecznej,
szczególnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli na miesiąc
grudzień

w planach

finansowych,

Zarząd

Powiatu

nie

widzi

możliwości

zabezpieczenia środków, stąd też na rok 2017 odstępuje od złożenia wniosku.

5. Starosta Pan Wojciech Rychlik poinformował, iż wpłynęła negatywna opinia
Wojewody Łódzkiego o celowości inwestycji budowlanej obejmującej powstanie
jednolitego

zespołu

podmiotu

leczniczego

-

Zduńskowolskiego

Szpitala

Powiatowego Sp. z o. o., dla ulokowania w nim lecznictwa szpitalnego, poradni
podstawowej specjalistycznej opieki medycznej oraz pracowni diagnostycznych.
Na odwołanie w postaci protestu wniesionego do ministra właściwego przysługuje
14 dni od dnia doręczenia opinii. Starosta poinformował również, iż Zarząd
zastanawiał się, czy nie zaproponować Radzie wystosowanie Stanowiska do
Ministra Zdrowia i Wojewody Łódzkiego.

Punkt 6
Wnioski Członków Zarządu.
Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 7
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

