Protokół Nr V/9/17
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 07.03.2017 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 Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości
w sprawie informacji dotyczącej funkcjonowania Domu Dziecka im. Św. M.M.
Kolbego w Wojsławicach.
5. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości
w sprawie współudziału powiatu zduńskowolskiego w realizacji Kampanii
profilaktyczno-edukacyjnej”

porozmawiajmy

o

HIV/ADIS”

wśród

uczniów

pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych powiatu zduńskowolskiego, poprzez
sfinansowanie w roku 2017 warsztatów zajęciowych realizowanych w ramach
przedmiotowej kampanii.

6. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej
uchwałę Nr V/165/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatrudnienia
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli oraz udzielenia
upoważnień

do

składania

oświadczeń

woli

w

sprawach

majątkowych

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu realizowanej przez
Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli.
7. Uchwały budżetowe.
8. Sprawozdanie

RB-27S

z

wykonania

planu

dochodów

budżetowych

samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, okres
sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31.12.2016 r.
9. Sprawozdanie RB-28S z wykonania planu wydatków budżetu jednostek
samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy; od początku roku do
31.12.2016 r.
10. Sprawozdanie

RB-27S

z

wykonania

planu

dochodów

budżetowych

samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, okres
sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31.01.2017 r.
11. Sprawozdanie RB-28S z wykonania planu wydatków budżetu jednostek
samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy; od początku roku do
31.01.2017 r.
12. Sprawy różne.
13. Wnioski Członków Zarządu.
14. Zakończenie posiedzenia.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził porządek obrad

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 21.02.2017r..
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził protokół
z posiedzenia Zarządu w dniu 21.02.17 r.

Punkt 4
Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie informacji dotyczącej funkcjonowania Domu Dziecka im. Św. M.M.
Kolbego w Wojsławicach.
Opinia prawna:
„Nie podlega opinii”
Opinia skarbnika powiatu:
„Załącznik do druku wniosku dotyczy informacji nt. liczby wychowanków w Domu
dziecka w okresie do 23 lutego 2017 r.”
Dyrektor Domu Dziecka Monika Walczak poinformowała, że obecnie w domu
dziecka są 24 osoby. Oczekuje na przybycie dodatkowo dwóch osób.
Starosta Wojciech Rychlik zwrócił się do pani Dyrektor o bieżące informowanie
Zarządu Powiatu o sytuacji w Domu Dziecka, szczególnie w kwestii liczby dzieci.
Podejmowanie działań o utrzymanie liczby wychowanków, tak by nie doprowadzić
do dalszego wzrostu kosztów utrzymania placówki.

Zarząd powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) przyjął powyższą informację .

Punkt 5
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
współudziału powiatu zduńskowolskiego w realizacji Kampanii profilaktycznoedukacyjnej” porozmawiajmy o HIV/ADIS” wśród uczniów pierwszych klas szkół
ponadgimnazjalnych powiatu zduńskowolskiego, poprzez sfinansowanie w roku
2017 warsztatów zajęciowych realizowanych w ramach przedmiotowej kampanii.
Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag”

Opinia skarbnika powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął uchwałę Nr V/52/17 w
sprawie

współudziału

powiatu

zduńskowolskiego

w

realizacji

Kampanii

profilaktyczno-edukacyjnej” porozmawiajmy o HIV/ADIS” wśród uczniów pierwszych
klas szkół ponadgimnazjalnych powiatu zduńskowolskiego, poprzez sfinansowanie
w roku 2017 warsztatów zajęciowych realizowanych w ramach przedmiotowej
Kampanii.
Punkt 6
Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej
uchwałę Nr V/165/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli oraz udzielenia upoważnień do
składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem
bieżącej działalności Powiatu realizowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w
Zduńskiej Woli.
Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym”.
Opinia skarbnika powiatu:
„Pozytywnie opiniuję”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął uchwałę Nr V/53/17
zmieniającą uchwałę Nr V/165/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30
czerwca 2016 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w
Zduńskiej Woli oraz udzielenia upoważnień do składania oświadczeń woli w
sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu
realizowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli.
Punkt 7
Uchwały budżetowe.
Skarbnik Powiatu Anna Królikowska przedłożyła projekty uchwał:
1/ w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/54/17 w
sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017.
2/ zmieniający 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 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/55/17
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 8
Sprawozdanie RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej
jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od
początku roku do dnia 31.12.2016 r.
Zarząd

Powiatu

jednogłośnie

(ogółem

5

głosów

„za”)

zapoznał

się

z w/w sprawozdaniem.
Punkt 9
Sprawozdanie RB-28S z wykonania planu wydatków budżetu jednostek samorządu
terytorialnego okres sprawozdawczy; od początku roku do 31.12.2016 r.
Zarząd

Powiatu

jednogłośnie

(ogółem

5

głosów

„za”)

zapoznał

się

z w/w sprawozdaniem.
Punkt 10
Sprawozdanie RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej
jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od
początku roku do dnia 31.01.2017 r.
Zarząd

Powiatu

jednogłośnie

z w/w sprawozdaniem.

(ogółem

5

głosów

„za”)

zapoznał

się

Punkt 11
Sprawozdanie RB-28S z wykonania planu wydatków budżetu jednostek samorządu
terytorialnego okres sprawozdawczy; od początku roku do 31.01.2017 r.
Zarząd

Powiatu

jednogłośnie

(ogółem

5

głosów

„za”)

zapoznał

się

z w/w sprawozdaniem.
Punkt 12
Sprawy różne:
Naczelnik

Wydziału

Spraw

Społecznych

Magdalena Szymczak przedstawiła projekt

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

pisma skierowanego do Prezydenta

Miasta w sprawie „porozumienia dotyczącego współpracy pomiędzy samorządami
pn: „Konsorcjum Samorządów dla Rewitalizacji Magistrali Węglowej Śląsk- Porty”.
Zarząd Powiatu przyjął projekt stanowiska.
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Sylwester Woźniak przedstawił projekt
zawiadomienia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie
zwrotu kwoty należności głównej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków do dnia dokonania
zwrotu w związku z dotacją celowa udzieloną Miastu Zduńska Wola na podstawie
umowy z dnia 8 kwietnia 2009 r. zawartej pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim a
Miastem Zduńska Wola w sprawie uszczegółowienia warunków realizacji projektu
pn: „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez
przebudowę

infrastruktury

transportowej

Północ-Południe

w

powiecie

zduńskowolskim i łaskim.”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął decyzję o wszczęciu
postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.
Sekretarz Powiatu Mariusz Kubiak przedstawił informację Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru dotyczącą szacunków wartości sprzedaży nieruchomości
Powiatu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją.

Punkt 13
Wnioski Członków Zarządu.
Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 14
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

