Protokół Nr V/32/17
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 22.08.2017 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.

Elżbieta Szymczak - p. o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego

i Zarządzania Kryzysowego
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 nr V/31/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 08.08.2017 r.
4. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie
zmiany Uchwały Nr II/17/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Zduńskowolskiego. – OR/25/2017
5. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/22/17 Rady Powiatu Zduńskowolskiego

z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej

i

społecznej

Państwowego

osób

Funduszu

niepełnosprawnych

Rehabilitacji

i

Osób

podziału

środków

Niepełnosprawnych,

przeznaczonych na ich realizację w 2017 r. – SP.58.2017
6. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości
w sprawie przedstawienia stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie zatrudniania pielęgniarek w domu pomocy społecznej.
- SP.59.2017
7. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego, tj. dla: Mariki Klimkiewicz, Kingi Troczyńskiej, Anny Stykały,
Katarzyny

Danielewskiej,

Michaliny

Marszałek,

Renaty

Stoczkiewicz,

Elżbiety Raj. – ED.52.2017
8. Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie
przyjęcia Planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017
-2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych analiz dotyczących jego sytuacji
gospodarczej

oraz

zlokalizowanych

wskazaniem

na

jego

kierunków

terenie

w

rozwoju
ramach

szkół

zawodowych

realizacji

projektu

pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”. – IF.9.2017
9. Zestawienie wstępne dotyczące:
1) Wielkości szacowanych dochodów w roku 2018,
2) Kwoty kosztów związanych z obsługą zadłużenia powiatu oraz kwoty
rozchodów przypadających na rok 2018 i lata dalsze,
3) Wielkości przedsięwzięć wieloletnich (w zakresie zadań inwestycyjnych
oraz zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
UE) z podaniem

źródeł ich finansowania

zobowiązań,
4) Prognozy długu powiatu.
10. Uchwały budżetowe.
11. Sprawy różne.
12. Wnioski Członków Zarządu.
13. Zakończenie posiedzenia.

i limitu

zaciągniętych

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

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr V/31/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 08.08.2017 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził protokół
z posiedzenia Zarządu w dniu 08.08.2017 r.

Punkt 4
Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie zmiany
Uchwały Nr II/17/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Zduńskowolskiego. – OR/25/2017

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno - prawnym.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował
projekt uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr
II/17/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zduńskowolskiego,
a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 5
Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/22/17 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację
w 2017 r. – SP.58.2017

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Nie wnoszę uwag.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował
projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVII/22/17 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie
określenia

zadań

z

zakresu

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

osób

niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w 2017 r., a następnie
skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 6
Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie przedstawienia stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie zatrudniania pielęgniarek w domu pomocy społecznej.
- SP.59.2017

Opinia prawna:
„Nie podlega opinii.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag.”
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Przatówku Pani Magdalena Frątczak –
Maciejewska przedstawiła informację dotyczącą stanowiska Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zatrudniania pielęgniarek w domu pomocy
społecznej.
Zarząd Powiatu przyjął informację przedstawioną przez Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Przatówku Pani Magdaleny Frątczak – Maciejewskiej,.

Punkt 7
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego, tj. dla: Mariki Klimkiewicz, Kingi Troczyńskiej, Anny Stykały,

Katarzyny

Danielewskiej,

Michaliny

Marszałek,

Renaty

Stoczkiewicz,

Elżbiety Raj. – ED.52.2017

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

Starosta Pan Wojciech Rychlik przedstawił projekt Uchwały w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla Mariki Klimkiewicz.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/164/17
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – dla Mariki
Klimkiewicz.

Starosta Pan Wojciech Rychlik przedstawił projekt Uchwały w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla Kingi Troczyńskiej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/165/17
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - dla Kingi
Troczyńskiej.

Starosta Pan Wojciech Rychlik przedstawił projekt Uchwały w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla Anny Stykały i Katarzyny Danielewskiej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/166/17
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Anny Stykały
i Katarzyny Danielewskiej.

Starosta Pan Wojciech Rychlik przedstawił projekt Uchwały w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla Michaliny Marszałek.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/167/17
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - dla Michaliny
Marszałek.

Starosta Pan Wojciech Rychlik przedstawił projekt Uchwały w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla Renaty Stoczkiewicz.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/168/17
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - dla Renaty
Stoczkiewicz.

Starosta Pan Wojciech Rychlik przedstawił projekt Uchwały w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla Elżbiety Raj.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/169/17
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - dla Elżbiety Raj.

Punkt 8
Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie
przyjęcia Planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017
-2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych analiz dotyczących jego sytuacji
gospodarczej

oraz

wskazaniem

kierunków

rozwoju

szkół

zawodowych

zlokalizowanych na jego terenie w ramach realizacji projektu pn.: „Przedsiębiorczy
Powiat Zduńskowolski”. – IF.9.2017

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„ Nie wnoszę uwag.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”)

pozytywnie zaopiniował

projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie przyjęcia Planu
promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2025 wraz
z przeprowadzeniem niezbędnych analiz dotyczących jego sytuacji gospodarczej
oraz wskazaniem kierunków rozwoju szkół zawodowych zlokalizowanych na jego
terenie w ramach realizacji projektu pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”,
a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 9
Zestawienie wstępne dotyczące:
1) Wielkości szacowanych dochodów w roku 2018,
2) Kwoty kosztów związanych z obsługą zadłużenia powiatu oraz kwoty
rozchodów przypadających na rok 2018 i lata dalsze,
3) Wielkości przedsięwzięć wieloletnich (w zakresie zadań inwestycyjnych
oraz zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
UE) z podaniem

źródeł ich finansowania

i limitu

zaciągniętych

zobowiązań,
4) Prognozy długu powiatu.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła zestawienie wstępne
budżetu na 2018 rok, który został sporządzony w II wariantach: I wariant
zawierający aktualny wykaz przedsięwzięć oraz II wariant uwzględniający
w wykazie przedsięwzięć majątkowych zadania, w ramach których planowane jest
aplikowanie o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019” tj.:
- „Przebudowa ul. Opiesińskiej"- 1 078 007 zł (wkład własny),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo- KrokociceLichawa"- 2 100 000 zł (wkład własny) oraz planowanego dokapitalizowania
Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w wysokości 500 000 zł
(Załącznik Nr 1a, 2a, 3a i 4a). (Informacja stanowi załącznik do protokołu)
Starosta Pan Wojciech Rychlik zwrócił uwagę na brak umiejscowienia w planie
budżetu na rok 2018, rozbudowy Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego
Sp. z o. o. Zobowiązał Naczelnika Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i
Rozwoju Pana Radosława Stefaniaka oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
Pana Piotra Pacelta do dokonania oceny zmiany regulaminu przyznawania
dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019”. Poinformował
również, iż nie wyklucza II wariantu budżetu na 2018 rok, pod warunkiem
dofinansowania inwestycji ze strony Wójta Gminy i Miasta w Szadku.
Zarząd

Powiatu

jednogłośnie

(ogółem

5

głosów

„za”)

zapoznał

się

z przedstawionym materiałem przez Panią Skarbnik oraz postanowił odłożyć
kwestię podjęcia decyzji na kolejne posiedzenia Zarządu celem zapoznania się
z

regulaminem

przyznawania

dofinansowania

„Programu

rozwoju

gminnej

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019”. Decyzja Zarządu
o uwzględnieniu w budżecie na rok 2018 inwestycji ujętych w wariancie II podjęta
zostanie po dokonaniu oceny ww. dokumentu i otrzymaniu informacji zwrotnej od
samorządów o możliwościach dofinansowania przedmiotowych zadań z ich
budżetu.

Punkt 10
Uchwały budżetowe:
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła:
1/ projekty uchwał rady powiatu:
- zmieniająca Uchwałę Nr XXV/86/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2035 – FK.16/17.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował
projekt uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr
XXV/86/16 w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Zduńskowolskiego na lata 2017-2035, a następnie skierował na stosowne komisje
i sesję.
- zmieniająca Uchwałę Nr XXV/87/16 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
– FK.17/17.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował
projekt uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającą Uchwałę Nr
XXV/87/16 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017, a następnie skierował na
stosowne komisje i sesję.

Punkt 11
Sprawy różne:
1. Starosta Pan Wojciech Rychlik przedstawił sprawę formy przekazania Gminom
w obrębie Powiatu worków na potrzeby akcji sprzątania świata.

Opinia prawna:
„Opinia stanowi załącznik do protokołu”.
Zarząd Powiatu postanowił odłożyć powyższą sprawę do przyszłego roku.

Punkt 12
Wnioski Członków Zarządu.
Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 13
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

