Protokół Nr V/33/17
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 29.08.2017 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/32/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 22.08.2017 r.
4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Zduńskowolskiego na lata 2017-2035 w I półroczu 2017 roku.
5. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zduńskowolskiego
za I półrocze 2017 roku.
6. Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie

upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do zawarcia umowy z Gminą
i Miastem Szadek w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy
finansowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi
powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo – Krokocice – Lichawa oraz
wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszego zadania.
7. Uchwały budżetowe.
8. Sprawy różne.
9. Wnioski Członków Zarządu.
10. Zakończenie posiedzenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził zaproponowany
porządek obrad.

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr V/32/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 22.08.2017 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził protokół
z posiedzenia Zarządu w dniu 22.08.2017 r.

Punkt 4
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Zduńskowolskiego na lata 2017-2035 w I półroczu 2017 roku.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła informację o kształtowaniu
się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2035
w I półroczu 2017 roku.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/170/17
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2035 w I półroczu 2017 roku.

Punkt 5
Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zduńskowolskiego za
I półrocze 2017 roku.

Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła informację opisową
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zduńskowolskiego za I półrocze 2017
roku.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/171/17
w sprawie

przyjęcia

informacji o

przebiegu

wykonania

budżetu

Powiatu

Zduńskowolskiego za I półrocze 2017 roku.

Punkt 6
Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie
upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do zawarcia umowy z Gminą
i Miastem Szadek w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy
finansowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi
powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo – Krokocice – Lichawa oraz
wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszego zadania.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Opinia w zakresie objętym wnioskiem została przedstawiona na poprzednim
posiedzeniu Zarządu Powiatu tj. w dniu 22.08.br.”
Zarząd Powiatu (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt uchwały
Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie

upoważnienia Zarządu Powiatu

Zduńskowolskiego do zawarcia umowy z Gminą i Miastem Szadek w sprawie
ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej dla realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku
Choszczewo – Krokocice – Lichawa oraz wszystkich innych dokumentów
związanych z realizacją niniejszego zadania, a następnie skierował na stosowne
komisje i sesję.

Punkt 7
Uchwały budżetowe:
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła:
1/ autopoprawkę do projektu uchwały nr FK/RP-16/17 zmieniającej Uchwałę 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
autopoprawkę do projektu 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.
2/ projekty uchwał zarządu powiatu:
- w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017
w zakresie zadań zleconych i własnych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/172/17
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017
w zakresie zadań zleconych i własnych.
- 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 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/173/17
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).

- zmiany dysponenta środków finansowych w dziale 756 Dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 Wpływy z innych
opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw w zakresie dochodów powiatu na rok 2017.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/174/17
w sprawie zmiany dysponenta środków finansowych w dziale 756 Dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 Wpływy z innych
opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw w zakresie dochodów powiatu na rok 2017.

Punkt 8
Sprawy różne:
1. Starosta Pan Wojciech Rychlik przedstawił pismo Prezydenta Miasta Zduńska
Wola dotyczące

stanowiska

w sprawie

dofinansowania

przebudowy ulicy

Opiesińskiej, informujące o nierozstrzygnięciu sprawy oraz jej ponownym
rozpatrzeniu 22 września 2017 r. na kolejnej sesji Rady Miasta. Zwrócono się
również z prośbą o możliwości dofinansowania zadania planowanego do realizacji
przez Miasto Zduńska Wola dotyczącego przebudowy ulicy Podmiejskiej oraz ulic
T, Kobusiewicza, Głównej i Dolnej wraz z przebudową skrzyżowania. W zakresie
zadania zaplanowano kompleksową przebudowę ulicy Podmiejskiej, przebudowę
skrzyżowania ulic Kobusiewicza, Jagiełły, Granicznej, Torfowej i Podmiejskiej na
skrzyżowanie

typu

rondo

oraz

przebudowę

ciągów

pieszych

w

ulicach

Kobusiewicza, Głównej i Dolnej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) postanowił udzielić
odpowiedzi, iż z uwagi na rozmiar zadań nakreślonych przez powiat na rok 2018
oraz konieczność zapewnienia środków na zapłatę części środków, które będą
stanowiły dopiero w latach następnych refundację, powiat nie jest w stanie dokonać
pomocy finansowej.

2. Starosta Pan Wojciech Rychlik przedstawił pismo mieszkańców wsi Ptaszkowice
z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia do planu działań Rady Powiatu
Zduńskowolskiego

na

rok

2018

inwestycji

drogowej

-

budowy

chodnika

w miejscowości Ptaszkowice, gmina Zapolice. Wnioskowany odcinek to ok. 450 m
traktu wzdłuż drogi powiatowej nr 4915E (od przystanku do ostatniego
zabudowania).
Starosta Pan Wojciech Rychlik poinformował, iż na rok 2018 nie ma możliwości
wprowadzenia

takiej

inwestycji,

jedyną

możliwością

na

przyszłość

wprowadzenie do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem i pozostawił temat do głębszej analizy.

Punkt 9
Wnioski Członków Zarządu.
Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 10
Zakończenie posiedzenia

jest

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

