Protokół Nr V/35/17
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 05.09.2017 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.

Anna Szubert – Sekretarz Powiatu

7.

Anna Królikowska – Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 1
Posiedzenie Zarządu otworzył Wicestarosta Marcin Łabędzki stwierdzając kworum.

Punkt 2
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr V/33/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 29.08.2017 r.
4. Zatwierdzenie protokołu nr V/34/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 31.08.2017 r.
5. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania
przez Gminę Zduńska Wola decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa dróg gminnych Nr 119061E i Nr 119062E
w miejscowościach Henryków, Biały Ług i Krobanów”.

6. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31.07.2017 roku.
7. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jednostek
samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31.07.2017 roku.
8. Uchwały budżetowe.
9. Sprawy różne.
10. Wnioski Członków Zarządu.
11. Zakończenie posiedzenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził zaproponowany
porządek obrad.

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr V/33/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 29.08.2017 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził protokół z posiedzenia
Zarządu w dniu 29.08.2017 r.

Punkt 4
Zatwierdzenie protokołu nr V/34/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 31.08.2017 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził protokół z posiedzenia
Zarządu w dniu 31.08.2017 r.

Punkt 5
Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania
przez Gminę Zduńska Wola decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
dla zadania pn.: „Rozbudowa dróg gminnych Nr 119061E i Nr 119062E
w miejscowościach Henryków, Biały Ług i Krobanów”.

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie podlega opinii Skarbnika”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/178/17
w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania przez Gminę Zduńska Wola decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa dróg
gminnych Nr 119061E i Nr 119062E w miejscowościach Henryków, Biały Ług
i Krobanów”.

Punkt 6
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31.07.2017 roku.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła sprawozdanie Rb-27S
z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
od początku roku do dnia 31.07.2017 roku.
Zarząd Powiatu przyjął w/w sprawozdanie przedstawione przez Skarbnika Powiatu.

Punkt 7
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jednostek samorządu
terytorialnego od początku roku do dnia 31.07.2017 roku.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła sprawozdanie Rb-28S
z wykonania planu wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego od
początku roku do dnia 31.07.2017 roku.
Zarząd Powiatu przyjął w/w sprawozdanie przedstawione przez Skarbnika Powiatu.

Starosta Pan Wojciech Rychlik przejął obrady Zarządu.

Punkt 8
Uchwały budżetowe:
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła projekty uchwał zarządu
powiatu:
- w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017
w zakresie zadań zleconych, powierzonych i własnych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/179/17
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017
w zakresie zadań zleconych, powierzonych 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/180/17
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).

- zmian w harmonogramie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/181/17
w sprawie zmian w harmonogramie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok
2017.

Punkt 9
Sprawy różne:

1. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi
Pan Jarosław Andrysiak przedstawił wniosek Prezydenta Miasta Zduńska Wola do
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego o wyrażenie zgody na ułożenie kabla
zasilającego oświetlenie uliczne na nieruchomości Powiatu działka nr 210 (ul. Dolna
w Zduńskiej Woli) od strony ul. Dolnej do trafostacji Polskiej Grupy Energetycznej na
ww. działce Powiatu. Naczelnik przypomniał, że na wskazanej we wniosku części
działki nr 210 Powiat ustanowił służebność przejścia i przejazdu na rzecz PGE,
a projekt wnioskowanego ułożenia kabla zasilającego był uzgodniony przez
inwestora tj. Miasto Zduńska Wola z PGE.
Zarząd Powiatu, po dyskusji wyraził zgodę na spełnienie wniosku Prezydenta
i ułożenie zgodnie z projektem kabla zasilającego.
2. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi Pan
Jarosław Andrysiak poinformował Zarząd o problemie własności gruntu istniejącym
na ul. Spacerowej (róg ul. Łaskiej) i ewentualnego wykupu od Pana Stanisława
Janiaka działki o pow. 194 m2, która stanowi faktycznie część pasa drogowego drogi
powiatowej – ul. Spacerowa w Zduńskiej Woli. Temat ten ciągnie się od roku 2001,
a dotychczasowe decyzje administracyjne i postanowienia sądowe w tym okresie
przyznawały rację raz jednej, a raz drugiej stronie w kwestii własności tej działki.
W sierpniu z inicjatywy Pana Janiaka odbyło się spotkanie z Panem Starostą
Wojciechem Rychlikiem i Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Terenami Rozwojowymi Panem Jarosławem Andrysiakiem z wzajemną wolą
zakończenia wieloletniego sporu i wykupienia spornego gruntu na rzecz Powiatu od
Pana Janiaka.
Zarząd Powiatu przyjął informację i zaakceptował propozycję wykupienia spornej
działki od Pana Janiaka poprzez powołaną Zarządzeniem Starosty i upoważnioną
komisję Powiatu ds. wykupu nieruchomości na rzecz Powiatu.
3. Następnie Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami
Rozwojowymi Pan Jarosław Andrysiak przedstawił pisma PKP S.A. dotyczące:

- projektu podziału działki PKP przy wiadukcie kolejowym w ciągu pasa drogowego
drogi powiatowej Czechy – Izabelów, gdzie PKP wydzieliło działki, które zamierza
wyłączyć z terenów zamkniętych PKP i przekazać Powiatowi, celem dołączenia do
drogi powiatowej. Projekt podziału, przedstawiony przez PKP został zaakceptowany
przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli.
Zarząd Powiatu również wyraził zgodę na projekt podziału przedstawiony przez PKP
i prowadzenie dalszych czynności w tej sprawie.
- sprawy ewentualnej likwidacji przez PKP przejazdu kolejowego na odgałęzieniu
ulicy Henrykowskiej w kierunku wsi Henryków – Biały Ług. PKP warunkuje
utrzymanie

przedmiotowego

przejazdu

pod

warunkiem

wykonania

podziału

nieruchomości PKP i wydzielenia z niej części drogowych po obydwu jego stronach,
a następnie włączenia tak wydzielonych działek w ciąg drogi publicznej.
Zarząd Powiatu jednoznacznie potwierdził konieczność utrzymania przedmiotowego
przejazdu kolejowego i warunkowo zgodził się na włączenie działki wydzielonej
z terenu PKP w ciąg biegnącej tam drogi powiatowej. Zgoda taka uzależniona jest
jednak akceptacją projektu podziału, który ma wykonać i przedstawić PKP, gdyż
dotyczy wydzielenia działek z terenu zamkniętego PKP.
- decyzję Prezydenta Miasta Zduńska Wola zatwierdzającą projekt podziału
nieruchomości PKP w Karsznicach (ul. Kolejowa), który uzgodniono wspólnie z PKP i
Powiatowym Zarządem Dróg w Zduńskiej Woli. Po jej uprawomocnieniu się PKP,
jako użytkownik wieczysty nieruchomości Skarbu Państwa winno przekazać w formie
darowizny na rzecz Powiatu część działki (a praktycznie prawa użytkowania
wieczystego tej działki), która stanowi pas drogowy drogi publicznej – drogi
powiatowej ul. Kolejowa i włączenia jej w drogę powiatową.
Zarząd Powiatu zapoznał się z w/w. informacją.
4.

Kolejną

sprawą,

Nieruchomościami

i

którą
Terenami

przedstawił

Naczelnik

Rozwojowymi

Pan

Wydziału

Jarosław

Gospodarki

Andrysiak

jest

postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu (SKO)

w sprawie uchylenia decyzji Starosty Zduńskowolskiego w części ustanowienia
odpłatnego użytkowania terenów Skarbu Państwa w Karsznicach, na których
utworzono ogród działkowy w zarządzie Polskiego Związku Działkowców. W decyzji
Starosty Zduńskowolskiego wysokość opłaty rocznej ustalono na 1% od wartości ww.
nieruchomości, co wynosi 41 740,00 zł/rok, płatne z góry za dany rok do 31 marca
każdego roku, a 25% z tej kwoty stanowi dochód Powiatu. Postanowienie SKO
kończy sprawę na etapie administracyjnym, a ewentualne dalsze prowadzenie
sprawy jest możliwe jedynie na drodze sądowej.
Zarząd Powiatu przyjął ww. informację.
5. Prócz tego, Naczelnik Wydziału GN poinformował Zarząd o planach wydzielenia
części

nieruchomości

użytkowanych

przez

Zespół

Szkół

Rolniczych

CKU

w Wojsławicach na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg.
Zarząd Powiatu ww. informację przyjął.
6. Etatowy Członek Zarządu Pan Feliks Pacewicz poinformował, iż była u niego Pani
Helena Ignatowska, która powiadomiła o złożeniu ustnej skargi na Oddział
Wewnętrzny Szpitala u Zastępcy Dyrektora ds. medycznych Pana Dariusza
Kałdońskiego. W piątek mąż Pani Heleny trafił do szpitala z ciężkim zapaleniem płuc
i chorobą Parkinsona i został położony na korytarzu. Pani Ignatowska zwracała się
z prośbą do lekarzy o przeniesienie męża do sali, gdyż wymagał ciągłej opieki, a były
wolne miejsca na salach Oddziału Wewnętrznego. Lekarze zareagowali dopiero
w niedzielę i przenieśli pacjenta na salę, mimo wolnych miejsc przez cały czas.
Zarząd Powiatu zlecił wydziałowi merytorycznemu wystosować pismo do prezesa
Szpitala o wyjaśnienie powyższej sprawy.

Punkt 10
Wnioski Członków Zarządu.
Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 11
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

