Protokół Nr V/40/17
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 03.10.2017 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 Starosta Wojciech Rychlik stwierdzając kworum.

Punkt 2
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr V/38/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 27.09.2017 r.
4. Zatwierdzenie protokołu nr V/39/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 28.09.2017 r.
5. Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie przedstawienia protokołu z przeprowadzonej drugiej części kontroli

w Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach
w dniach od 04.08.2017 r. do 01.09.2017 r.

6. Uchwały budżetowe.
7. Sprawy różne.
8. Wnioski Członków Zarządu.
9. Zakończenie posiedzenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził zaproponowany
porządek obrad.

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr V/38/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 27.09.2017 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem

5 głosów „za”)

zatwierdził protokół

z posiedzenia Zarządu w dniu 27.09.2017 r.

Punkt 4
Zatwierdzenie protokołu nr V/39/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 28.09.2017 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem

5 głosów „za”)

zatwierdził protokół

z posiedzenia Zarządu w dniu 28.09.2017 r.

Punkt 5
Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie przedstawienia protokołu z przeprowadzonej drugiej części kontroli

w Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach
w dniach od 04.08.2017 r. do 01.09.2017 r.
Opinia prawna:
„Nie podlega opinii.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Bez uwag.”

Pani Agata Rynkiewicz aspirant pracy socjalnej w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Zduńskiej Woli przedstawiła wnioski wynikające z przeprowadzonej
kontroli.
Pan Mariusz Kubiak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej
Woli poinformował, iż kontrola w tym zakresie przeprowadzona przez Łódzki Urząd
Wojewódzki wykazała, iż podczas kontroli wychowankowie zachowywali się
spontanicznie i swobodnie. W placówce panuje ciepła, miła i rodzinna atmosfera, a
wszyscy wychowankowie zwracają się do siebie życzliwie. Nie zaobserwowano
niewłaściwych reakcji i zachowań wśród tych dzieci. Protokół z przeprowadzonej
kontroli jest pozytywny z wyjątkiem zapisu w procedurze wprowadzonej przez
dyrektora placówki zarządzeniem o treści : „Negatywna opinia wychowawcy może
być podstawą odmowy zgody na urlopowanie wychowanka”. Zapis został już
usunięty zgodnie z zaleceniem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Poinformował
również, iż dzieci powyżej 15 roku życia były przesłuchiwane przez Policję, a dzieci
młodsze przez psychologa w Prokuraturze Rejonowej.
Pani Alicja Sowińska starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, iż przesłane zostały wszystkie protokoły
i opinie psychologa do Prokuratury Rejonowej oraz Urzędu Wojewódzkiego.
Starosta Pan Wojciech Rychlik polecił Naczelnikowi Wydziału Merytorycznemu
przekazanie protokołów z kontroli do Rzecznika Praw Dziecka. Zapytał ilu
wychowanków jest obecnie w placówce.
Pani Alicja Sowińska starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, iż jest 24 wychowanków, ponieważ
5 dzieci, która w czerwcu trafiła do Domu Dziecka wróciła do domu, ponieważ
poprawiły się warunki w domu rodzinnym.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zapoznał się z przeprowadzoną

drugą częścią kontroli w Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Wojsławicach realizowanej w dniach od 04.08.2017 r. do 01.09.2017 r.

Informacje z tych kontroli zostały już wcześniej przesłane do organów
zainteresowanych, czyli do Prokuratury i Wojewody oraz zostanie przesłany
do rzecznika Praw Dziecka. W świetle zgromadzonych materiałów nie
potwierdzają się zarzuty o źle funkcjonującym Domu Dziecka, a wręcz
przeciwnie w świetle zgromadzonych materiałów zarówno kontroli własnej, jak
i kontroli Urzędu Wojewódzkiego stwierdza dobre i rzetelne prowadzenie
Domu Dziecka, zaś incydent, który odbył się na koloniach w Łazach ma
charakter incydentalny.
Punkt 6
Uchwały budżetowe:
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła projekty uchwał zarządu
powiatu:
- w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017 w zakresie zadań
zleconych i własnych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/203/17
w sprawie zmian w planie 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/204/17
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 7
Sprawy różne:
1. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli Pan Piotr Pacelt
poinformował, iż w budżecie powiatu zduńskowolskiego w drugiej połowie roku
pojawiło się zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 3725E na
odcinku Górna Wola – Wilamów”. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego
z otwarciem ofert w dniu dzisiejszym okazało się, iż kwota najkorzystniejsza cenowo
opiewa na kwotę 493 010, 67 zł. Jest to oferta firmy Włodan. Ponieważ ponieśliśmy
już koszt 12 300, 00 zł na dokumentacja techniczną zadania, więc szacujemy, że
wraz z obowiązkowym nadzorem inwestorskim i tablicami informacyjnymi wartość
zadania wynosić będzie około 520 000, 00 zł. W budżecie Powiatowego zarządu
Dróg jest 500 000, 00 zł. Pierwotnie miał być podział finansowy: Gmina i Miasto
Szadek 100 000, 00 zł i Powiatowy Zarząd Dróg 400 000, 00 zł, ponieważ Gmina
i Miasto Szadek deklaruje 110 000, 00 zł, czyli wzrost o 10 000, 00 zł Zwrócił się
z prośbą o przesunięcie kwoty 10 000, 00 zł do budżetu Powiatowego Zarządu Dróg,
aby możliwe było wykonanie robót budowlanych i jeszcze w tym roku.
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Pan Sylwester Woźniak poinformował, iż
złożono 2 oferty: firmy Dromak na kwotę 548 094, 98 zł oraz Włodan na kwotę
493 010, 65 zł. Obie firmy oferują gwarancje na 60 miesięcy. Termin wykonania
zamówienia jest do 30 listopada br., więc każdy tydzień dla wykonawcy jest
korzystny.
Starosta Pan Wojciech Rychlik zaproponował zwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu
13

października

o

godzinie

13:00

oraz

zwrócenie

się

z

wnioskiem

do

Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego Pana Janusza Kochelskiego
o zwołanie tej sesji w trybie ekstraordynaryjnym, wraz z porządkiem obrad
dotyczącym zwiększenia kwot środków po stronie powiatu, przyjęcia zwiększonej
pomocy finansowej od Gminy i Miasta Szadek.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął decyzję o skierowaniu
wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego Pana Janusza
Kochelskiego o zwołanie sesji nadzwyczajnej w trybie ekstraordynaryjnym.

2. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Pani
Magdalena Szymczak poinformowała o udziale i przebiegu targów Polagra Food
w Poznaniu, które odbyły się w dniach 25.09.br. – 28.09.br.
3. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert ponownie przedstawiła pismo powiatu
tucholskiego z dnia 19 sierpnia br. informujące o przejściu przez powiat trąby
powietrznej i ogromnych stratach, oszacowanych na kwotę 42 000 00 zł, załączone
zostały również zdjęcia. Starosta Powiatu Tucholskiego zwraca się z prośbą
o wsparcie finansowe.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) polecił przygotowanie pisma
informujące o braku środków w budżecie powiatu na rok 2017 na tego typu zdarzenia
oraz o obecnie trwającymi pracami nad projektem budżetu na rok 2018, w którym
zostanie uwzględniona kwota na miarę możliwości powiatu. Jeżeli projekt uzyska
aprobatę Wysokiej Rady, zostanie podjęta stosowna uchwała w powyższej sprawie.

Punkt 8
Wnioski Członków Zarządu.
Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 9
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

