Protokół Nr V/42/17
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 17.10.2017 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
1.

Wojciech Rychlik – Starosta

2.

Marcin Łabędzki – Wicestarosta

3.

Feliks Pacewicz – Członek Zarządu

4.

Adam Kaczmarek – Członek Zarządu

5.

Anna Szubert – Sekretarz Powiatu

6.

Anna Królikowska – Skarbnik Powiatu

Nieobecni:
7.

Hanna Iwaniuk – Członek Zarządu

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/41/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 09.10.2017 r.
4. Informacja Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości
dotycząca realizacji planu finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego
Sp. z o. o. za okres od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r.

5. Informacja Wydziału Edukacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu
zduńskowolskiego za rok szkolny 2016/2017.
6. Wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie zaopiniowania projektu
uchwały rady powiatu w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie
Powiatu Zduńskowolskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów
na wyznaczonym parkingu strzeżonym w 2018 roku.
7. Uchwały budżetowe.
8. I złożenie projektu budżetu powiatu na rok 2018 w oparciu o projekty planów
jednostkowych przedłożonych przez Wydziały Merytoryczne.
9. Sprawy różne.
10. Wnioski Członków Zarządu.
11. Zakończenie posiedzenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) zatwierdził zaproponowany
porządek obrad.

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr V/41/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 09.10.2017 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) zatwierdził protokół z posiedzenia
Zarządu w dniu 09.10.2017 r.

Punkt 4
Informacja Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotycząca
realizacji planu finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. za
okres od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r.

Opinia prawna:
„Nie podlega opinii.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Zgodnie z wnioskiem wydziału merytorycznego.”

Prezes Szpitala Pan Janusz Ratajczyk omówił informację dotyczącą realizacji planu
finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. za okres od
01.01.2017 r. do 31.08.2017 r.
Wicestarosta Pan Marcin Łabędzki zapytał o sposób rozliczania ryczałtu w Szpitalu.
Prezes Szpitala Pan Janusz Ratajczyk poinformował, iż ryczałt przyznawany
i rozliczany jest kwartalnie. Przyznawana jest jedna kwota na całe funkcjonowanie
Szpitala, którymi można manewrować między oddziałami w razie potrzeb.
Starosta Pan Wojciech Rychlik zapytał o planowany wynik finansowy na koniec roku.
Prezes Szpitala Pan Janusz Ratajczyk poinformował, iż wynik finansowy Szpitala na
koniec roku prawdopodobnie wyniesie poniżej 1 000 000, 00 zł.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą realizacji planu finansowego
Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. za okres od 01.01.2017 r. do
31.08.2017

r.

Zarząd

z

niepokojem

przyjął

do

wiadomości

informację

o powiększającej się stracie, która na dzień 31.08.br. wynosi 1 320 644,69 zł netto,
jednocześnie Zarząd Powiatu został poinformowany, iż zdaniem Zarządu Spółki
strata na koniec roku będzie poniżej 1 000 000, 00 zł. Prezes Zarządu zobowiązał się
przedłożyć w najbliższym czasie informacje o możliwości działania Urologii z tytułu
braku kontraktu w strukturach Chirurgii i Ginekologii oraz w tym przedmiocie
przedłoży w najbliższym czasie materiał do oceny i stanowiska Zarządu Powiatu.

Punkt 5
Informacja Wydziału Edukacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu
zduńskowolskiego za rok szkolny 2016/2017.

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym.”
Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła informację o stanie realizacji zadań
oświatowych powiatu zduńskowolskiego za rok szkolny 2016/2017.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) zapoznał się z w/w informacją,
a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 6
Wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie zaopiniowania projektu
uchwały rady powiatu w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie
Powiatu Zduńskowolskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na
wyznaczonym parkingu strzeżonym w 2018 roku.

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag”.
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pan Zbigniew Włodarczyk omówił w/w
projekt uchwały.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały rady powiatu zduńskowolskiego w sprawie opłat za usuwanie pojazdów
z dróg na terenie Powiatu Zduńskowolskiego na koszt właściciela i przechowywanie
tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym w 2018 roku, a następnie
skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 7
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.21/17.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „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.22/17.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały rady powiatu zduńskowolskiego zmieniającej

Uchwałę Nr XXV/87/16

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017, a następnie skierował na stosowne
komisje i sesję.

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zapolice na dofinansowanie
zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz
z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej, zadanie
1 – rozbudowa sieci wodociągowej w Paprotni, zadanie 2 – przebudowa linii
energetycznej, zadanie 1 – rozbudowa sieci wodociągowej w Paprotni, zadanie
2 – przebudowa linii energetycznej, zadanie 3 – przebudowa drogi gminnej
Nr 119011E w Paprotni” – FK.23/17.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały rady powiatu zduńskowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Zapolice na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej
w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową
linii energetycznej, zadanie 1 – rozbudowa sieci wodociągowej w Paprotni, zadanie
2 – przebudowa linii energetycznej, zadanie 1 – rozbudowa sieci wodociągowej
w Paprotni, zadanie 2 – przebudowa linii energetycznej, zadanie 3 – przebudowa
drogi gminnej Nr 119011E w Paprotni”, a następnie skierował na stosowne komisje
i sesję.
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zduńska Wola na dofinansowanie

zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr 114260E w miejscowości Czechy
w Gminie Zduńska Wola wraz z odwodnieniem – FK.24/17.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały rady powiatu zduńskowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Zduńska Wola na dofinansowanie zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr
114260E w miejscowości Czechy w Gminie Zduńska Wola wraz z odwodnieniem,
a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zapolice na dofinansowanie
zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 119015E w m. Rembieszów –Kolonia
wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 4917 E – FK.25/17.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały rady powiatu zduńskowolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Zapolice na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr
119015E w m. Rembieszów –Kolonia wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej
nr 4917 E, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.
2/ projekty uchwał zarządu powiatu:
- w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/208/17
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017.
- 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 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/209/17
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
I złożenie projektu budżetu powiatu na rok 2018 w oparciu o projekty planów
jednostkowych przedłożonych przez Wydziały Merytoryczne.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska omówiła projekt budżetu powiatu na rok
2018 po stronie dochodów i wydatków.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął stanowisko o przyjęciu
poziomu wydatków bieżących na zadania na poziomie 100% roku 2017, a wszystkie
sprawy ekstra były przedmiotem odrębnej analizy na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
Poprosił Skarbnika Powiatu o przygotowanie II złożenia w zakresie ustalonych
dochodów, jak i wydatków zgodnie z wytycznymi Zarządu.

Punkt 9
Sprawy różne:
1. Starosta Pan Wojciech Rychlik powrócił do sprawy przyłączenia Zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach do sieci gazowej dla
miejscowości Tymienice, Korczew i Wojsławice.
Pracownik Wydziału Merytorycznego Pan Dariusz Michniewski poinformował
o wynikach analizy kosztów dotyczących przyłączenia Zespołu Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach do sieci gazowej dla
miejscowości Tymienice, Korczew i Wojsławice. (Analiza stanowi załącznik do
Protokołu)
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął decyzję, iż na tym etapie
jest brak przesłanek ekonomicznych do podjęcia w/w działań.

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

