Protokół Nr V/49/17
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 28.11.2017 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/48/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 21.11.2017 r.
4. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady
Powiatu

Zduńskowolskiego

w

sprawie

wyrażenia

zgody

na

zawarcie

porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na wykonanie zadania publicznego
z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań
wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze
powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków
koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), oraz
doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4. Priorytet
II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).
5. Wniosek Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
wyrażenia

zgody

Zduńskowolskiego

na
a

podpisanie
Powiatowym

umowy

pomiędzy

Centrum

Kultury,

Zarządem
Sportu

i

Powiatu
Rekreacji

w Zduńskiej Woli na przechowywanie środków trwałych i wyposażenia
zakupionego w ramach projektu pn. „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”
w

pomieszczeniach

Powiatowego

Międzyszkolnego

Ośrodka

Sportowego

w Zduńskiej Woli.
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/48/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 21.11.2017 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem

5 głosów „za”)

zatwierdził protokół

z posiedzenia Zarządu w dniu 21.11.2017 r.

Punkt 4
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu
Zduńskowolskiego

w

sprawie

wyrażenia

zgody

na

zawarcie

porozumienia

z Ministrem Edukacji Narodowej na wykonanie zadania publicznego z zakresu
administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla
rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka
koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych
w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie
szczegółowych

zadań

wiodących

ośrodków koordynacyjno

–

rehabilitacyjno

- opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego
ośrodka (zadanie 2.4. Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
i jego rodziny).

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na wykonanie zadania publicznego
z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego
ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu,
określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r.
w

sprawie

szczegółowych

zadań

wiodących

ośrodków

koordynacyjno

– rehabilitacyjno - opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), oraz doposażenie placówki
pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4. Priorytet II Programu: Wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny), a następnie skierował na najbliższą
sesję.

Punkt 5
Wniosek Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
wyrażenia

zgody

Zduńskowolskiego

na
a

podpisanie
Powiatowym

umowy

pomiędzy

Centrum

Kultury,

Zarządem
Sportu

i

Powiatu
Rekreacji

w Zduńskiej Woli na przechowywanie środków trwałych i wyposażenia zakupionego
w ramach projektu pn. „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski” w pomieszczeniach
Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli.

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/237/17
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Powiatu
Zduńskowolskiego

a

Powiatowym

Centrum

Kultury,

Sportu

i

Rekreacji

w Zduńskiej Woli na przechowywanie środków trwałych i wyposażenia zakupionego
w ramach projektu pn. „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski” w pomieszczeniach
Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli.

Punkt 6
Uchwały budżetowe.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła:
1/ autopoprawkę do projektu uchwały rady powiatu nr FK/RP-26/17 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 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 najbliższe 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/238/17
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/239/17
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. Starosta Pan Wojciech Rychlik przedstawił wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy
Zewnętrznych i Rozwoju nr: IF.042.5.178.2017 w sprawie użyczenia z budżetu
powiatu kwoty łącznie 707, 80 zł celem zapłaty za faktury związane z promocją
projektu pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa
łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu
łaskiego”. Użyczenie zostanie przekazane w formie zaliczkowo - refundacyjnym
w I kwartale 2018 r.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 707, 80 zł.
2. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomości poinformował o uzyskaniu
odpowiedzi z Miejskich Sieci cieplnych w Zduńskiej Woli w sprawie przyłączenia

nieruchomości przy ul. Łaskiej 57 wraz ze szczegółowym projektem przebiegu trasy
rurociągu przyłącza.
Zarząd

Powiatu

jednogłośnie

(ogółem

5

głosów

„za”)

wyraził

zgodę

na

przeprowadzenie ciepłociągu przez teren powiatu celem przyłączenia nieruchomości
przy ul. Łaskiej 57.

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

