Protokół Nr V/51/17
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 05.12.2017 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/49/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 28.11.2017 r.
4. Zatwierdzenie protokołu nr V/50/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 30.11.2017 r.
5. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na wykonanie grupy
bezpieczeństwa kotłów grzewczych w budynkach Domu Pomocy Społecznej
w Przatówku.

6. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
przekazania

nakładów

inwestycyjnych

poniesionych

na

modernizację

infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.
7. Wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi
w sprawie

wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Zduńskiej Woli o wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na części nieruchomości gruntowej,
zabudowanej położonej przy ul. Getta Żydowskiego w Zduńskiej Woli.
8. Wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorom szkół podległych Powiatowi
Zduńskowolskiemu, jako trwałym zarządcom nieruchomości, których właścicielem
jest Powiat Zduńskowolski, a wykorzystywanych na cele edukacyjne do
podpisania umów na udostępnienia nieruchomości oraz do dokonywania innych
czynności

prawnych

związanych

z

doprowadzeniem

przyłączy

telekomunikacyjnych do budynków znajdujących się na nieruchomościach,
którymi zarządzają w ramach trwałego zarządu.
9. Analiza stanu finansowego oświaty za rok 2017 i plany na rok 2018.
10. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31.10.2017 roku.
11. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jednostek
samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31.10.2017 roku.
12. Uchwały budżetowe.
13. Sprawy różne.
14. Wnioski Członków Zarządu.
15. Zakończenie posiedzenia.
Starosta Pan Wojciech Rychlik zaproponował wprowadzenie punktu 7 „Wniosek
Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie wyrażenia
zgody na przyjęcie przez Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego
w

Wojsławicach darowizny pieniężnej od IPSEN Poland spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą przy al. Jana Pawła II 29 w Warszawie, w wysokości
31. 000, 00 zł z przeznaczeniem na korepetycje dla wychowanków.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził porządek obrad wraz
z zaproponowaną zmianą w poniższej kolejności:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr V/49/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 28.11.2017 r.
4. Zatwierdzenie protokołu nr V/50/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 30.11.2017 r.
5. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na wykonanie grupy
bezpieczeństwa kotłów grzewczych w budynkach Domu Pomocy Społecznej
w Przatówku.
6. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
przekazania

nakładów

inwestycyjnych

poniesionych

na

modernizację

infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.
7. Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Dom Dziecka im. św.
Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach darowizny pieniężnej od IPSEN
Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy al. Jana Pawła II
29 w Warszawie, w wysokości 31. 000, 00 zł z przeznaczeniem na korepetycje
dla wychowanków.”
8. Wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi
w sprawie

wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Zduńskiej Woli o wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na części nieruchomości gruntowej,
zabudowanej położonej przy ul. Getta Żydowskiego w Zduńskiej Woli.
9. Wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorom szkół podległych Powiatowi
Zduńskowolskiemu, jako trwałym zarządcom nieruchomości, których właścicielem
jest Powiat Zduńskowolski, a wykorzystywanych na cele edukacyjne do
podpisania umów na udostępnienia nieruchomości oraz do dokonywania innych
czynności

prawnych

związanych

z

doprowadzeniem

przyłączy

telekomunikacyjnych do budynków znajdujących się na nieruchomościach,
którymi zarządzają w ramach trwałego zarządu.
10. Analiza stanu finansowego oświaty za rok 2017 i plany na rok 2018.

11. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31.10.2017 roku.
12. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jednostek
samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31.10.2017 roku.
13. Uchwały budżetowe.
14. Sprawy różne.
15. Wnioski Członków Zarządu.
16. Zakończenie posiedzenia.

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr V/49/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 28.11.2017 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził protokół z posiedzenia
Zarządu w dniu 28.11.2017 r.

Punkt 4
Zatwierdzenie protokołu nr V/50/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 30.11.2017 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził protokół z posiedzenia
Zarządu w dniu 30.11.2017 r.

Punkt 5
Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
przekazania

nakładów

inwestycyjnych

poniesionych

na

wykonanie

grupy

bezpieczeństwa kotłów grzewczych w budynkach Domu Pomocy Społecznej
w Przatówku.

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/246/17
w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz Domu Pomocy Społecznej
w Przatówku.

Punkt 6
Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na modernizację infrastruktury
sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/247/17
w sprawie

przekazania

nakładów

inwestycyjnych

na

rzecz

Zespołu

Szkół

Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli.

Punkt 7
Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Dom Dziecka im. św. Maksymiliana
Marii Kolbego w

Wojsławicach darowizny pieniężnej od IPSEN Poland spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy al. Jana Pawła II 29 w Warszawie,
w wysokości 31. 000, 00 zł z przeznaczeniem na korepetycje dla wychowanków.”

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/248/17
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Dom Dziecka im. św. Maksymiliana

Marii Kolbego w

Wojsławicach darowizny pieniężnej od IPSEN Poland spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy al. Jana Pawła II 29 w Warszawie,
w wysokości 31. 000, 00 zł z przeznaczeniem na korepetycje dla wychowanków.

Punkt 8
Wniosek Wydziału
w

sprawie

Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi

wniosku

Dyrektora

Powiatowego

Centrum

Pomocy

Rodzinie

w Zduńskiej Woli o wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na części nieruchomości gruntowej,
zabudowanej położonej przy ul. Getta Żydowskiego w Zduńskiej Woli.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag.”
Zarząd

Powiatu

jednogłośnie

(ogółem

5

głosów

„za”)

podjął

dotyczącą wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz

decyzję

Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie na części nieruchomości gruntowej, zabudowanej
położonej przy ul. Getta Żydowskiego w Zduńskiej Woli.

Punkt 9
Wniosek Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorom szkół podległych Powiatowi
Zduńskowolskiemu, jako trwałym zarządcom nieruchomości, których właścicielem
jest Powiat Zduńskowolski, a wykorzystywanych na cele edukacyjne do podpisania
umów na udostępnienia nieruchomości oraz do dokonywania innych czynności
prawnych związanych z doprowadzeniem przyłączy telekomunikacyjnych do
budynków znajdujących się na nieruchomościach, którymi zarządzają w ramach
trwałego zarządu.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Wg wniosku wydziału merytorycznego.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/249/17
w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania umów na

udostępnienia

nieruchomości oddanych w trwały zarząd oraz do dokonywania innych czynności
prawnych związanych z doprowadzeniem przyłączy telekomunikacyjnych do
budynków znajdujących się na

nieruchomościach, którymi zarządzają w ramach

trwałego zarządu.
Starosta Pan Wojciech Rychlik zarządził przerwę od godziny 12:50 – 13:20

P R Z E R W A
Starosta Pan Wojciech Rychlik wznowił obrady.

Punkt 10
Analiza stanu finansowego oświaty za rok 2017 i plany na rok 2018.
Starosta Pan Wojciech Rychlik poinformował, iż temat został umieszczony
w porządku obrad z uwagi na niedomknięcie się planu finansowego oświaty
w bieżącym roku w stosunku do planu budżetowego. W roku 2016 brakująca
wielkość była ok. 2 000 000, 00 zł, w tym roku wiosną budżet oświaty został
zwiększony o 1 000 000, 00 zł, z nadwyżki. Budżet zamknął się zobowiązaniami,
które były wymagalne kwotą 680 000, 00 zł, która musiała być zdjęta z zadań
i przekazana, na wypłaty w grudniu br. Na rok następny przejdą zobowiązania do
zapłaty na kwotę ok. 800 000, 00 zł, co budzi duży niepokój. Stan finansowy oświaty
był wspomagany przez budżety szkół niepublicznych, które nie musiały być zwracane
i zostawały przekazywane na inne jednostki oświatowe. Może zabraknąć w budżecie
oświaty na 2018 rok nawet 3 000 000, 00 zł.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska poinformowała, iż brakująca kwota którą
przedstawił Starosta będzie minimalną, jakiej może zabraknąć w budżecie oświaty.
Już drugi rok powtarza się sytuacja dokładania z budżetu powiatu do oświaty.

Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Krystyna Niewiadomska poinformowała, iż
sytuacja jest bardzo złożona i trudna oraz podkreśliła, iż najpierw problem trzeba
zdiagnozować, a później przeanalizować. W ubiegłym roku, pojawiła się potrzeba
dołożenia do subwencji oświaty znacznej części środków w związku z tym,
przedstawiła I zestawienie zawierające standardy finansowe „A”, wskaźnik Di oraz
zmniejszenie wydatków w celu dostosowania do szacowanej subwencji za lata 20132017 i prognoza na 2018 rok. Druga tabela dotyczyła zestawienia naliczenia
subwencji oświatowej na rok 2017 z przewidywanym wykonaniem wydatków (plan na
dzień 31.11.2017 r.).

Starosta Pan Wojciech Rychlik

poprosił o przygotowanie

zestawienia dla

poszczególnych jednostek, gdyż do analizy budżetu zbiorcze zestawienie jest
niewystarczające. Pozwoli to na przeanalizowanie kosztów utrzymania każdej szkoły.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska zwróciła uwagę na wykazanie sytuacji tylko
dla klas 1, niezbędne byłoby pokazanie również dla klas dalszych.
Starosta Pan Wojciech Rychlik zgodził się ze Skarbnikiem Powiatu, gdyż należy

tak

gospodarować budżetem, aby nie przekraczać jego założeń na bieżący rok.
Zaproponował, aby wypracować zmiany do 15 stycznia 2018 r. oraz wprowadzić je
w oświacie od lutego 2018 r.
Członek Zarządu Powiatu Pan Adam Kaczmarek zgłosił wniosek o sprawdzanie
wydatków w miesiącu grudniu br. w jednostkach oświatowych i upoważnienie
naczelnika wydziału merytorycznego i pracowników do realizacji, celem zasadności
zakupów rzeczowych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę oraz upoważnił
naczelnika

wydziału

merytorycznego

i

pracowników

do

kontroli

wydatków

rzeczowych w jednostkach oświatowych w miesiącu grudniu br.

Punkt 11
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31.10.2017 roku.

Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła sprawozdanie Rb-27S
z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
od początku roku do dnia 31.10.2017 roku.
Zarząd Powiatu przyjął w/w sprawozdanie przedstawione przez Skarbnika Powiatu.

Punkt 12
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jednostek samorządu
terytorialnego od początku roku do dnia 31.10.2017 roku.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła sprawozdanie Rb-28S
z wykonania planu wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
od początku roku do dnia 31.10.2017 roku.
Zarząd Powiatu przyjął w/w sprawozdanie przedstawione przez Skarbnika Powiatu.

Punkt 13
Uchwały budżetowe.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła:
1/ autopoprawki do projektu uchwał rady powiatu:

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Zduńskowolskiego na lata 2018-2035.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował
autopoprawkę do projektu uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018-2035, a następnie
skierował na stosowne komisje i sesję
- w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował
autopoprawkę do projektu uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia budżetu na
rok 2018, 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 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/250/17
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 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/251/17
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 14
Sprawy różne:
Spraw różnych nie zgłoszono.

Punkt 15
Wnioski Członków Zarządu.
Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 16
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

