Protokół Nr V/52/17
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 12.12.2017 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/51/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 05.12.2017 r.
4. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady powiatu Zduńskowolskiego na 2018 r.
5. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji
stałych Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2018 r.

6. Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie zaopiniowania projektu
uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
7. Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie wyznaczenia jednego członka Zarządu Powiatu i upoważnienia
pracownika

Starostwa

Powiatowego

do

reprezentowania

Powiatu

Zduńskowolskiego i wykonywania prawa głosu w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja
Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w dniu 15 grudnia
2017 roku.
8. Informacja Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości
dotycząca realizacji planu finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego
Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli za okres od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r.
9. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie wyrażenia
opinii celem uzyskania przez Powiat Zduńskowolski decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej
stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S-8 Zduńska Wola
Wschód”.
10. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie przeniesienia
nakładów inwestycyjnych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli na
Powiat

Zduńskowolski

z

tytułu

realizacji

zadania

inwestycyjnego

pn.:

„Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska – Kacza – Prosta w Zduńskiej Woli
w zakresie ulicy Wiejskiej”.
11. Uchwały budżetowe.
12. Sprawy różne.
13. Wnioski Członków Zarządu.
14. Zakończenie posiedzenia.
Starosta Pan Wojciech Rychlik zaproponował wprowadzenie:
- punktu 7 „Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego
Programu

Rozwoju

Zduńskowolskim”

Pieczy

Zastępczej

na

lata

2015-2017

w

Powiecie

- punktu 12 „Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyznaczenia jednostki
organizacyjnej powiatu oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im.
Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli
zadań

w

ramach

programu

do czynności związanych z realizacją

kompleksowego

wsparcia

dla

rodzin

„Za życiem” (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka i jego rodziny) na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził porządek obrad
wraz z zaproponowaną zmianą w poniższej kolejności:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr V/51/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 05.12.2017 r.
4. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady powiatu Zduńskowolskiego na 2018 r.
5. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji
stałych Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2018 r.
6. Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie zaopiniowania projektu
uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
7. Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego
Programu

Rozwoju

Pieczy

Zastępczej

na

Spraw

Społecznych

i

lata

2015-2017

w Powiecie

Zduńskowolskim”.
8. Wniosek

Wydziału

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie wyznaczenia jednego członka Zarządu Powiatu i upoważnienia
pracownika

Starostwa

Powiatowego

do

reprezentowania

Powiatu

Zduńskowolskiego i wykonywania prawa głosu w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja
Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w dniu 15 grudnia
2017 roku.

9. Informacja Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości
dotycząca realizacji planu finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego
Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli za okres od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r.
10. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie wyrażenia
opinii celem uzyskania przez Powiat Zduńskowolski decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej
stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S-8 Zduńska Wola
Wschód”.
11. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie przeniesienia
nakładów inwestycyjnych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli na
Powiat

Zduńskowolski

z

tytułu

realizacji

zadania

inwestycyjnego

pn.:

„Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska – Kacza – Prosta w Zduńskiej Woli
w zakresie ulicy Wiejskiej”.
12. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej
powiatu oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii
Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli do czynności związanych z realizacją zadań
w

ramach

programu

kompleksowego

wsparcia

dla

rodzin

„Za życiem” (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka i jego rodziny) na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli.
13. Uchwały budżetowe.
14. Sprawy różne.
15. Wnioski Członków Zarządu.
16. Zakończenie posiedzenia.

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr V/51/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 05.12.2017 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził protokół z posiedzenia
Zarządu w dniu 05.12.2017 r.

Punkt 4
Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady powiatu Zduńskowolskiego na 2018 r.

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady powiatu Zduńskowolskiego na 2018 r., a następnie
skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 5
Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji
stałych Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2018 r.

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) ”) pozytywnie zaopiniował
projekt uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie zatwierdzenia planów
pracy komisji stałych Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2018 r., a następnie
skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 6
Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie zaopiniowania projektu
uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
za osiągnięte wyniki sportowe.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Projekt budżetu na rok 2018 zawiera rezerwę celową działu 926 Kultura fizyczna
i sport w kwocie 20 000, 00 zł przeznaczoną na nagrody pieniężne dla sportowców
za wkład we współzawodnictwie i podnoszenie poziomu sportu w Powiecie

Zduńskowolskim. Projekt ten nie zawiera jednak środków finansowych, które byłyby
określone jako środki na stypendia. §17 projektu uchwały określa co prawda, że
wysokość przeznaczonych na dany rok budżetowy stypendiów i nagród sportowych
jest uzależniona od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie
Powiatu, ale brak zabezpieczenia kwoty na stypendia pozostałe kwestią do
rozważenia, czy zasady o których mowa w załączonej uchwale winny być w tym
kształcie przez Radę Powiatu ustalane.”
Wicestarosta Pan Marcin Łabędzki zgłosił wniosek o zmianę zapisu w §17
z „wysokość” na „ilość”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego wraz z zaproponowaną zmianą w sprawie
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.,
a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 7
Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego
Programu

Rozwoju

Pieczy

Zastępczej

na

lata

2015-2017

w

Powiecie

Zduńskowolskim”.

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia „Powiatowego
Programu

Rozwoju

Pieczy

Zastępczej

na

lata

2015-2017

Zduńskowolskim”, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

w

Powiecie

Punkt 8
Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie wyznaczenia jednego członka Zarządu Powiatu i upoważnienia
pracownika Starostwa Powiatowego do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego
i wykonywania prawa głosu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi w dniu 15 grudnia 2017 roku.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie zgłaszam uwag.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”, Nieetatowy Członek Zarządu Pan
Adam Kaczmarek nie wziął udziału w głosowaniu) podjął Uchwałę Nr V/252/17
w sprawie wyznaczenia jednego członka Zarządu Powiatu i upoważnienia
pracownika Starostwa Powiatowego do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego
i wykonywania prawa głosu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi w dniu 15 grudnia 2017 roku.

Punkt 9
Informacja Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotycząca
realizacji planu finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o.
w Zduńskiej Woli za okres od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r.

Opinia prawna:
„Nie podlega opinii.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Wyniki miesiąca października i rachunku narastającego wskazuje na dalsze
pogarszanie się sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala. Stan zobowiązań

wymagalnych to już 256 801, 09 zł. Relacje w zakresie niewykonań przychodów oraz
przekroczenie zakładanych poziomów kosztów nie wskazuje na możliwość poprawy.”
Prezes Szpitala Pan Janusz Ratajczyk przedstawił informację z realizacji planu
finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli
za okres od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r. Poinformował, iż deklarację którą złożył
wcześniej powinna być bardzo bliska prawdy, chodzi o stratę jaką założono na
koniec roku, czyli w granicach 1 000 000, 00 zł. Bardzo duży wpływ na wynik niestety
będzie miało wypłacenie odszkodowania.
Podejmowane są również działania, zmierzające do przejęcia sprzątania w Szpitalu,
gdyż koszty obsługi są zbyt duże. Firma sprzątająca, zgłosiła zwiększenie kosztów,
z uwagi na wzrost wynagrodzenia najniższej krajowej. Szpital nie wyraził zgody na to,
gdyż umowa była podpisana w połowie roku, gdzie znane już były założenia wzrostu
najniższej krajowej.
W tej chwili w Szpitalu prowadzony jest proces przejścia chirurgii do pomieszczeń na
oddziale wewnętrznym. Zostały zakończone prace związane z zapleczem bloku
operacyjnego, z salą pooperacyjną na I piętrze. Wyraził nadzieje że wszystkie
czynności związane z przeniesieniem sprzętu, który jest na bloku operacyjnym
chirurgicznym i na sali pooperacyjnej na chirurgii starej, wymagające specjalistów,
którzy będą to przenosili i montowali, ze względu na delikatność tego sprzętu,
zostaną przeprowadzone Między 20 a 22 grudnia br., gdyż będzie mniej pacjentów
na oddziale chirurgii i pacjentów planowych i ułatwi to wszystkim pracę. Trzeba tak to
zorganizować,

aby

nie

spowodować

przerwy

w

funkcjonowaniu

oddziału

chirurgicznego.
Etatowy Członek Zarządu Pan Feliks Pacewicz zwrócił się z zapytaniem: Jak
wygląda sytuacja zespołu Oddziału Wewnętrznego. Czy Zespół Chirurgiczny zostaje
w tym samym składzie czy zostanie rozszerzony. Co ze sprzątaniem w Szpitalu.
Prezes Szpitala Pan Janusz Ratajczyk poinformował o odbyciu spotkania
z Wojewodą Łódzkim odnośnie współpracy Rezydentów i Specjalistów zatrudnionych
na umowę o pracę, którzy odmawiają złożenia deklaracji wyrażających zgodę na
pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. W dużych Szpitalach te umowy wypowiedziało
średnio

60-70%

Rezydentów.

Od

stycznia

zacznie

się

spory

problem

w zabezpieczeniu dyżurów pracy poszczególnych oddziałów, konsekwencją tego
będzie prawdopodobnie wzrost stawek wynagradzania. Lekarze kontraktowi
Anestezjolodzy stawiają warunek minimum 200 zł, a na dzień dzisiejszy mają 70-80
zł. Kopernik parę miesięcy temu podniósł stawki na świątecznej i nocnej pomocy,
dlatego lekarze oczekują podwyżek w innych szpitalach. Też w naszym Szpitalu była
potrzeba podniesienia tej stawki. W oddziale chirurgii nie są planowane zmiany, na
razie jest to w składzie aktualnym, została podpisana umowa cywilno-prawna
z urologami na świadczenie usług w ramach oddziału chirurgicznego, jest ściśle
określony maksymalny pułap do 100 000, 00 zł. Urządzenie do rozbijania kamieni
zostanie najprawdopodobniej zabrane do Szpitala w Sieradzu i tam będzie
świadczona większość usług urologicznych.
Nieetatowy członek Zarządu Pan Adam Kaczmarek zapytał czy Prezes Szpitala
rozgląda się za środkami zewnętrznymi dla Szpitala.
Prezes Szpitala Pan Janusz Ratajczyk powiadomił, iż został złożony wniosek
o środki unijne przyznawane przez Ministerstwo Zdrowia dotyczące kształtowania
i rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej, łącznie z ambulatoryjną opieką medyczną
na kwotę 1 900 000, 00 zł. Wniosek od strony formalnej i merytorycznej został
oceniony pozytywnie.
Nieetatowy Członek Zarządu Pan Adam Kaczmarek zapytał, czy Prezes Szpitala
słyszał o projekcie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Samorządu
Województwa Łódzkiego pt. „Łódzkie w dobrym zdrowiu”. Założeniem projektu jest
szeroko rozumiana poprawa sytuacji demograficzno-zdrowotnej mieszkańców
regionu. Pomóc w tym ma dofinansowanie firm i instytucji, chcących wprowadzenie
na rynek innowacyjnych usług i produktów typu: leki, urządzenia medyczne, metody
diagnostyki chorób, maszyny do rehabilitacji itp. Do rozdania jest łącznie 100 mln zł
- 50 mln zł z unijnych dotacji, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski i 50 mln zł od
NCBR.
Prezes Szpitala Pan Janusz Ratajczyk podziękował za informacje oraz poinformował,
że spróbuje się zapoznać z projektem. Jeśli chodzi o sprzątanie, umowa jest do
końca lipca 2018 roku. Poinformował o odmówieniu podniesienia kosztów za

sprzątnie firmie, która się tym zajmuje. Jest osoba, która chętnie zajmie się
organizacyjnie i przejmie sprzątanie z ramienia Szpitala.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Pani
Magdalena Szymczak zapytała, czy wystarczy środków na zobowiązania do końca
br.
Prezes Szpitala Pan Janusz Ratajczyk poinformował, iż wszystkie faktury bieżące
i zobowiązania są opłacone i nie będzie problemu za zapłacenie zobowiązań do
końca roku br.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Pani
Magdalena Szymczak poinformowała, iż jest w stałym kontakcie z Prezesem Szpitala
oraz była w Szpitalu zobaczyć jak wyglądają wyremontowane pomieszczenia,
w którym teraz po dyspozytorni działa nocna i świąteczna pomoc oraz podstawowa
opieka zdrowotna, na ginekologii również. Przedstawiła również opinię wydziału
merytorycznego. (Opinia wydziału stanowi załącznik do Protokołu)
Nieetatowy Członek Zarządu Pan Adam Kaczmarek zaproponował, aby w tej
kadencji zmienić nazwę szpitala na: „Szpital im. św. Maksymiliana Marii Kolbe
w Zduńskiej Woli”. Jest to związane z tożsamością lokalną i wokół tego należy
budować pozytywny wizerunek Szpitala.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Pani
Magdalena

Szymczak

poinformowała,

iż

miała

kolejny telefon

w sprawie

pracowników Szpitala, którzy nie mają empatii w sobie, gdyż zamiast spróbować
wyjaśnić i dopiero kierować pacjenta na dany oddział, wysyłają schorowaną i starszą
osobę z oddziału do oddziału. Nie tak to powinno wyglądać.
Starosta Pan Wojciech Rychlik poinformował, iż to musi wymusić Zarząd Szpitala na
pracownikach, aby stworzyli przyjazną atmosferę. Jeśli taka zmiana nie zajdzie, nie
zmieni się zły wizerunek Szpitala. Jeśli chodzi o zmianę nazwy Szpitala, to jak podają
media ma on się nazywać „Szpital im. Marii Kaczyńskiej”.
Poruszył sprawę Rzecznika Praw Pacjentów.

Prezes Szpitala Pan Janusz Ratajczyk poinformował, iż zostały opracowane
wszystkie procedury związane i z działalnością poszczególnych oddziałów
i z działalnością oddziału zabiegowego. Te procedury zostały wprowadzone
Zarządzeniem Prezesa do przestrzegania. Jest potwierdzenia odebrania wszystkich
procedur przez Ordynatorów danych oddziałów. Wszystkie procedury wynikają
z ustaw dotyczących funkcjonowania ochrony zdrowia.
Starosta Pan Wojciech Rychlik poprosił o przekazanie pisma do Rzecznika Praw
Dziecka informujące o wprowadzeniu wszystkich procedur związane i z działalnością
poszczególnych oddziałów i z działalnością oddziału zabiegowego.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą realizacji planu finansowego
Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli za okres
od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r.

Punkt 10
Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie wyrażenia opinii
celem uzyskania przez Powiat Zduńskowolski decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik
drogowy z węzłem drogi ekspresowej S-8 Zduńska Wola Wschód”.

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/253/17
w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania przez Powiat Zduńskowolski decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi
powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S-8 Zduńska
Wola Wschód”.

Punkt 11

Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie przeniesienia
nakładów inwestycyjnych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli na Powiat
Zduńskowolski z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu
komunikacyjnego Wiejska – Kacza – Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy
Wiejskiej”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął decyzję w sprawie
przeniesienia nakładów inwestycyjnych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej
Woli na Powiat Zduńskowolski z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska – Kacza – Prosta w Zduńskiej Woli w
zakresie ulicy Wiejskiej”.

Punkt 12
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej powiatu
oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
w Zduńskiej Woli do czynności związanych z realizacją zadań w ramach programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (zadanie 2.4, Priorytet II Programu:
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny) na terenie Zespołu Szkół
Specjalnych w Zduńskiej Woli.

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/254/17
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej powiatu oraz upoważnienia
Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli do
czynności związanych z realizacją

zadań w ramach programu kompleksowego

wsparcia dla rodzin „Za życiem” (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne

wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny) na terenie Zespołu Szkół Specjalnych
w Zduńskiej Woli.

Punkt 13
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 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 stosowne komisje i sesję.
- zmieniająca Uchwałę Nr XXV/87/16 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 –
FK.22/17.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „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 ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2017.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie ustalenia wydatków, które nie
wygasają z u[pływem roku budżetowego 2017.

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/255/17
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/256/17
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:
1. Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Pani Elżbieta
Szymczak przedstawiła pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli,
ul. Dąbrowskiego 4 dotyczący:
- zakupu nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego – koszt ok. 350 000, 00 zł,
- dokonania renowacji sztandaru wykonanego w 1974 roku – koszt ok. 8 000, 00 zł,
- wydania kompletnej monografii (książki) o historii OSP Zduńska Wola – koszt po
wykonaniu opracowania,
- wybicie okolicznościowego medalu z okazji 140 – lecia OSP Zduńska Wola – koszt
ok. 4000, 00 zł,
- Organizacja wystawy poświęconej historii OSP – koszt ok. 1 000, 00 zł,
- organizacja poczęstunku.

Zwrócono się z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu powiatu
zduńskowolskiego oraz udzielenie pomocy finansowej oraz organizacyjnej dla
przedstawionych zadań.
Zarząd

Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na

wykorzystanie herbu powiatu zduńskowolskiego na symbolach i wyróżnieniach
z okazji jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli. W kwestii
udzielenia pomocy finansowej dla przedstawionych w piśmie zadań, Zarząd musi
dokonać szerszej analizy i decyzja zostanie podjęta w późniejszym terminie.

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

