Protokół Nr V/2/18
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 16.01.2018 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

Nieobecna:
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/1/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 09.01.2018 r.
4. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
złożenia przez Starostę, Radzie Powiatu Zduńskowolskiego „Sprawozdania z
działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok”. – OR/1/18
5. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
złożenia przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej „Informacji o stanie

ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego w 2017 roku”.
– OR/2/18
6. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok. – OR/3/18
7. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
przyjęcia protokołu rozliczeń wyników inwentaryzacji i dochodzeń w sprawie
różnic

inwentaryzacyjnych

dotyczących

inwentaryzacji

przeprowadzonej

w Starostwie Powiatowym za rok 2017. – OR/4/18
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 30.11.2017 r. –SP/2/18
9. Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie dokonania oględzin zwłok i stwierdzenia zgonu osób nieznanych
i ujawnionych na terenie powiatu zduńskowolskiego. – SP/1/18
10. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie analizy wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynikających
z obowiązku realizacji art. 30a Karty Nauczyciela za rok 2017. - ED/4/18
11. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania
dyrektora Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli. – ED/2/18
12. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady
Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji

z

budżetu

powiatu

zduńskowolskiego

dla

niepublicznych

szkół

posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. – ED/3/18
13. Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. – PK/1/18
14. Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie sprawozdania
merytorycznego i finansowego z realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej
dla powiatu zduńskowolskiego powierzonych Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli w 2017 roku. – PK/2/18
15. Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego oraz
upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli – Piotra
Pacelta do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego w zakresie złożenia

wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
nr 4909E na odcinku Choszczewo – Krokocice – Lichawa - Etap I” ze środków
budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji
gruntów rolnych,

podpisania

umowy o

przyznanie

środków

z budżetu

Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów
rolnych

oraz do podpisania umowy w przedmiocie ustanowienia partnerstwa

i przyjęcia pomocy finansowej od Gminy i Miasta Szadek na przedmiotowe
zadanie oraz upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej
Woli – Piotra Pacelta do realizacji ww. zadania. – IF/1/18
16. Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie
zawarcia umowy w przedmiocie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy
finansowej od Gminy i Miasta Szadek. – IF/2/18
17. Uchwały budżetowe.
18. Sprawy różne.
19. Wnioski Członków Zarządu.
20. Zakończenie posiedzenia.
Wicestarosta Pan Marcin Łabędzki wniósł o wprowadzenie jako punkt 13: „Wniosek
Wydziału Edukacji w sprawie czasowego zaangażowania środków własnych na
realizację przez Zespół Szkół Zawodowych w Zduńskiej Woli projektu: Wirtualna
nauka

–

rzeczywiste

Operacyjnego

umiejętności

Województwa

–

Łódzkiego

w

ramach

Regionalnego

współfinansowanego

ze

Programu
środków

Europejskiego Funduszu Społecznego”.
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/1/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 09.01.2018 r.
4. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
złożenia przez Starostę, Radzie Powiatu Zduńskowolskiego „Sprawozdania
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok”. – OR/1/18

5. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
złożenia przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej „Informacji o stanie
ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego w 2017 roku”.
– OR/2/18
6. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok. – OR/3/18
7. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
przyjęcia protokołu rozliczeń wyników inwentaryzacji i dochodzeń w sprawie
różnic

inwentaryzacyjnych

dotyczących

inwentaryzacji

przeprowadzonej

w Starostwie Powiatowym za rok 2017. – OR/4/18
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 30.11.2017 r. –SP/2/18
9. Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie dokonania oględzin zwłok i stwierdzenia zgonu osób nieznanych
i ujawnionych na terenie powiatu zduńskowolskiego. – SP/1/18
10. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie analizy wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynikających
z obowiązku realizacji art. 30a Karty Nauczyciela za rok 2017. - ED/4/18
11. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania
dyrektora Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli. – ED/2/18
12. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady
Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji

z

budżetu

powiatu

zduńskowolskiego

dla

niepublicznych

szkół

posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. – ED/3/18
13. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie czasowego zaangażowania środków
własnych na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych w Zduńskiej Woli
projektu: Wirtualna nauka – rzeczywiste umiejętności – w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. – ED.5.2018
14. Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. – PK/1/18

15. Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie sprawozdania
merytorycznego i finansowego z realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej
dla powiatu zduńskowolskiego powierzonych Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli w 2017 roku. – PK/2/18
16. Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego oraz
upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli – Piotra
Pacelta do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego w zakresie złożenia
wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr
4909E na odcinku Choszczewo – Krokocice – Lichawa - Etap I” ze środków
budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji
gruntów rolnych,

podpisania

umowy o

przyznanie

środków

z budżetu

Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów
rolnych

oraz do podpisania umowy w przedmiocie ustanowienia partnerstwa

i przyjęcia pomocy finansowej od Gminy i Miasta Szadek na przedmiotowe
zadanie oraz upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej
Woli – Piotra Pacelta do realizacji ww. zadania. – IF/1/18
17. Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie
zawarcia umowy w przedmiocie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy
finansowej od Gminy i Miasta Szadek. – IF/2/18
18. Uchwały budżetowe.
19. Sprawy różne.
20. Wnioski Członków Zarządu.
21. Zakończenie posiedzenia.

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr V/1/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 09.01.2018 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził protokół z posiedzenia
Zarządu w dniu 09.01.2018 r.

Punkt 4

Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie złożenia
przez Starostę, Radzie Powiatu Zduńskowolskiego „Sprawozdania z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok”.

Opinia prawna:
„Sprawozdanie przedłożone zgodnie z art. 38b Ustawy o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868)”.
Starosta Pan Wojciech Rychlik przedstawił w/w sprawozdanie.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok,
a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 5
Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie złożenia
przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej „Informacji o stanie ochrony
przeciwpożarowej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego w 2017 roku”.

Opinia prawna:
„Na podstawie art. 14 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz.
1204) Rada Powiatu przynajmniej raz w roku rozpatruje informację komendanta
powiatowego

PSP

o

stanie

bezpieczeństwa

powiatu

w

zakresie

ochrony

przeciwpożarowej.”
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli
Pan Łukasz Drzewiecki przedstawił w/w informację.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował
Informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego
w 2017 roku, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 6

Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.

Opinia prawna:
„Zgodnie z art. 17 ust. 2 ust. o sam. powiatowym przedłożone sprawozdanie”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok, a następnie skierował
na stosowne komisje i sesję.

Punkt 7
Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie przyjęcia
protokołu rozliczeń wyników inwentaryzacji i dochodzeń w sprawie różnic
inwentaryzacyjnych dotyczących inwentaryzacji przeprowadzonej w Starostwie
Powiatowym za rok 2017.

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) przyjął protokół rozliczeń wyników
inwentaryzacji i dochodzeń w sprawie różnic inwentaryzacyjnych dotyczących
inwentaryzacji przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym za rok 2017.

Punkt 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 30.11.2017 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) z uwagi na nieobecność Prezesa
Szpitala Pana Janusza Ratajczyka, postanowił przełożyć informację na kolejne
posiedzenie Zarządu.

Punkt 9
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
dokonania oględzin zwłok i stwierdzenia zgonu osób nieznanych i ujawnionych na
terenie powiatu zduńskowolskiego.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na zawarcie
porozumienia i sfinansowanie tego zadania.

Punkt 10
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie analizy wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynikających
z obowiązku realizacji art. 30a Karty Nauczyciela za rok 2017.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Krystyna Niewiadomska omówiła w/w informację.
Zarząd Powiatu zapoznał się z analizą wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynikających z obowiązku
realizacji art. 30a Karty Nauczyciela za rok 2017, a następnie skierował na stosowne
komisje i sesję.

Punkt 11
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania
dyrektora Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli.

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

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/8/18
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Policealnej
dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli, a następnie skierował na stosowne komisje
i sesję.

Punkt 12
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu
Zduńskowolskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
powiatu zduńskowolskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia
szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu powiatu zduńskowolskiego dla niepublicznych szkół
posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a następnie
skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 13
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie czasowego zaangażowania środków
własnych na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych w Zduńskiej Woli projektu:
Wirtualna nauka – rzeczywiste umiejętności – w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego

Województwa

Łódzkiego

współfinansowanego

ze

środków

Europejskiego Funduszu Społecznego. – ED.5.2018
Opinia Skarbnika Powiatu w załączeniu do protokołu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na czasowe
zaangażowanie środków własnych w kwocie 5 000, 00 zł.

Punkt 14
Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek”.
Zarząd Powiatu (ogółem 3 głosy „za” – Wojciech Rychlik, Marcin Łabędzki, Feliks
Pacewicz, 1 głos „wstrzymujący” – Adam Kaczmarek) podjął Uchwałę Nr V/9/18
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2018 roku.

Punkt 15
Wniosek

Wydziału

Promocji,

Kultury

i

Sportu

w

sprawie

sprawozdania

merytorycznego i finansowego z realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej dla
powiatu zduńskowolskiego powierzonych Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego
Szaniawskiego w Zduńskiej Woli w 2017 roku.

Opinia prawna:
„Nie podlega opinii”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) zapoznał się ze sprawozdaniem
merytorycznym i finansowym z realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej dla
powiatu zduńskowolskiego powierzonych Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego
Szaniawskiego w Zduńskiej Woli w 2017 roku, a następnie skierował na stosowne
komisje i sesję.

Punkt 16

Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
wyznaczenia

Wicestarosty

Zduńskowolskiego

–

Marcina

Łabędzkiego

oraz

upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli – Piotra
Pacelta do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego w zakresie złożenia wniosku
o dofinansowanie dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na
odcinku Choszczewo – Krokocice – Lichawa - Etap I” ze środków budżetu
Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów
rolnych, podpisania umowy o przyznanie środków z budżetu Województwa
Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz do
podpisania umowy w przedmiocie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy
finansowej od Gminy i Miasta Szadek na przedmiotowe zadanie oraz upoważnienia
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli – Piotra Pacelta do realizacji
ww. zadania.

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Zgodnie ze stanowiskiem Radcy Prawnego”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/10/18
w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego oraz
upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli – Piotra
Pacelta do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego w zakresie złożenia wniosku
o dofinansowanie dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na
odcinku Choszczewo – Krokocice – Lichawa - Etap I” ze środków budżetu
Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów
rolnych, podpisania umowy o przyznanie środków z budżetu Województwa
Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz do
podpisania umowy w przedmiocie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy
finansowej od Gminy i Miasta Szadek na przedmiotowe zadanie oraz upoważnienia
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli – Piotra Pacelta do realizacji
ww. zadania.

Punkt 17
Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie
zawarcia umowy w przedmiocie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy
finansowej od Gminy i Miasta Szadek.

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie zawarcia umowy w przedmiocie
ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej od Gminy i Miasta Szadek,
a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 18
Uchwały budżetowe.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła:
1/ projekty uchwał rady powiatu:
- zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXXVIII/90/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały rady powiatu zmieniającą UCHWAŁĘ NR XXXVIII/90/17 w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata
2018–2035, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.
- zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXXVIII/91/17 w sprawie uchwalenia budżetu na rok
2018.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały rady powiatu zmieniającą UCHWAŁĘ NR XXXVIII/91/17 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 2018.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/11/18
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018

-

zmieniająca

Uchwałę

Nr

V/3/18

Zarządu

Powiatu

Zduńskowolskiego

z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu
Zduńskowolskiego na rok 2018 (w podziale na plany finansowe poszczególnych
jednostek organizacyjnych).
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/12/18
zmieniającą

Uchwałę

Nr

V/3/18

Zarządu

Powiatu

Zduńskowolskiego

z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu
Zduńskowolskiego na rok 2018 (w podziale na plany finansowe poszczególnych
jednostek organizacyjnych).

Punkt 19
Sprawy różne:
1. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji,
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty
łącznie 3 506,25 zł, celem zapłaty kosztów osobowych związanych z powołaniem
Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”.
Zabezpieczenie związane z faktem, iż dofinansowanie ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego udzielone zostanie w systemie
zaliczkowo – refundacyjnym. Przewidywany termin wpływu środków z dotacji to
II kwartał 2018 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 3 506,25 zł.
2. Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska poinformowała o problemach z realizacją
projektów unijnych realizowanych przez szkoły. Bieżąca analiza sprawozdań
budżetowych sporządzonych na koniec 2017 roku, pokazuje iż nie ma synchronizacji
z aktualnie złożonymi sprawozdaniami, a wcześniejszymi deklaracjami szkół, bądź
wymogami opiekunów projektu. Wiąże się to z koniecznością w tej chwili oddawania
pewnej części środków dotacji, jako środki niewykorzystane albo środki do zwrotu.
Nie ma zgodności między prowadzoną ewidencją księgową a wykazem, który
obejmuje wniosek o płatność SL.
Zarząd Powiatu polecił Wicestaroście Panu Marcinowi Łabędzkiemu, Skarbnikowi
Powiatu Pani Annie Królikowskiej i Naczelnikowi Wydziału Edukacji Pani Krystynie
Niewiadomskiej zwołać spotkanie na każdy projekt unijny z koordynatorem projektu,
asystentem oraz księgową.
Zarząd zobligował do przedstawienia informacji na posiedzeniu zarządu, po analizie
wszystkich projektów unijnych.
3. Starosta Pan Wojciech Rychlik przedstawił postanowienie Sądu Apelacyjnego
w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie z powództwa
Powiatu Zduńskowolskiego przeciwko Pani Statkiewicz o zapłatę z tytułu kar
umownych.
Opinia prawna w załączeniu do protokołu.
Zarząd Powiatu (ogółem 4 głosy „za”) skierował Pismo Radcy Prawnego Pani
Magdaleny Szablewskiej-Gmerek do Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju, celem przedłożenia całości sprawy na posiedzenie Zarządu wraz
z opiniami: Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju, Wydziału
Zamówień Publicznych oraz Skarbnika Powiatu.
Ponadto zobowiązał Radcę Prawnego do:

- przedstawienia oceny skutków dalszego niewniesienia opłaty i odpowiedzialności
z tytułu niedochodzenia należności publicznych,
-przekazania wniosku złożonego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi I Wydział Cywilny
o sygn. Akt I ACz 2272/17 w sprawie zażalenia od postanowienia Sądu Okręgowego
w Sieradzu z dnia 2 listopada 2017 roku, o sygn. Akt I C 324/17 oraz wniosku
złożonego w Sądzie Okręgowym w Sieradzu o sygn. Akt I C 324/17 do Wydziału
Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju.
Zarząd postanowił wrócić do sprawy na kolejnym posiedzenia Zarządu.

Punkt 20
Wnioski Członków Zarządu.
Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 21
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

