Protokół Nr V/4/18
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 29.01.2018 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/3/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 23.01.2018 r.
4. Wniosek

Wydziału

Edukacji

w

sprawie

wyznaczenia

Wicestarosty

Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu
Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli
– Małgorzaty Cieślak do reprezentowania powiatu zduńskowolskiego w zakresie
złożenia wniosku pod nazwą „Praktyki zagraniczne szansą dla ZSZ nr 1 Zduńska
Wola” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach
Programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych

nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli – Małgorzaty Cieślak do
realizacji projektu złożonego w ramach Programu Erasmus+.
5. Uchwały budżetowe.
6. Informacja wynikająca z zapisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych
1/ Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Zduńskowolskiego za IV kwartał 2017
roku.
2/ Informacja o udzielonych umorzeniach należności budżetowych w IV kwartale
2017 roku.
7. Sprawy różne.
8. Wnioski Członków Zarządu.
9. Zakończenie posiedzenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził porządek obrad.

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr V/3/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 23.01.2018 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem

5 głosów „za”)

zatwierdził protokół

z posiedzenia Zarządu w dniu 23.01.2018 r.

Punkt 4
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego
– Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr
1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli – Małgorzaty Cieślak do
reprezentowania powiatu zduńskowolskiego w zakresie złożenia wniosku pod nazwą
„Praktyki zagraniczne szansą dla ZSZ nr 1 Zduńska Wola” i zawarcia umowy
z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ oraz
upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte
w Zduńskiej Woli – Małgorzaty Cieślak do realizacji projektu złożonego w ramach
Programu Erasmus+.

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„W załączeniu do protokołu”.
Wicestarosta Pan Marcin Łabędzki poinformował, iż w toku rozmów były analizowane
pewne argumenty: część nauczycieli jest już zaangażowana, projekt w dużej części
już powstał. Zgłosił się Pan, który reprezentuje Polsko – Grecką Izbę Gospodarczą
i pisze już wniosek. Jedyny warunek jaki postawił, to iż robi to tylko dla szkół
zawodowych. Analizując argumenty za i przeciw, przeważa to, iż brakuje uczniów
w szkole, a takie projekty będą zachęcać ich do zapisywania się. Jest możliwość, aby
popracować i usprawnić komunikację ze szkołą co pozwoli na utrzymanie
atrakcyjności w szkole, dlatego organizowane są różne spotkania.
Nieetatowy Członek Zarządu Pani Hanna Iwaniuk poinformowała, iż ma wątpliwości
ponieważ, nie szukałaby przyczyn w braku komunikacji, gdyż jeśli ktoś kto pisze
projekt powinien mieć rozeznanie w projekcie i być w stanie udzielać o nim
informacji.
Wicestarosta Pan Marcin Łabędzki stwierdził, iż na etapie pisania wniosków
problemów nie zauważono, dopiero podczas realizacji i rozliczenia końcowego
projektu spotyka się z trudnościami. Długo nie było decyzji zezwalającej na realizację
projektu, ponieważ zapadła dopiero 1,5 tygodnia temu, co może spowodować małe
opóźnienie.
Starosta Pan Wojciech Rychlik powiadomił, iż wniosek składany jest do projektu
ERASMUS+, do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która pracuje na zlecenie
Ministerstwa Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Tu jest trochę łatwiej niż w Regionalnym Programie Operacyjnym, gdzie jest więcej
szczegółów rozliczeniowych i powiązań budżetu. Przekonujące jest to, iż projekt
skierowany jest do 90 uczniów w 3 zawodach. Mając na względzie to, iż trzeba
uczniów zachęcić i zmotywować do przyjścia do szkół powiatowych. Te argumenty
skłaniają do głosowania „za”.

Zarząd Powiatu (ogółem 4 głosy „za” - Wojciech Rychlik, Marcin Łabędzki, Feliks
Pacewicz, Adam Kaczmarek, 1 głos „wstrzymujący” – Hanna Iwaniuk) podjął
Uchwałę Nr V/20/18 w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego
– Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr
1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli – Małgorzaty Cieślak do
reprezentowania powiatu zduńskowolskiego w zakresie złożenia wniosku pod nazwą
„Praktyki zagraniczne szansą dla ZSZ nr 1 Zduńska Wola” i zawarcia umowy
z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ oraz
upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte
w Zduńskiej Woli – Małgorzaty Cieślak do realizacji projektu złożonego w ramach
Programu Erasmus+.

Punkt 5
Uchwały budżetowe.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła projekty uchwał zarządu
powiatu:
- w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/21/18
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 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/22/18
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).

-

zmieniająca

Uchwałę

Nr

V/4/18

Zarządu

Powiatu

Zduńskowolskiego

z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu
Zduńskowolskiego na rok 2018 (w ujęciu zbiorczym).
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/23/18
zmieniającą

Uchwałę

Nr

V/4/18

Zarządu

Powiatu

Zduńskowolskiego

z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu
Zduńskowolskiego na rok 2018 (w ujęciu zbiorczym).
- zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXXVIII/90/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/24/18
zmieniającą UCHWAŁĘ NR XXXVIII/90/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035.

Punkt 6
Informacja wynikająca z zapisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych:
1/ Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Zduńskowolskiego za IV kwartał 2017
roku.
2/ Informacja o udzielonych umorzeniach należności budżetowych w IV kwartale
2017 roku.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła w/w informację.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zapoznał się z informacją
wynikająca z zapisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych przedstawioną przez Skarbnika Powiatu.

Punkt 7
Sprawy różne:

1. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji,
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 4 154,02 zł, celem zapłaty za fakturę VAT 01/01/ZW/2018
dotyczącej usługi cateringowej na Gali Przedsiębiorców, realizowanej w ramach
projektu pn. „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”. Zabezpieczenie związane jest
z faktem, iż dofinansowanie

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego udzielone zostanie w systemie zaliczkowo – refundacyjnym.
Przewidywany termin wpływu środków z dotacji to III kwartał 2018 r.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 4 154, 02 zł.
2. Starosta Pan Wojciech Rychlik poruszył sprawę możliwości sprzedaży
6 hektarowej działki rolnej w Korczewie, celem wsparcia budżetu powiatu.
Zarząd Powiatu po dyskusji polecił przygotowanie projekt uchwały w sprawie zbycia
działki w Korczewie wraz z uzasadnieniem oraz podjęcie decyzji zostawił na
posiedzenie Zarządu w dniu 13.02.br.
3. Starosta Pan Wojciech Rychlik poinformował, iż odbyło się spotkanie z Wójtem
Gminy Zduńska Wola Panem Henrykiem Staniuchą w sprawie poparcia dla ciągu
gazu w stronę Wojsławic, na swój koszt będzie budował nitkę gazu do Przedszkola
w Tymienicach i do Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Izabelowie.
W ramach tej dyskusji poruszyli temat słabej komunikacji do Zespołu Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach, celem jej poprawy warto by
utworzyć linię komunikacji miejskiej przez Poręby – Zduńską Wolę – Janiszewice –
Karolew – Wólkę Wojsławską.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za” – Wojciech Rychlik, Marcin
Łabędzki, Feliks Pacewicz, Hanna Iwaniuk, 1 głos „wstrzymujący” - Adam
Kaczmarek) wyraża zgodę co do instalacji gazowej i złoży oświadczenie do instalacji

gazu w Zespole Szkół w Wojsławicach, a jednocześnie Zarząd wystosuje pismo do
Wójta Gminy Zduńska Wola o złożeniu przez niego deklaracji uruchomienia nitki
autobusowej do Wojsławic dla lepszego połączenia i ułatwienia dostępu.
4. Radca Prawny Pani Magdalena Szablewska – Gmerek przedstawiła uzupełnioną
opinię prawną dotyczącą sprawy firmy Finans - bud Pani Statkiewicz odnośnie
sytuacji, która wiąże się z naliczaniem kar umownych oraz limitem wysokości kar
umownych, a także możliwości odstąpienia od ich naliczania w związku z zawartymi
umowami. (Opinia w załączeniu do protokołu)
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął stanowisko w tym
przedmiocie. Po przedłożeniu opinii Radcy Prawnego Pani Magdaleny Szablewskiej
– Gmerek o skorygowanie kar umownych naliczonych Pani Statkiewicz z tytułu
niezrealizowania zadania umownego. Powiat Zduńskowolski będzie dochodził
naliczeń do dnia wykonania zastępczego.

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

