Protokół Nr V/8/18
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 27.02.2018 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.

Beata Barton – w/z Skarbnika 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/7/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 21.02.2018 r.
4. Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób po 29 roku życia
pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (IV)” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.1 „Wsparcie
aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy”.
5. Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie wyboru ofert, udzielenia
dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje

pozarządowe w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego. –PK/5/2018
6. Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie przyjęcia komunikatu
o

trwającym

naborze

wniosków

na

wykonanie

prac

konserwatorskich,

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków znajdujących się na obszarze powiatu zduńskowolskiego w 2018 roku.
–PK/6/2018
7. Wniosek Wydziału

Edukacji

w sprawie

ustalenia

planu

dofinansowania

doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
oraz specjalności i form kształcenia na rok 2018.
8. Informacja o wielkości współczynnika proporcji pre-wskaźnika na rok 2018
w jednostkach organizacyjnych powiatu.
9. Uchwały budżetowe.
10. Sprawy różne.
11. Wnioski Członków Zarządu.
12. Zakończenie posiedzenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził porządek obrad.

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr V/7/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 21.02.2018 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem

5 głosów „za”)

zatwierdził protokół

z posiedzenia Zarządu w dniu 21.02.2018 r.

Punkt 4
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez
pracy w powiecie zduńskowolskim (IV)” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś
priorytetowa VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej
osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy”.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/40/18
w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób po 29 roku życia
pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (IV)” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –
2020, Oś priorytetowa VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności
zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy”.

Punkt 5
Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie wyboru ofert, udzielenia
dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego. –PK/5/2018
Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Plan 120 000, 00 zł (92605 2360)
Plan 50 000, 00 zł (92195 2360)
Pozytywnie opiniuję wniosek.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/41/18
w sprawie wyboru ofert, udzielenia dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie: upowszechniania
kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa
narodowego.

Punkt 6

Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie przyjęcia komunikatu
o

trwającym

naborze

wniosków

na

wykonanie

prac

konserwatorskich,

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków znajdujących się na obszarze powiatu zduńskowolskiego w 2018 roku. –
PK/6/2018

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Plan 70 000, 00 zł
Nie wnoszę uwag.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) przyjął komunikat o trwającym
naborze wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na
obszarze powiatu zduńskowolskiego w 2018 roku.

Punkt 7
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności
i form kształcenia na rok 2018.

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Wymiar finansowy dotyczący wniosku znajduje pokrycie w ustalonym na rok 2018
budżetem.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/42/18
w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na rok
2018.

Punkt 8
Informacja o wielkości współczynnika proporcji pre-wskaźnika na rok 2018
w jednostkach organizacyjnych powiatu.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o wielkości współczynnika proporcji
pre-wskaźnika na rok 2018 w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Punkt 9
Uchwały budżetowe.
w/z Skarbnika Powiatu Pani Beata Barton przedstawiła projekty uchwał zarządu
powiatu:
- w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018
w zakresie zadań zleconych i własnych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/43/18
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018
w zakresie zadań zleconych i własnych.

-

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/44/18
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/45/18
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/46/18
zmieniającą UCHWAŁĘ NR XXXVIII/90/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035.
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2018.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/47/18
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2018.

Punkt 10
Sprawy różne:
1. W/z Skarbnika Powiatu Pani Beata Barton przedstawiła sprawozdanie z dokonania
umorzeń i udzielonych ulg w spłacaniu należności pieniężnych przypadających
Powiatowi Zduńskowolskiemu i jego jednostkom organizacyjnym w roku 2017.
Zarząd Powiatu zapoznał się z w/w sprawozdaniem.
2. Starosta Pan Wojciech Rychlik przedstawił rozmiar kosztów projektu pn.:
„Przebudowa ciągu ulic Łaska - Świerkowa - Jodłowa - Staszica - Spółdzielcza
w Zduńskiej Woli”. Zadanie zostało podzielone na 3 etapy, z uwagi na rozmiar
kosztów.

I odcinek: Łaska – Świerkowa od ulicy Orione do Statoilu ul. Łódzkiej oraz od
Świerkowej do rozwidlenia ulicy Jodłowej, został wyceniony na 5 521 000, 00 zł.
II odcinek: ulica Jodłowa z pełną kanalizacją, został wyceniony na 9 991 000 zł lub ze
skróceniem kanalizacji do lasu, a później poprowadzenie rowu otwartego, to koszt
9 447 000, 00 zł.
III odcinek: Staszica - Spółdzielcza został przedłożony na kwotę 7 581 000, 00 zł,
jednak zgłaszane są postulany o dobudowanie kanalizacji, więc kwota może dojść do
8 000 000, 00 zł.
Te kwoty obejmują ciąg pieszo - rowerowy jednostronny. Jeśli miałby być ciąg pieszo
- rowerowy dwustronny to koszt dodatkowo 600 zł za mb oraz koszt niezbędnych
wykupów gruntów.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli Pan Piotr Pacelt
poinformował, iż projektowanie prowadzone jest od 2017 roku. Po długich
rozmowach i zakresie zawartym w podpisanym porozumieniu z Miastem Zduńska
Wola, cały projekt obejmuje ciąg pieszo - rowerowy z wyjątkiem ulicy Łaskiej, gdzie
przewidziane są chodniki obustronne: ciąg pieszo - rowerowy i chodnik.
Wprowadzając chodnik po drugiej strony ulicy Jodłowej, nie będzie się można
zatrzymać, ponieważ z mocy ustawy nie można się zatrzymywać przy ciągu pieszo
- rowerowym oraz przy chodniku o szerokości 1,5 m lub 2 m, ponieważ nie będzie
miejsca dla pieszego. Zwrócił również uwagę na to, że będą jeszcze konsultacje
dotyczące wjazdów, obsługi i przystanków autobusowych. Projektant również ma
w umowie chodnik pieszo – rowerowy jednostronny, który będzie wystarczający dla
mieszkańców.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził projekt stanowiska,
iż nie widzi potrzeby budowy chodnika na ulicy Jodłowej po drugiej stronie oraz
zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli Pana Piotra
Pacelta o przekazanie stanowiska do Pana Dariusza Kmiecika Przewodniczącego
Wspólnoty Osiedla Nowe Miasto.
3. Wicestarosta Pan Marcin Łabędzki poinformował, iż Sołtys wsi Annopole Stare
Pani Ewa Niewiadomska zwróciła się z prośbą o przeniesienie przystanku
autobusowego.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli Pan Piotr Pacelt
poinformował, iż przystanek jest zlokalizowany 1,5 od domu Pani Sołtys oraz przy
przejściu

dla

pieszych,

na

którym

jest

świeżo

naniesione

oznakowanie

grubowarstwowe, aby dzieci mogły przemieścić się do szkoły, ośrodka zdrowia.
Wyraził opinię, iż przeniesienie nie jest celowe.
Starosta Pan Wojciech Rychlik zaproponował, aby przesunąć przystanek i nanieść
nowe oznakowanie przejścia dla pieszych, celem uniknięcia konfliktów.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na przeniesienie
przystanku autobusowego.

Starosta Pan Wojciech Rychlik opuścił posiedzenie Zarządu.

4. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli Pan Piotr Pacelt
poinformował, iż 08 marca br. organizuje spotkanie z Panem Andrzejem Puzonem,
który jest projektantem i wykonawcą pomnika upamiętniającego uchwalenie
Konstytucji 3 Maja. Pomnik jest dopiero na etapie bryły wyciętej ze styropianu, a Pan
Puzon przedstawia zaświadczenie lekarskie o chorobie. Dyrektor wyraził obawę
o terminowe wykonanie pomnika, czyli do 30.03.br.,

Punkt 11
Wnioski Członków Zarządu.
Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 12
Zakończenie posiedzenia

Posiedzenie zakończył Wicestarosta Marcin Łabędzki.
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

