Protokół Nr V/11/18
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 20.03.2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
1.

Wojciech Rychlik – Starosta

2.

Marcin Łabędzki – Wicestarosta

3.

Hanna Iwaniuk – Członek Zarządu

4.

Anna Szubert – Sekretarz Powiatu

5.

Anna Królikowska – Skarbnik Powiatu

Nieobecni:
6.

Feliks Pacewicz – Członek Zarządu

7.

Adam Kaczmarek – 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/10/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 13.03.2018 r.
4. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie informacji o wysokości miesięcznej stawki
dotacji na jednego ucznia/słuchacza/dziecko szkół i placówek niepublicznych
wpisanych do ewidencji prowadzonej przez powiat zduńskowolski w 2018 r.
– ED/14/2018

5. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie informacji dotyczącej wysokości dodatków
wypłacanych do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela. – ED/15/2018
6. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej w Zduńskiej Woli.
7. Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie wyboru Komisji
Konkursowej do oceny wniosków o udzielenie dotacji w roku 2018 na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu zduńskowolskiego.
8. Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w 2018 r.
9. Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie wprowadzenia „Dodatkowych kryteriów rozpatrywania wniosków
dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej, realizowanych przez
Powiat Zduńskowolski w roku 2018.
10. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania
pozbawienia drogi powiatowej powiatu poddębickiego jej dotychczasowej
kategorii. - PZD/3/2018
11. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie sprawozdania
z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli za rok 2017.
– PZD/4/2018
12. Uchwały budżetowe.
13. Sprawy różne.
14. Wnioski Członków Zarządu.
15. Zakończenie posiedzenia.
Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert wniosła o wprowadzenie jako punkt 12:
„Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie rozłożenia
należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Zduńskowolskiemu od dłużnika
Barbary Bilskiej tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu zasądzonych
wyrokiem z dnia 22 listopada 2017 r. Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli I Wydział
Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 1131/16.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 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/10/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 13.03.2018 r.
4. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie informacji o wysokości miesięcznej stawki
dotacji na jednego ucznia/słuchacza/dziecko szkół i placówek niepublicznych
wpisanych do ewidencji prowadzonej przez powiat zduńskowolski w 2018 r.
– ED/14/2018
5. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie informacji dotyczącej wysokości dodatków
wypłacanych do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela. – ED/15/2018
6. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej w Zduńskiej Woli.
7. Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie wyboru Komisji
Konkursowej do oceny wniosków o udzielenie dotacji w roku 2018 na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu zduńskowolskiego.
8. Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w 2018 r.
9. Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie wprowadzenia „Dodatkowych kryteriów rozpatrywania wniosków
dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej, realizowanych przez
Powiat Zduńskowolski w roku 2018.
10. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania
pozbawienia drogi powiatowej powiatu poddębickiego jej dotychczasowej
kategorii. - PZD/3/2018
11. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie sprawozdania
z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli za rok 2017.
– PZD/4/2018
12. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie rozłożenia
należności

pieniężnych

przysługujących

Powiatowi

Zduńskowolskiemu

od

dłużnika

Barbary Bilskiej tytułem

częściowego

zwrotu

kosztów procesu

zasądzonych wyrokiem z dnia 22 listopada 2017 r. Sądu Rejonowego
w Zduńskiej Woli I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 1131/16.
13. Uchwały budżetowe.
14. Sprawy różne.
15. Wnioski Członków Zarządu.
16. Zakończenie posiedzenia.
Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr V/10/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 13.03.2018 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) zatwierdził protokół z posiedzenia
Zarządu w dniu13.03.2018 r.

Punkt 4
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie informacji o wysokości miesięcznej stawki
dotacji na jednego ucznia/słuchacza/dziecko szkół i placówek niepublicznych
wpisanych do ewidencji prowadzonej przez powiat zduńskowolski w 2018 r.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Bez uwag.”
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o wysokości miesięcznej stawki dotacji na
jednego ucznia/słuchacza/dziecko szkół i placówek niepublicznych wpisanych do
ewidencji prowadzonej przez powiat zduńskowolski w 2018 r.

Punkt 5
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie informacji dotyczącej wysokości dodatków
wypłacanych do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela.
Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Nie wnoszę uwag.”
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą wysokości dodatków
wypłacanych do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela przedłożoną przez
Wydział Edukacji. Polecił Wydziałowi Merytorycznemu, aby poddał wnikliwej analizie
przedłożoną tematykę i zwrócił się do Dyrektorów wszystkich szkół, aby przedłożono
aktualne dane za: staż, wychowawstwo, opiekuna stażu i po zebraniu tych
materiałów Zarząd ponownie oceni sprawę na posiedzeniu.

Punkt 6
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej w Zduńskiej Woli.

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag do proj. Uchwały. Zaznaczam jednak, że przeprowadzenie
przekształcenia Bursy w Internat w ramach istniejącego Zespołu Szkół wymaga
doprecyzowania działań w postaci … (np. przygotowanie odpowiednich protokołów
likwidacji, sprawozdań budżetowych i finansowych itd.).”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej
w Zduńskiej Woli, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 7
Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie wyboru Komisji Konkursowej
do oceny wniosków o udzielenie dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
znajdujących się na obszarze powiatu zduńskowolskiego.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie zgłaszam uwag.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/55/18
w sprawie wyboru Komisji Konkursowej do oceny wniosków o udzielenie dotacji
w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu
zduńskowolskiego.

Punkt 8
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
określenia

zadań

z

zakresu

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

osób

niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w 2018 r.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na
ich realizację w 2018 r., a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 9
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
wprowadzenia „Dodatkowych kryteriów rozpatrywania wniosków dofinansowanych ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu
rehabilitacji społecznej, realizowanych przez Powiat Zduńskowolski w roku 2018.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie wprowadzenia „Dodatkowych
kryteriów rozpatrywania wniosków dofinansowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej,
realizowanych przez Powiat Zduńskowolski w roku 2018, a następnie skierował na
stosowne komisje i sesję.

Punkt 10
Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie zaopiniowania
pozbawienia drogi powiatowej powiatu poddębickiego jej dotychczasowej kategorii.

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/56/18
w sprawie zaopiniowania pozbawienia drogi powiatowej powiatu poddębickiego jej
dotychczasowej kategorii.

Punkt 11
Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie sprawozdania
z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli za rok 2017.
Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego
Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli za rok 2017, a następnie skierował na stosowne
komisje i sesję.

Punkt 12
Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie rozłożenia
należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Zduńskowolskiemu od dłużnika
Barbary Bilskiej tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu zasądzonych
wyrokiem z dnia 22 listopada 2017 r. Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli I Wydział
Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 1131/16.
Opinia prawna:

„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/57/18
w sprawie

rozłożenia

należności

pieniężnych

przysługujących

Powiatowi

Zduńskowolskiemu od dłużnika Barbary Bilskiej tytułem częściowego zwrotu kosztów
procesu zasądzonych wyrokiem z dnia 22 listopada 2017 r. Sądu Rejonowego
w Zduńskiej Woli I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 1131/16.

Punkt 13
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 3 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały rady powiatu zmieniającej 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 3 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały rady powiatu zmieniającej 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 3 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/58/18
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 3 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/59/18
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 14
Sprawy różne:
1. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji,
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty
5 737, 50 zł na koszty osobowe związane z funkcjonowaniem zespołu ds. realizacji
projektu pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej
w Zduńskiej Woli” w miesiącu marcu i kwietniu 2018 r. Zabezpieczenie związane jest
z faktem, iż dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 udzielone zostanie w systemie
zaliczkowo – refundacyjnym. Przewidywany termin wpływu środków

z dotacji to

czerwiec 2018 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 5 737, 50 zł.
2. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji,
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty
6 414, 00 zł na koszty osobowe związane z powołaniem zespołu ds. realizacji
projektu pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole – Modernizacja Zespołu

Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach – zadanie II: budowa budynku z 3 salami
dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz
z I wyposażeniem”. Zabezpieczenie związane jest z faktem, iż dofinansowanie ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 udzielone zostanie w systemie zaliczkowo – refundacyjnym.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 6 414, 00 zł.
3. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji,
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty
10 754, 20 zł na koszty osobowe związane z funkcjonowaniem zespołu ds. realizacji
projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty” w miesiącu marcu i kwietniu 2018 r.
Zabezpieczenie związane jest z faktem, iż dofinansowanie ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 udzielone
zostanie w systemie zaliczkowo – refundacyjnym. Przewidywany termin wpływu
środków z dotacji to czerwiec 2018 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu 10 754, 20 zł.
4. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Terenami Rozwojowymi Pan
Jarosław Andrysiak przedstawił pismo od Orange Polska Nieruchomości informujące,
iż złożona oferta kupna w dalszym ciągu nie spełnia oczekiwań, w związku
z powyższym zaproszono do ponownych negocjacji oraz o ponowną analizę złożonej
oferty i przesłanej nowej oferty nabycia. Pan Jarosław Andrysiak poinformował, iż po
rozmowie telefonicznej z przedstawicielem firmy dowiedział się, iż do ok. 15 kwietnia
br. zostanie wykonany nowy operat szacunkowej wartości tej nieruchomości.
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym pismem i postanowił zaczekać,
aż zostanie wykonany nowy operat szacunkowy wartości.
5. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Terenami Rozwojowymi Pan
Jarosław Andrysiak przedstawił pismo od Pana Zbigniewa Wieczorka, właściciela

firmy PPHU DROCHOD, w sprawie oferty sprzedaży nieruchomości przy
ul. Moniuszki 1A. Nieruchomość ta ma ok. 4000m2 powierzchni, położona jest
w przemysłowej części Zduńskiej Woli i posiada dwa utwardzone wjazdy z dróg
asfaltowych. Jest w pełni zagospodarowana i ogrodzona , posiada wysokie wiaty
garażowe na ciężki sprzęt, zamykane magazyny, część socjalną i liczne utwardzone
place służące do składowania różnego rodzaju materiałów. Na działce znajduje się
również budynek administracyjno – socjalny o powierzchni ok. 250m2. Cena
sugerowana to 1 500 000, 00 zł.
Zarząd Powiatu zapoznał się ze złożoną ofertą, ale nie dysponuje wolnymi środkami
na zakup w/w nieruchomości.

Punkt 15
Wnioski Członków Zarządu.
Wniosków 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

