Protokół Nr V/17/18
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 25.04.2018 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/16/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 18.04.2018 r.
4. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Powiatu - Annie Szubert do udziału
i reprezentowania

Powiatu

Zduńskowolskiego

na

Walnym

Zgromadzeniu

Spółdzielni Mieszkaniowej “Lokator” w Zduńskiej Woli w dniu 09.05.2018 r.

5. Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej
pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą
w Łodzi. - SP.32.2018
6. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie złożenia wniosku w ramach Rządowego
programu

rozwijania

szkolnej

infrastruktury

oraz

kompetencji

uczniów

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017
- 2019 – „Aktywna tablica” o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy
dydaktycznych. – ED.21.2018
7. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu
Zduńskowolskiego na przyjęcie przez Powiatowe Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Zduńskiej Woli darowizny pieniężnej w wysokości 1 400, 00 zł od
Międzyszkolnego

Klubu

Sportowego

z

siedzibą

w

Zduńskiej

Woli

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdów na mecze i zawody sportowe
dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach prowadzonych w Powiatowym
Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Zduńskiej Woli w okresie kwiecień
– czerwiec 2018. –ED.22.2018
8. Informacja wynikająca z zapisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r.
– Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Zduńskowolskiego za I kwartał 2018
roku.
– Informacja o udzielonych umorzeniach należności budżetowych w I kwartale
2018 r.
9. Uchwały budżetowe.
10. Informacja w sprawie podziału Powiatu Zduńskowolskiego na stałe okręgi
wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym.
11. Sprawy różne.
12. Wnioski Członków Zarządu.
13. Zakończenie posiedzenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) zatwierdził porządek obrad.
Punkt 3

Zatwierdzenie protokołu nr V/16/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 18.04.2018 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził protokół z w/w
posiedzenia Zarządu.

Punkt 4
Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa

Sekretarzowi Powiatu - Annie Szubert do udziału

i reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni
Mieszkaniowej “Lokator” w Zduńskiej Woli w dniu 09.05.2018 r.

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym.”
Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła w/w wniosek.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/86/18
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Powiatu – Annie Szubert
do udziału i reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego na Walnym Zgromadzeniu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” w Zduńskiej Woli w dniu 09 maja 2018 r.

Punkt 5
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.
- SP.32.2018

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Zgodnie

ze

stanowiskiem

Przedsiębiorczości.”

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za” - Nieetatowy Członek Zarządu
Pan Adam Kaczmarek nie wziął udziału w głosowaniu) podjął Uchwałę Nr V/87/18
w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod
firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.
Punkt 6
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie złożenia wniosku w ramach Rządowego
programu

rozwijania

szkolnej

infrastruktury

oraz

kompetencji

uczniów

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017
- 2019 – „Aktywna tablica” o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy
dydaktycznych. – ED.21.2018

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/88/18
w sprawie przystąpienia do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno
- komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 - „Aktywna tablica” skierowanego dla Zespołu
Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Punkt 7
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu
Zduńskowolskiego na przyjęcie przez Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Zduńskiej Woli darowizny pieniężnej w wysokości 1 400, 00 zł od Międzyszkolnego
Klubu Sportowego z siedzibą w Zduńskiej Woli z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów wyjazdów na mecze i zawody sportowe dzieci i młodzieży uczestniczących
w zajęciach prowadzonych w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym
w Zduńskiej Woli w okresie kwiecień – czerwiec 2018. –ED.22.2018

Opinia prawna:

„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/89/18
w sprawie przyjęcia darowizny od Międzyszkolnego Klubu Sportowego z siedzibą
w Zduńskiej Woli.

Punkt 8
Informacja wynikająca z zapisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
– Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Zduńskowolskiego za I kwartał 2018
roku.
– Informacja o udzielonych umorzeniach należności budżetowych w I kwartale
2018 r.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska omówiła w/w informację.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższą informację.

Punkt 9
Uchwały budżetowe.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła:
1/ autopoprawki do projektu uchwały rady powiatu:
- zmieniającej UCHWAŁĘ NR XXXVIII/90/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035 – FK.8/18.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował
autopoprawkę do projektu 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.
- zmieniającej UCHWAŁĘ NR XXXVIII/91/17 w sprawie uchwalenia budżetu na rok
2018 – FK.9/18.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował
autopoprawkę do projektu 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 uchwały zarządu powiatu:
- w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/90/18
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/90/18
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 10
Informacja w sprawie podziału Powiatu Zduńskowolskiego na stałe okręgi wyborcze
oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła informację w sprawie podziału
Powiatu Zduńskowolskiego na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Starosta Pan Wojciech Rychlik poinformował, iż materiał zostanie przekazany
Radnym, a procedowany będzie na sesji w miesiącu czerwcu br. oraz przedstawia
informację o podziale miasta na 4 okręgi wyborcze, w oparciu o przepisy prawa.
Radca Prawny Pani Magdalena Szablewska-Gmerek podtrzymuje wniosek, który
stanowi załącznik do protokołu.
Wicestarosta Pan Marcin Łabędzki złożył wniosek o przygotowanie materiałów
do konsultacji z podziałem Miasta na 2 okręgi, poprzez połączenie dwóch okręgów
w mieście na jeden okręg w powiecie.
Starosta Pan Wojciech Rychlik odmówił przygotowania wniosku z podziałem Miasta
na 2 okręgi oraz poddania go pod głosowanie Zarządu. Ustawa nie przewiduje, by to
Zarząd złożył wniosek.
Wicestarosta Pan Marcin Łabędzki poprosił o opinię prawną:
- czy są przeciwwskazania prawne do łączenia 2 okręgów miejskich w 1 okręg do
powiatu ?
- jaka jest kompetencja Zarządu z mocy Kodeksu Wyborczego oraz innych ustaw
w tym zakresie ?
Członek Zarządu Pan Adam Kaczmarek poprosił o opinię prawną:
- odmowa procedowania wniosku formalnego Członka Zarządu na posiedzeniu
Zarządu kierowanego do Starosty w sprawie wyrażenia opinii przez Członków
Zarządu w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze.
Starosta Pan Wojciech Rychlik przedłożył informację o proponowanym projekcie
Uchwały

Rady

Powiatu

Zduńskowolskiego

w

sprawie

podziału

Powiatu

Zduńskowolskiego na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym, który zostanie przedłożony wszystkim

gminom, a w szczególności miastu, celem zawarcia porozumienia i pozytywnego
zaopiniowania. Po zasięgnięciu opinii i stanowisk, materia ta będzie ponownie
procedowana i przedkładana według właściwości rady powiatu.
Wicestarosta Pan Marcin Łabędzki poprosił o opinię prawną:
- jaką procedurę musi przejść wniosek, aby spełniał wymogi i mógł być procedowany
na sesji?

Punkt 11
Sprawy różne:
1. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli w sprawie zaangażowania
środków finansowych powiatu w wysokości 2 000 zł na bieżącą działalność tj.
zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli finansowany jest w całości dotacją budżetu
państwa na zadania zlecone. Powyższa kwota mieści się w planie wydatków
jednostki an rok 2018.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na zaangażowanie
w/w środków finansowych.
2. 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 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
IV kwartał 2018 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu w/w kwoty.

3. Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła sprawozdanie finansowe
Powiatu Zduńskowolskiego na dzień 31.12.2017 roku.
Zarząd Powiatu przyjął powyższe sprawozdanie.

Punkt 12
Wnioski Członków Zarządu.
Wniosków nie zgłoszono.

Punkt 13
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. Szymczak

