Protokół Nr V/23/18
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 29.05.2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
1.

Wojciech Rychlik – Starosta

2.

Marcin Łabędzki – Wicestarosta

3.

Feliks Pacewicz – Członek Zarządu

4.

Hanna Iwaniuk – Członek Zarządu

5.

Anna Szubert – Sekretarz Powiatu

6.

Anna Królikowska – Skarbnik Powiatu

Nieobecny:
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/21/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 21.05.2018 r.
4. Zatwierdzenie protokołu nr V/22/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 22.05.2018 r.
5. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie upoważnienia Pana Ireneusza Stasiaka
-

Dyrektora

Zespołu

Szkół

Rolnicze

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego

w Wojsławicach do realizacji projektu pn. „A nuż widelec…” w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa
XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe
Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe - nr konkursu RPLD.11.03.01-IZ.00-10001/17. – ED.31.2018
6. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie upoważnienia Pana Ireneusza Stasiaka
-

Dyrektora

Zespołu

Szkół

Rolnicze

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego

w Wojsławicach do realizacji projektu pn. „W pole z GPS - em” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie
zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe - nr konkursu RPLD.11.03.01IZ.00-10-001/17. – ED.32.2018
7. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.
– ED.33.3018
8. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Powiatowego Centrum, Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.
– ED.34.3018
9. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli. – ED.35.3018
10. Informacja wynikająca z zapisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych dotycząca roku 2017.
11. Uchwały budżetowe.
12. Sprawy różne.
13. Wnioski Członków Zarządu.
14. Zakończenie posiedzenia.

Starosta Pan Wojciech Rychlik wniósł o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt
10 „Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
zaopiniowania realizacji planowanej inwestycji drogowej celem uzyskania przez
Powiat Zduńskowolski zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmującej
przebudowę dróg powiatowych 4908E i 1765E na odcinku Poręby – Piaski –Beleń

w zakresie poszerzenia jezdni i budowy ciągu pieszo-rowerowego w ramach projektu
pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził porządek obrad
wraz z zaproponowaną zmianą w poniższej kolejności:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr V/21/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 21.05.2018 r.
4. Zatwierdzenie protokołu nr V/22/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 22.05.2018 r.
5. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie upoważnienia Pana Ireneusza Stasiaka
-

Dyrektora

Zespołu

Szkół

Rolnicze

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego

w Wojsławicach do realizacji projektu pn. „A nuż widelec…” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa
XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe
Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe - nr konkursu RPLD.11.03.01-IZ.00-10001/17. – ED.31.2018
6. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie upoważnienia Pana Ireneusza Stasiaka
-

Dyrektora

Zespołu

Szkół

Rolnicze

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego

w Wojsławicach do realizacji projektu pn. „W pole z GPS - em” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie
zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe - nr konkursu RPLD.11.03.01IZ.00-10-001/17. – ED.32.2018
7. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.
– ED.33.3018
8. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Powiatowego Centrum, Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.
– ED.34.3018
9. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli. – ED.35.3018

10. Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
zaopiniowania realizacji planowanej inwestycji drogowej celem uzyskania przez
Powiat Zduńskowolski zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmującej
przebudowę dróg powiatowych 4908E i 1765E na odcinku Poręby – Piaski –Beleń
w zakresie poszerzenia jezdni i budowy ciągu pieszo-rowerowego w ramach projektu
pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty.
11. Informacja wynikająca z zapisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych dotycząca roku 2017.
12. Uchwały budżetowe.
13. Sprawy różne.
14. Wnioski Członków Zarządu.
15. Zakończenie posiedzenia.

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr V/21/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 21.05.2018 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził protokół z w/w
posiedzenia Zarządu.

Punkt 4
Zatwierdzenie protokołu nr V/22/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 22.05.2018 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził protokół z w/w
posiedzenia Zarządu.

Punkt 5
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie upoważnienia Pana Ireneusza Stasiaka
-

Dyrektora

Zespołu

Szkół

Rolnicze

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego

w Wojsławicach do realizacji projektu pn. „A nuż widelec…” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa
XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe - nr konkursu RPLD.11.03.01-IZ.00-10001/17. – ED.31.2018

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/112/18
sprawie upoważnienia Pana Ireneusza Stasiaka - Dyrektora Zespołu Szkół

w

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach do realizacji projektu
pn.

„A

nuż

widelec…”

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI Edukacja,
Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1
Kształcenie zawodowe - nr konkursu RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/17.

Punkt 6
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie upoważnienia Pana Ireneusza Stasiaka
-

Dyrektora

Zespołu

Szkół

Rolnicze

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego

w Wojsławicach do realizacji projektu pn. „W pole z GPS - em” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie
zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe - nr konkursu RPLD.11.03.01IZ.00-10-001/17. – ED.32.2018

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/113/18
w

sprawie upoważnienia Pana Ireneusza Stasiaka - Dyrektora Zespołu Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach do realizacji projektu
pn. „W pole z GPS - em” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI Edukacja,
Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1
Kształcenie zawodowe - nr konkursu RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/17.

Punkt 7
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.
– ED.33.3018

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/114/18
w
sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Punkt 8
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Powiatowego Centrum, Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.
– ED.34.3018

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

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/115/18
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

Punkt 9

Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli. – ED.35.3018

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

Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Krystyna Niewiadomska poinformowała, iż komisja
konkursowa z powodu braku formalnych w zgłoszonej przez Panią Monikę
Kiedrowską ofercie podjęła uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do
postępowania konkursowego.
Starosta Pan Wojciech Rychlik wyraził wątpliwość, czy przed ogłoszeniem nowego
konkursu

nie

powinno

się

najpierw

zamknąć

poprzedniego

postępowania

konkursowego, czyli podjąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygnięcia
konkursu na stanowisko dyrektora.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) postanowił odłożyć w/w wniosek
na kolejne posiedzenie Zarządu, celem dokładnej analizy prawnej.

Punkt 10
Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
zaopiniowania realizacji planowanej inwestycji drogowej celem uzyskania przez
Powiat Zduńskowolski zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmującej
przebudowę dróg powiatowych 4908E i 1765E na odcinku Poręby – Piaski –Beleń
w zakresie poszerzenia jezdni i budowy ciągu pieszo-rowerowego w ramach projektu
pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty.

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/116/18
w sprawie zaopiniowania realizacji planowanej inwestycji drogowej celem uzyskania
przez

Powiat

Zduńskowolski

zezwolenia

na

realizację

inwestycji

drogowej

obejmującej przebudowę dróg powiatowych 4908E i 1765E na odcinku Poręby
– Piaski –Beleń w zakresie poszerzenia jezdni i budowy ciągu pieszo-rowerowego
w ramach projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”.

Punkt 11
Informacja wynikająca z zapisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych dotycząca roku 2017.

Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska omówiła w/w informacje
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził informację wynikającą
z zapisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych dotycząca roku 2017.

Punkt 12
Uchwały budżetowe.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła projekty uchwał zarządu
powiatu:
- zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/117/18
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/118/18
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).
- zmieniająca Uchwałę Nr V/4/18 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia
09

stycznia

2018

r.

w sprawie

wykonania

uchwały

budżetowej

Powiatu

Zduńskowolskiego na rok 2018 (w ujęciu zbiorczym).

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/119/18
zmieniającą Uchwałę Nr V/4/18 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia
09

stycznia

2018

r.

w sprawie

wykonania

uchwały

budżetowej

Powiatu

Zduńskowolskiego na rok 2018 (w ujęciu zbiorczym).
- zmieniająca Uchwałę Nr V/107/18 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 15
maja 2018 r. w sprawie przyjęcia ustaleń dla jednostek organizacyjnych powiatu
zduńskowolskiego w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz metod
wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/120/18
zmieniającą Uchwałę Nr V/107/18 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 15
maja 2018 r. w sprawie przyjęcia ustaleń dla jednostek organizacyjnych powiatu
zduńskowolskiego w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz metod
wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.
- 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”) podjął Uchwałę Nr V/121/18
zmieniającą UCHWAŁĘ NR XXXVIII/90/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035.

Punkt 13
Sprawy różne:
1. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi Pan
Jarosław Andrysiak przedstawił pismo z firmy Orange zapraszające do ponownych
negocjacji i przesłanie nowej oferty nabycia wraz z zapisem dotyczącym
ustanowienia odpłatności z tytułu ograniczonego prawa rzeczownego służebności
przesyłu. Firmie zależy na nieodpłatnej służebności przesyłu o powierzchni ok. 51 m
na studzienki i kable teletechniczne. Powiat nie może za darmo ustanowić
służebności przesyłu, gdyż przepisy prawa na to nie pozwalają.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) postanowił skierować odpowiedź
podtrzymującą złożoną wcześniej ofertę wraz z informacją, iż powiat nie może
ustanowić nieodpłatnej służebności przesyłu, w związku z tym niezbędne jest
opracowanie operatu szacunkowego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.
2. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi Pan
Jarosław Andrysiak przedstawił pismo Prezydenta Miasta Zduńska Wola w sprawie
propozycji nieodpłatnego przekazania nieruchomości , będącej własnością Powiatu
Zduńskowolskiego, położonej

obrębie 4 miasta Zduńska Wola, oznaczonej

w ewidencji gruntów jako działka nr 132/2.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi

urządzoną drogę publiczną ul. Juliusza Słowackiego zaliczoną do kategorii dróg
gminnych, pozostającą w Zarządzie i utrzymaniu Prezydenta Miasta Zduńska Wola,
wykonującego zadania zarządcy dróg publicznych.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli Pan Piotr Pacelt
poinformował, iż jeśli Pan Prezydent by otrzymał od Powiatu nieruchomość gruntową
pod swoją droga i jednocześnie nieruchomość gruntową wraz z częścią ulicy, która
jest własnością powiatu. Radny miejski występuje także z wnioskiem o rozpoczęcie
projektowania ronda na skrzyżowaniu ulic: Kilińskiego i Szadkowskiej. Zaproponował,
aby Miasto po przekazaniu tych nieruchomości, sfinansowało projektowanie ronda na
skrzyżowaniu ulic: Kilińskiego i Szadkowskiej.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) postanowił skierować odpowiedź,
zwierającą zgodę na przekazanie w/w nieruchomości oraz wskazanie, iż Miasto
sfinansowało i zaprojektowało rondo na skrzyżowaniu ulic: Kilińskiego i Szadkowskiej
oraz

polecił

przygotowanie

pisma

Naczelnikowi

Wydziału

Gospodarki

Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi Panu Jarosławowi Andrysiakowi oraz
Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli Panu Piotrowi Paceltowi.
3.Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi Pan
Jarosław Andrysiak poinformował, iż w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie
komisji ds. wykupu małych części gruntów ul. Spacerowej i jest ok. 12 metrów przy
jednej posesji i ok. 3 metrów przy drugiej posesji. Wszyscy zgodzili się na koszt 100
zł za m2. Koszt ok. 2 000 zł plus koszty notarialne. Musi zostać podjęta uchwała rady,
aby można było dokonać wykupów tych działek.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) polecił przygotowanie wniosku
wraz z projektem uchwały rady na kolejne posiedzenie Zarządu.
4.Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli w sprawie użyczenia z budżetu
powiatu kwoty 4 500, 00 zł na bieżącą działalność tj. zapłacenie składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
finansowany jest w całości dotacją budżetu państwa na zadania zlecone. Powyższa
kwota mieści się w planie wydatków jednostki na rok 2018.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 4 500, 00 zł.
5. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji,
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty
5 100, 00 zł na koszty osobowe związane z funkcjonowaniem zespołu ds. realizacji
projektu pn. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. 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 sierpień br.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 5 100, 00 zł.
6. 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. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. 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 sierpień br.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 5 737, 50 zł.
7. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji,
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty
2 711, 67 zł celem zapłaty za fakturę dotyczącą usługi hotelowej polegającej na
zapewnieniu

miejsc

noclegowych

delegacji

Powiatu

Zduńskowolskiego

uczestniczącej w X Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach w ramach
projektu pn. „Przedsiębiorczy powiat Zduńskowolski”. 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
III kwartał br.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 2 711, 67 zł.
8. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji,
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie przesunięć między paragrafami
wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie Powiatu Zduńskowolskiego
w ramach zadania budżetowego pn. „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”
z paragrafów dotyczących wkładu własnego na rzecz paragrafów dotyczących
dofinansowania UE. Zabezpieczenie związane jest z faktem, iż w ramach
prowadzonego postępowania przetargowego pn. „Dostawa i montaż sprzętu
wyposażenia oraz infrastruktury niezbędnych do realizacji w/w projektu” dokonania
otwarcia ofert związanych z zakupem zestawu nagłośnienia, hali namiotowej
eventowej oraz podłogi do hali namiotowej evetowej. W związku z faktem, iż
najtańsza oferta na zestaw nagłośnienia złożona została przez Wiktora Bartosa
prowadzącego działalność gospodarczą Firmę Muzyczną „Moc-Art”, który to jest
zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług – dostawa towarów lub
świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia
11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221
z późn zm.) kwota oferty netto stanowi jednocześnie kwotę brutto.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na przesunięcia
między paragrafami wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie Powiatu
Zduńskowolskiego w ramach w/w projektu z paragrafów dotyczących wkładu
własnego na rzecz paragrafów dotyczących dofinansowania UE.

Punkt 14
Wnioski Członków Zarządu.

Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 15
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

