Protokół Nr V/24/18
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 05.06.2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
1.

Wojciech Rychlik – Starosta

2.

Marcin Łabędzki – Wicestarosta

3.

Hanna Iwaniuk – Członek Zarządu

4.

Adam Kaczmarek – Członek Zarządu

5.

Anna Szubert – Sekretarz Powiatu

6.

Anna Królikowska – Skarbnik Powiatu

Nieobecny:
7.

Feliks Pacewicz – 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/23/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 29.05.2018 r.
4. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygnięcia konkursu
na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli.
– ED.37.2018

5. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli. – ED.35.3018
6. Informacja Wydziału Edukacji dotycząca sytuacji finansowej oświaty w roku 2018.
- ED.36.2018
7. Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy darowizny i przyjęcie darowizny
w kwocie 22.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację wakacji letnich.
8. Uchwały budżetowe.
9. Sprawy różne.
10. Wnioski Członków Zarządu.
11. Zakończenie posiedzenia.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził zaproponowany
porządek obrad.
Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr V/23/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 29.05.2018 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził protokół z w/w
posiedzenia Zarządu.

Punkt 4
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygnięcia konkursu na
stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli.
– ED.37.2018

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/122/18
w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli.

Punkt 5
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.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/123/18
w

sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej dla

Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli.

Punkt 6
Informacja Wydziału Edukacji dotycząca sytuacji finansowej oświaty w roku 2018. ED.36.2018

Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Krystyna Niewiadomska omówiła informację
dotyczącą sytuacji finansowej oświaty w roku 2018, podkreślając brak w budżecie ok.
3 817 021, 00 zł. Wskazała, źródła pokrycia potrzeb zgłoszonych przez jednostki
oświatowe w przewidywanym wykonaniu roku 2018 r. na kwotę 1 825 462, 00 zł, przy
czym kwota 1 991 559, 00 zł pozostaje nadal bez pokrycia. Poinformowała również,
że wpłynęły pisma od:
- Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału Powiatowego w Zduńskiej
Woli,
- nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli,
- nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli,
- dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez powiat,
- nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
o podjęcie działań związanych z podwyższeniem dodatków wypłacanych do
wynagrodzenia.

Do

Starosty

Zduńskowolskiego

wpłynęło

także

pismo

od

Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego Pana Janusza Kochelskiego
o przeanalizowanie możliwości podwyższenia kwot dodatków w związku z pismami,
które

wpłynęły

do

Przewodniczącego

Rady

Powiatu

Zduńskowolskiego

z jednoczesną prośbą o poinformowanie o sposobie rozstrzygnięcia tej kwestii.

Starosta Pan Wojciech Rychlik podsumował, iż przedstawione dane zostały za okres
4 miesięcy oraz polecił, aby zebrać dane po I półroczu, a później wrócić do
przeanalizowania dalszej sytuacji finansowej oświaty. Poinformował, iż należy
udzielić odpowiedzi, iż dokonano głębokiej analizy za okres 4 miesięcy i oceny
szacunkowej roku 2018, z której jednoznacznie wynika, że niedofinansowanie
oświaty w powiecie zduńskowolskim w stosunku do realnych potrzeb wynosi
3 500 000, 00 zł. Podjęte działania przez Starostwo Powiatowe w tym zakresie
spowodowało zracjonalizowanie skutków do kwoty 2 000 000, 00 zł. Na dzień
dzisiejszy wszelkie zmiany wysokości dodatków będą skutkowały

zwiększeniem

kwoty brakujących środków. W związku z powyższym taka decyzja na obecną chwilę
podjęta być nie może, ponieważ skutkowałaby brakiem środków na funkcjonowanie
szkół w miesiącach: listopad - grudzień br. Po I kwartale Zarząd Powiatu ponownie
wróci do oceny sytuacji finansowej oświaty po otrzymaniu zbiorczej informacji.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Wydziału Edukacji dotyczącą sytuacji
finansowej oświaty w roku 2018, polecił Naczelnikowi Wydziału Pani Krystynie
Niewiadomskiej przygotowanie odpowiedzi na pisma złożone przez pracowników
i dyrektorów jednostek oświatowych oraz informacji finansowej oświaty za I półrocze
br. na posiedzenie Zarządu.

Punkt 7
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
wyrażenia zgody na podpisanie umowy darowizny i przyjęcie darowizny w kwocie
22.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację wakacji letnich.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie zgłaszam uwag.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/124/18
w

sprawie

przyjęcia

darowizny od

IPSEN

Poland

spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą przy al. Jana Pawła II 29 w Warszawie.

Punkt 8
Uchwały budżetowe.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska 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 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/125/18
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 09
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/126/18
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 9
Sprawy różne:
Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji,
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty
38 709, 00 zł na koszty związane z wpłatą odszkodowań z tytułu przejęcie z mocy

prawa na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego nieruchomości zlokalizowanych w pasie
projektowanej drogi powiatowej stanowiącej łącznik z drogą ekspresową S8, projektu
pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika
z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”.
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 wrzesień br.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 32 070, 50 zł.

Punkt 10
Wnioski Członków Zarządu.
Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 11
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

