Protokół Nr V/25/18
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 12.06.2018 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.

Lidia Papudzińska – 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/24/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 05.06.2018 r.
4. Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zduńskiej Woli za 2017 r.

5. Informacja Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości
dotycząca realizacji planu finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego
Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli za okres od 01.01.2018 r. do 30.04.2018 r.
6. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30.04.2018 roku.
7. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jednostek
samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30.04.2018 roku.
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/24/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 05.06.2018 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził protokół z w/w
posiedzenia Zarządu.

Punkt 4
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej
Woli za 2017 r.

Opinia prawna:
„Nie podlega opinii.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag.”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Mariusz Kubiak omówił
sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej
Woli za 2017 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zapoznał się i przyjął w/w
sprawozdanie, a następnie skierował na sesję i komisje.

Starosta Pan Wojciech Rychlik poinformował o przybyciu na posiedzenie
Nieetatowego Członka Zarządu Pana Adama Kaczmarka.

Punkt 5
Informacja Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotycząca
realizacji planu finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o.
w Zduńskiej Woli za okres od 01.01.2018 r. do 30.04.2018 r.

Opinia prawna:
„Nie podlega opinii.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Informacja na temat sytuacji finansowej Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego
Sp. z o. o. za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2018 roku pokazuje, że za równo za
okres w/w jak i w przewidywaniach roku 2018 jednostka uzyska ujemny wynik na
całokształcie działalności. Nie rokuje to pomyślnie dla dalszego funkcjonowania
i rozwoju jednostki.”
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Pani
Magdalena Szymczak przedstawiła opinię. (Opinia stanowi załącznik do protokołu.)
Prezes Szpitala Pan Janusz Ratajczyk przedstawił informację dotyczącą realizacji
planu finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 30.04.2018 r.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przedłożoną przez Zduńskowolski Szpital
Powiatowy Sp. z o. o. z realizacji planu finansowego za okres od 01.01.2018 r. do
30.04.2018 r., z informacji wynika, iż za ten okres niestety jest strata. Zarząd wyraził
nadzieję, iż z czasem może ta strata się zmniejszy.

Punkt 6
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30.04.2018 roku.
Główna Księgowa Pani Lidia Papudzińska omówiła w/w sprawozdanie
Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu
dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do
dnia 30.04.2018 roku.

Punkt 7
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetu jednostek samorządu
terytorialnego od początku roku do dnia 30.04.2018 roku.
Główna Księgowa Pani Lidia Papudzińska omówiła w/w sprawozdanie
Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu
wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego od początku roku do dnia
30.04.2018 roku.

Punkt 8
Uchwały budżetowe.
Główna Księgowa Pani Lidia Papudzińska przedstawiła projekty uchwał zarządu
powiatu:
- w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/127/18
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018.
- 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 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/128/18
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).

Nieetatowy Członek Zarządu Pani Hanna Iwaniuk opuściła posiedzenie Zarządu.

Punkt 9
Sprawy różne:
1. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Pani
Magdalena Szymczak poinformowała, iż kilka dni temu otrzymali informację
o naborze do projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz
wsparcia osób i rodzin” w ramach działania 2,5 - Skuteczna pomoc społeczna,
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Udział mogą wziąć
gminy, które mają liczbę mieszkańców pow. 20 000, czyli Miasto Zduńska Wola, ale
we współpracy razem z Powiatem administracyjnym dla danej gminy. Projekt dotyczy
wszelkiego rodzaju warsztatów, konferencji i szkoleń dla pracowników socjalnych,
czyli skierowany jest do MOPS-ów i PCPR-ów. W związku z tym otrzymaliśmy pismo
od Prezydenta Miasta Zduńska Wola, czy wyrażamy chęć współpracy i realizacji tego
projektu. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Mariusz Kubiak
wyraził chęć wzięcia udziału w w/w projekcie. Jest to projekt bezkosztowy i warty
skorzystania.

Wicestarosta poinformował, iż termin złożenia wniosku był do dnia 11.06.br., dlatego
w trybie pilnym sprawa została skierowana na posiedzenie Zarządu.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Pani
Magdalena Szymczak poinformowała, iż po dzisiejszym Zarządzie zostanie wysłane
pismo o decyzji Zarządu, a na następne posiedzenie zostanie przygotowany projekt
Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację powyższego
projektu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął stanowisko, iż pozytywnie
przyjmuje wniosek Miasta Zduńska Wola w sprawie uczestnictwa we wspólnym
projekcie pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia
osób i rodzin” w ramach działania 2,5 - Skuteczna pomoc społeczna, Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca będzie realizowana
pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie.

Polecił

Naczelnikowi Wydziału

Spraw Społecznych

i Wspierania

Przedsiębiorczości przygotowanie odpowiedniego projektu Uchwały na kolejne
posiedzenie Zarządu Powiatu.
2. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego
Pan Dariusz Kałdoński zaproponował wprowadzenie systemu stypendialnego dla
4 studentów na minimum 3-4 roku studiów medycznych, około 1 000, 00 zł
miesięcznie do czasu ukończenia studiów. Można ją dedykować dla mieszkańców
powiatu zduńskowolskiego. Warto spróbować przyciągnąć lekarzy, którzy studiują
medycynę i mogliby przyjść na staż i specjalizację do Szpitala Zduńskowolskiego.
Wszyscy studenci wolą iść do większego Szpitala w Sieradzu czy w Łodzi.
Zarząd Powiatu polecił Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania
Przedsiębiorczości Pani Magdalenie Szymczak poszukanie w innych powiatach
podobnej Uchwały i Regulaminu, aby po zebraniu materiałów porozmawiać na
posiedzeniu Zarządu o rozwiązaniu powyższej sprawy.

3. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji,
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty
425, 00 zł celem zapłaty za koszty związane z wypłatą 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 425, 00 zł.
4. Wicestarosta Pan Marcin Łabędzki przedstawił wstępny projekt Uchwały Rady
Powiatu

Zduńskowolskiego

w

sprawie

uchwalenia

Statutu

Powiatu

Zduńskowolskiego.
5. Starosta Pan Wojciech Rychlik poinformował, iż nie uzyskano dofinansowania ze
środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie inwestycyjne
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E ulicy Opiesińskiej w Zduńskiej Woli”.
W związku z tym zaproponował, aby zmniejszyć wartość tego zadania oraz
zwiększyć wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 4909E na odcinku Choszczewo – Krokocice – Lichawa – Etap I”.
Starosta wystąpił z propozycją zwołania sesji nadzwyczajnej 20 czerwca br. w sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli na godzinę 15:00 oraz
złożeniem wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) postanowił złożyć wniosek
o zwołanie

sesji

nadzwyczajnej

do

zduńskowolskiego.

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

Punkt 11
Zakończenie posiedzenia

Przewodniczącego

Rady

Powiatu

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

