Protokół Nr V/26/18
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 14.06.2018 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.

Anna Królikowska - 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. Sprawy różne.
4. Uchwały budżetowe.
5. Zakończenie posiedzenia.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził zaproponowany
porządek obrad.

Punkt 3
Sprawy różne.
1. Starosta Pan Wojciech Rychlik poinformował, iż Wojewoda postanowił dać
dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
W ramach dostępnego limitu środków dla województw łódzkiego w wysokości
31 043 542, 00 zł, dofinansowanie uzyskały 3 zadania, jednak 2 projekty Powiatu
zduńskowolskiego („Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E ulicy Opiesińskiej
w Zduńskiej Woli” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku
Choszczewo – Krokocice - Lichawa ) nie znalazły się na żadnej liście.
Złożył wniosek o przygotowanie skargi do Ministra Inwestycji i Rozwoju za
pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli Pan Piotr Pacelt
poinformował, iż w toku postępowania nie zadbano o:
- opracowanie jednolitego wzoru wniosku o dofinansowanie,
- wskazanie jasnych i wyraźnych kryteriów oceny złożonych wniosków,
- brak listy złożonych wniosków z nazwami zadań, liczbą podmiotów aplikujących
o pomoc finansową oraz zakresem rzeczowym i finansowym wniosków,
- brak informacji na temat składu komisji oceniającej wnioski, sposobu oceny
wniosków, uzyskanej liczby punktów i zajętej w zestawieniu końcowym pozycji,
- brak listy wniosków odrzuconych z powodu błędów formalnych,
- lista wniosków, które zostały pozytywnie ocenione i otrzymały dofinansowanie oraz
lista rezerwowa nie obejmują wszystkich złożonych wniosków,
- część złożonych wniosków, w tym te Powiatu Zduńskowolskiego nie znalazły się na
żadnej liście, więc nie zostały ani przyjęte, ani odrzucone,
- brak trybu odwoławczego dla przeprowadzonego naboru wniosków.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) poparł wniosek Starosty Pana
Wojciecha Rychlika oraz polecił Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej
Woli Panu Piotrowi Paceltowi przygotowanie skargi do Ministra Inwestycji i Rozwoju
za

pośrednictwem

Zduńskowolskiego

Wojewody
tryb

i

Łódzkiego.

sposób

Zdaniem
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Zarządu
naboru

Powiatu
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z zatwierdzeniem listy zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania
w województwie łódzkim budzi istotne zastrzeżenia pod względem równego
traktowania jednostek samorządu terytorialnego, transparentności i jawności
postępowania oraz uznaniowości w przydzielaniu pomocy finansowej.

2.

Wicestarosta

Pan

Marcin

Łabędzki

poinformował,

iż

Zespołowi

Szkół

w Karsznicach zostało zajęte konto i zostały zajęte środki z tytułu zaległości
PFRON-u przez Urząd Skarbowy.
Dyrektor Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Pani Agnieszka Jaśkiewicz poinformowała,
iż

od

lipca

2016

r.

Szkoła

ma

spór

z Funduszem

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych. Prezes Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie
uznał argumentów, iż jednostka jaką jest Zespół Szkół może korzystać z ulgi
wynikającej z art. 21 ust. 2b Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ponieważ mając w swoich strukturach Bursę
Szkolną nie można traktować tę jednostkę, jako szkołę publiczną. Jeśli jest
odpowiedni procent osób niepełnosprawnych, to Szkoła nie płaci wtedy składek.
30 marca 2017 r. Prezes wydał decyzję o uregulowaniu należnych składek od
01 września 2013 r., odwołano się od niej do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, 14 maja 2017 r. otrzymano decyzję o utrzymaniu w mocy zaskarżonej
decyzji Prezesa Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co wiąże się
z uregulowaniem zaległych składek PFRON. Po otrzymaniu decyzji Pani Dyrektor
skontaktowała się z Radcą Prawnym Panią Magdaleną Szablewską – Gmerek
i u Pana Starosty rozmawiali, jak rozwiązać sprawę. Została podjęta decyzja, że
zostanie złożone kolejne zażalenie na tę decyzję. 11 czerwca br. okazało się, że
Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli zajął z konta Zespołu Szkół 13 344, 92 zł, o czym
Pani Dyrektor została oficjalnie poinformowana przed godziną 14:00, gdy przyszedł
listonosz, który dostarczył zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku
bankowego. Wcześniej od rana Pani Dyrektor dzwoniła do działu windykacji PFRON
i dowiedziała się, iż to jest zajęcie wierzytelności z tytułu zaległości PFRON-u.
Zawiadomienie o zajęcie wierzytelności konta bankowego wystawione zostało
08 czerwca br. Nie ma harmonogramu spłat, będą wydawane nakazy cyklicznie, nie
poinformowano również szkoły o takich działaniach, ponieważ sprawa jest pilna

i doszło by do przedawnienia decyzji. Przedawnienie jednak nastąpiłoby dopiero
w październiku br.
Starosta Pan Wojciech Rychlik zauważył, iż brak jest skierowania do dłużnika
upomnienia, a wystawiono tytuł egzekucyjny.
Wicestarosta Pan Marcin Łabędzki uważa, iż w szczególnych przypadkach nie musi
być

upomnienia

skierowanego

do

dłużnika

przed

wystawieniem

tytułu

egzekucyjnego.
Starosta Pan Wojciech Rychlik uważa, iż należałoby złożyć do Urzędu Skarbowego
skargę na zajęcie egzekucyjne i przedłożyć skargę do WSA O powstrzymanie
egzekucji i zażądać zwrot środków przez organ. Poinformował, iż Skarbnik Powiatu
Pani Anna Królikowska przygotowała Uchwały dotyczące zmian w planie wydatków
budżetu powiatu na rok 2018.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) postanowił powrócić do tematu
na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
3. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert poinformowała, iż Wydział Inwestycji,
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju zwrócił się z prośbą o użyczenie z budżetu
powiatu kwoty 6 409, 00 zł na koszty osobowe związane z powołaniem Zespołu
ds.

projektu

realizacji

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 ostanie w systemie zaliczkowo
- refundacyjnym.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 6 409, 00 zł.

Punkt 4
Uchwały budżetowe.

Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła:
1/ projekty uchwał rady powiatu:
- zmieniającą UCHWAŁĘ NR XXXVIII/90/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającą UCHWAŁĘ NR XXXVIII/90/17
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego
na lata 2018–2035, a następnie skierował na sesję nadzwyczajną.
- zmieniającą UCHWAŁĘ NR XXXVIII/91/17 w sprawie uchwalenia budżetu na rok
2018.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającą UCHWAŁĘ NR XXXVIII/91/17
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018, a następnie skierował na sesję
nadzwyczajną.
2/ projekt 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/129/18
w sprawie zmian w planie 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 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/130/18
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 5
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

