Protokół Nr V/27/18
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 19.06.2018 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 –Skarbnik 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/25/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 12.06.2018 r.
4. Zatwierdzenie protokołu nr V/26/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 14.06.2018 r.
5. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego

w sprawie

ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Zduńskowolskiego.
6. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego
uchwalenia Statutu Powiatu Zduńskowolskiego.

w sprawie

7. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie złożenia przez powiat zduńskowolski do
Kuratorium Oświaty w Łodzi wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018
na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań
związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. –
ED/37/2018
8. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie przyznania stypendium za rok szkolny
2017/2018 dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat zduńskowolski. –
ED/38/2018
9. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/92/09 Rady Powiatu
Zduńskowolskiego z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze i zasad zwalniania
od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym
wymiarze

zajęć

oraz tygodniowego

obowiązkowego

wymiaru

godzin

zajęć

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym
również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach
i placówkach

oświatowych

prowadzonych

przez

Powiat

Zduńskowolski.

– ED/39/2018
10. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Powiatu

Zduńskowolskiego

w

sprawie

zamiaru

przekształcenia

Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Zduńskiej Woli. – ED/40/2018

Szkolnego

11. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Powiatu

Zduńskowolskiego

w

sprawie

zamiaru

przekształcenia

Szkolnego

Schroniska Młodzieżowego w Wojsławicach. - ED/41/2018
12. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Powiatu

Zduńskowolskiego

w

sprawie

zamiaru

przekształcenia

Szkolnego

Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Czekay” w Zduńskiej Woli. – ED/42/2018
13. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości
w sprawie sprawozdania z realizacji w roku 2017 – przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli – Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na terenie powiatu zduńskowolskiego w latach 2010-2020.
– SP/37/2018
14. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości
w sprawie wyznaczenia jednego członka zarządu powiatu i upoważnienia pracownika
Starostwa

Powiatowego

do

reprezentowania

Powiatu

Zduńskowolskiego

i wykonywanie prawa głosu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi w dniu 22 czerwca 2018 r. – SP/38/18
15. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Zduńskowolskiego do realizacji
projektu partnerskiego „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na
rzecz wsparcia osób i rodzin” z Miastem Zduńska Wola w ramach działania 2.5 –
Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. –
SP/39/18
16. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów
nocnych aptek ogólnodostępnych w 2018 roku, funkcjonujących na terenie powiatu
zduńskowolskiego. – SP/40/18
17. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości
w sprawie w sprawie przemieszczeń środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

w

zakresie

rehabilitacji

zawodowej

osób

niepełnosprawnych. - SP/41/18
18. Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
zaopiniowania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
łódzkiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru
funkcjonalnego Łodzi wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. – IF/13/18
19. Uchwały budżetowe.
20. Sprawy różne.
21. Wnioski Członków Zarządu.
22. Zakończenie posiedzenia.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził zaproponowany
porządek obrad.
Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr V/25/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 12.06.2018 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził protokół z w/w
posiedzenia Zarządu.

Punkt 4
Zatwierdzenie protokołu nr V/26/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 14.06.2018 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził protokół z w/w
posiedzenia Zarządu.

Punkt 5
Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego
ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Zduńskowolskiego.

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

w sprawie

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Starosty Zduńskowolskiego, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

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

Punkt 6
Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego

w sprawie

uchwalenia Statutu Powiatu Zduńskowolskiego.

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym.”
Radca Prawny Pani Magdalena Szablewska – Gmerek poinformowała, iż brała udział
w szkoleniu pn. „Statut gminy po zmianach ustaw samorządowych”, po którym Pan
Ireneusz Krześnicki Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zaproponował zmiany do projektu Statutu Powiatu
(Propozycje

stanowią

załącznik

do

Protokołu).

Przedstawiła

zmiany,

które

przeanalizowała z Członkami Komisji Statutowej: Panią Joanną Pawłowską i Panem
Marcinem Łabędzkim:
- w § 22 ust. 1 dopisać: „a w przypadku braku wymaganego kworum zamyka sesję”,
- w § 27 ust. 2 dopisać pkt. 8: „ograniczenia czasu wystąpień”,
- w § 29 dopisać ust. 7: „Elementy uchwały, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 mają
charakter techniczno - organizacyjny i nie podlegają zatwierdzeniu w głosowaniu na
sesji. Zatwierdzenia w głosowaniu nie wymaga również korekta eliminująca z podjętej
uchwały oczywistych błędów, w tym w szczególności oczywistych omyłek pisarskich,
błędów

ortograficznych,

rachunkowych,

błędów

w

numeracji

jednostek

systematyzacyjnych, zmian formy graficznej szkiców, tabel, jeśli ich korekta nie
spowoduje zmiany skutków prawnych, które uchwała miała wywołać w wersji
uchwalonej”,
- w § 32 ust. 5 słowo „wnoszone” zmienić na „zgłoszone” oraz dopisać: „Radni mogą
zgłaszać wnioski w sprawie zmiany lub uzupełnienia protokołu, przy czym o ich
uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący obrad po wysłuchaniu protokolanta
i przesłuchania nagrania z przebiegu sesji. Jeżeli wniosek nie zostanie uwzględniony,
wnioskodawca może odwołać się do Rady Powiatu. W przypadku nieuwzględnienia
wniosku przez Radę Powiatu jego treść zostaje załączona do protokołu jako tzw.
zdanie odrębne”,
- w § 69 ust. 2 pkt a dopisać: „za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie
i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych”,
- w § 69 ust. 2 pkt b dopisać: „w przypadku gdy przeprowadzenie głosowania
w sposób określony w §69 ust. 2 pkt a nie jest możliwe z przyczyn technicznych”,
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na wprowadzenie
w/w zmian do projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Zduńskowolskiego w brzmieniu:
- § 22 ust. 1 Rada rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego
składu Rady, a w przypadku braku wymaganego kworum zamyka sesję.
- § 27 ust. 2 pkt 8 ograniczenia czasu wystąpień.
- § 29 ust. 7 Elementy uchwały, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 mają charakter
techniczno - organizacyjny i nie podlegają zatwierdzeniu w głosowaniu na sesji.
Zatwierdzenia w głosowaniu nie wymaga również korekta eliminująca z podjętej
uchwały oczywistych błędów, w tym w szczególności oczywistych omyłek pisarskich,
błędów

ortograficznych,

rachunkowych,

błędów

w

numeracji

jednostek

systematyzacyjnych, zmian formy graficznej szkiców, tabel, jeśli ich korekta nie
spowoduje zmiany skutków prawnych, które uchwała miała wywołać w wersji
uchwalonej.
- § 32 ust. 5 Protokół z poprzedniej sesji Rady jest przyjmowany na następnej sesji.
Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być zgłoszone przez Radnych nie
później niż do rozpoczęcia sesji Rady, na której następuje przyjęcie protokołu. Radni
mogą zgłaszać wnioski w sprawie zmiany lub uzupełnienia protokołu, przy czym
o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący obrad po wysłuchaniu protokolanta

i przesłuchania nagrania z przebiegu sesji. Jeżeli wniosek nie zostanie uwzględniony,
wnioskodawca może odwołać się do Rady Powiatu. W przypadku nieuwzględnienia
wniosku przez Radę Powiatu jego treść zostaje załączona do protokołu jako tzw.
zdanie odrębne.
- § 69 ust. 2 pkt a jawnym za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie
i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
- § 69 ust. 2 pkt b jawnym imiennym w przypadku gdy przeprowadzenie głosowania
w sposób określony w §69 ust. 2 pkt a nie jest możliwe z przyczyn technicznych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Zduńskowolskiego wraz z poprawkami przedstawionymi przez Radce Prawnego
Panią Magdalenę Szablewską-Gmerek, a następnie skierował na stosowne komisje
i sesję.

Punkt 7
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie złożenia przez powiat zduńskowolski do
Kuratorium Oświaty w Łodzi wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018
na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań
związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
– ED/37/2018

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Opiniują pozytywnie z uwzględnieniem rozłożenia proponowanego przez szkołę.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na złożenie
wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018 na realizację zadania
obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Punkt 8
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie przyznania stypendium za rok szkolny
2017/2018 dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat zduńskowolski. –
ED/38/2018

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Kwota ogółem środków na stypendia – pierwotnie zabezpieczone w budżecie
obecnie na skutek zebrania informacji o brakach ogółem szacowanych na kwotę
2 000 000, 00 zł jest składową tej kwoty. W sytuacji zmiany uchwały budżetowej
i próby zabezpieczenia tego braku czy to zmniejszeniem wydatków majątkowych czy
to kwotę kredytu – brak środków w oświacie zmienia istotnie wynik budżetu oraz
wskaźniki w WPF Powiatu.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/131/18
w sprawie przyznania stypendium za rok szkolny 2017/2018 dla uczniów szkół
prowadzonych przez powiat zduńskowolski.

Punkt 9
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/92/09 Rady Powiatu
Zduńskowolskiego z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze i zasad zwalniania
od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym
wymiarze

zajęć

oraz tygodniowego

obowiązkowego

wymiaru

godzin

zajęć

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym
również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach
i placówkach
ED/39/2018

oświatowych

prowadzonych

przez

Powiat

Zduńskowolski.

–

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/92/09
Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zasad
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze i zasad
zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym
wymiarze

zajęć

oraz tygodniowego

obowiązkowego

wymiaru

godzin

zajęć

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym
również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski, a następnie
skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 10
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Powiatu

Zduńskowolskiego

w

sprawie

zamiaru

przekształcenia

Szkolnego

Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Zduńskiej Woli. – ED/40/2018
Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie zamiaru przekształcenia
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Zduńskiej Woli, a następnie skierował
na stosowne komisje i sesję.

Punkt 11
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Powiatu

Zduńskowolskiego

w

sprawie

zamiaru

przekształcenia

Szkolnego

Schroniska Młodzieżowego w Wojsławicach. - ED/41/2018

„Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie zamiaru przekształcenia
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wojsławicach, a następnie skierował na
stosowne komisje i sesję.

Punkt 12
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Powiatu

Zduńskowolskiego

w

sprawie

zamiaru

przekształcenia

Szkolnego

Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Czekay” w Zduńskiej Woli. – ED/42/2018
„Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie zamiaru przekształcenia
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Czekay” w Zduńskiej Woli, a następnie
skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 13
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
sprawozdania z realizacji w roku 2017 – przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zduńskiej Woli – Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na
terenie powiatu zduńskowolskiego w latach 2010-2020. – SP/37/2018

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag.”
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Mariusz Kubiak omówił
Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na terenie powiatu zduńskowolskiego w latach 2010-2020.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zapoznał się z przedstawionym
w/w sprawozdaniem, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 14
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
wyznaczenia jednego członka zarządu powiatu i upoważnienia pracownika
Starostwa

Powiatowego

do

reprezentowania

Powiatu

Zduńskowolskiego

i wykonywanie prawa głosu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi w dniu 22 czerwca 2018 r. – SP/38/18

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”, Nieetatowy Członek Zarządu Pan
Adam Kaczmarek nie wziął udziału w głosowaniu) podjął

Uchwałę Nr V/132/18

w sprawie wyznaczenia jednego członka zarządu powiatu i upoważnienia pracownika
Starostwa

Powiatowego

do

reprezentowania

Powiatu

Zduńskowolskiego

i wykonywanie prawa głosu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi w dniu 22 czerwca 2018 r.

Punkt 15

Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Zduńskowolskiego do realizacji projektu
partnerskiego „KOOPERACJE 3D wsparcia

model wielosektorowej współpracy na rzecz

osób i rodzin” z Miastem Zduńska Wola w ramach działania 2.5 –

Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

–

SP/39/18

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Brak stwierdzeń dotyczących wpływu realizacji projektu na budżet.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/133/18
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Zduńskowolskiego do realizacji
projektu partnerskiego „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na
rzecz wsparcia osób i rodzin” z Miastem Zduńska Wola w ramach działania 2.5
– Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Punkt 16
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych
aptek ogólnodostępnych w 2018 roku, funkcjonujących na terenie powiatu
zduńskowolskiego. – SP/40/18

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

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Nie wnoszę uwag.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
Uchwały Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia
harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w 2018
roku, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego, a następnie skierował
na stosowne komisje i sesję.

Punkt 17
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
w sprawie przemieszczeń środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
- SP/41/18

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/134/18
w sprawie przemieszczeń środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Punkt 18
Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
zaopiniowania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
łódzkiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru
funkcjonalnego Łodzi wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. – IF/13/18

Opinia prawna:

„Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym do przedłożonego projektu
uchwały.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag.”
Starosta zaproponował, aby dopisać po §1, §2 o brzmieniu: Wnosi się do Zarządu
Województwa Łódzkiego o rozszerzenie liczby obszarów funkcjonalnych o znaczeniu
regionalnym, przyjętych w uchwale nr 509/18 Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia obszarów funkcjonalnych o znaczeniu
ponadregionalnym i regionalnym w województwie łódzkim w celu uwzględnienia
w planie

zagospodarowania

przestrzennego

województwa

łódzkiego

oraz

określonych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego
i Planie zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego
Łodzi, o dwa obszary: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola Karsznice
i Obszar Funkcjonalny Aktywna Doliny Rzeki Warty.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na wprowadzenie
w/w zmiany do projektu Uchwały Zarządu Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/135/18
w sprawie

zaopiniowania

projektu

Planu

zagospodarowania

przestrzennego

województwa łódzkiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego
obszaru funkcjonalnego Łodzi wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko wraz
z zaproponowaną zmianą przez Starostę Pana Wojciecha Rychlika.

Punkt 19
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 stosowne komisje i sesję.
- 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 stosowne
komisje i sesję.
2/ projekt uchwały zarządu powiatu:
- w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/136/18
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 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/137/18
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 20
Sprawy różne:
1. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji,
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty
5 391,55 zł na koszty osobowe związane z funkcjonowaniem zespołu ds. realizacji
projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty” w miesiącu lipcu i czerwcu 2018 r. oraz
na wykonanie ulotek dotyczących kampanii promującej szlak ADRW. 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 5 głosów „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 5 391,55 zł.
2. 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.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej
w Zduńskiej Woli” w miesiącu lipcu i sierpniu 2018 r. 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
październik br.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 5 737, 50 zł

3. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji,
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty
3 506, 25 zł celem zapłaty za koszty osobowe związane z powołaniem Zespołu ds.
realizacji 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 IV kwartał br.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 3 506, 25 zł.
4. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji,
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty
12 750, 00 zł celem zapłaty za koszty osobowe związane z powołaniem Zespołu
ds. realizacji projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice
–budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego
i powiatu łaskiego” w miesiącach lipiec - wrzesień 2018 r. 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 IZ RPO
WŁ to IV kwartał br.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 12 750, 00 zł.
5. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji,
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty

35 776, 50 zł celem zapłaty z koszty związane z wypłata odszkodowań z tytułu
przejęcie z mocy prawa na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego nieruchomości
zlokalizowanej w pasie projektowanej drogi powiatowej stanowiącej łącznik z drogą
ekspresową S8 oraz za przejecie urządzeń, budynków i budowli rodzinnego ogrodu
działkowego usytuowanych na tejże nieruchomości. Zabezpieczenie związane jest
z faktem, iż dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 udzielone zostanie w systemie
zaliczkowo - refundacyjnym. Środki związane z wypłatą odszkodowań na podstawie
ww. decyzji będą rozliczane z Instytucją Zarządzającą RPO WŁ 2014-2020
w systemie refundacyjnym. Przewidywany termin wpływu środków z dotacji to
wrzesień 2018 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 35 776, 50 zł

Punkt 21
Wnioski Członków Zarządu.
Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 22
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

