Protokół Nr V/31/18
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 10.07.2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
1.

Marcin Łabędzki – Wicestarosta

2.

Feliks Pacewicz – Członek Zarządu

3.

Hanna Iwaniuk – Członek Zarządu

4.

Adam Kaczmarek – Członek Zarządu

5.

Elżbieta Szymczak – w/z Sekretarza Powiatu

6.

Anna Królikowska –Skarbnik Powiatu

Nieobecny:
7.

Wojciech Rychlik – Starosta

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 1
Posiedzenie Zarządu otworzył Wicestarosta Marcin Łabędzki stwierdzając kworum.

Punkt 2
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Otwartego Konkursu
Ofert na wsparcie realizacji w 2018 r. zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych.

4. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli.
5. Wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi
w sprawie zatwierdzenia protokołów rokowań dotyczących wykupu przez Powiat
Zduńskowolski działek będących własnością osób prywatnych, z przeznaczeniem
pod drogę powiatową ul. Spacerowa w Zduńskiej Woli.
6. Sprawozdanie Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej
jednostki budżetowej/ jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy
od początku roku do 31 maja 2018 r.
7. Sprawozdanie Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetu jednostek
samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 maja
2018 r.
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
Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Otwartego Konkursu
Ofert na wsparcie realizacji w 2018 r. zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych.

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/155/18
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Otwartego Konkursu
Ofert na wsparcie realizacji w 2018 r. zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych.

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

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

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/156/18
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej dla
Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli.

Punkt 5
Wniosek Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi

w sprawie zatwierdzenia protokołów rokowań dotyczących wykupu przez Powiat
Zduńskowolski działek będących własnością osób prywatnych, z przeznaczeniem
pod drogę powiatową ul. Spacerowa w Zduńskiej Woli.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/157/18
w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego protokołów
rokowań dotyczących wykupu przez Powiat Zduńskowolski działek będących
własnością osób prywatnych, z przeznaczeniem pod drogę powiatową- ulicę
Spacerową w Zduńskiej Woli.

Punkt 6
Sprawozdanie Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej
jednostki budżetowej/ jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy
od początku roku do 31 maja 2018 r.

Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska omówiła w/w sprawozdanie.

Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Rb-27 S z wykonania planu
dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/ jednostki samorządu
terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 maja 2018 r.

Punkt 7
Sprawozdanie Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetu jednostek samorządu
terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 maja 2018 r.

Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska omówiła w/w sprawozdanie.

Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Rb-28 S z wykonania planu
wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od
początku roku do 31 maja 2018 r.

Punkt 8
Uchwały budżetowe.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła projekty uchwały 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 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/158/18
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 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/159/18
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).
- zmieniająca Uchwałę Nr V/51/18 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 06
marca 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków,
przychodów i rozchodów budżetu powiatu na rok 2018.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/160/18
zmieniającą Uchwałę Nr V/51/18 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 06
marca 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków,
przychodów i rozchodów budżetu powiatu na rok 2018.

Punkt 9
Sprawy różne:
1. Kierownik Referatu Biuro Rady i Zarządu Powiatu Pani Elżbieta Szymczak
przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju
w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty 2 103 655, 71 zł celem zapłaty
zobowiązań za II kw. 2018 r. wynikających z podpisanych umów z inspektorami
nadzoru oraz Wykonawcą projektującym i budującym drogę powiatową stanowiącą
łącznik z drogą ekspresową S8 w ramach projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny
Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie

powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” oraz odszkodowań wynikających
z wydanych decyzji ustalających wysokość odszkodowania za przejęcie z mocy
prawa na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego nieruchomości na których zlokalizowana
będzie ww. droga.
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 od IŻ RPO WŁ to październik – listopad 2018 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 2 103 655, 71 zł.
4. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli Pan Piotr Pacelt
przedstawił

pismo

Prezydenta

Miasta

Zduńska

Wola

dotyczący

wniosku

o nieodpłatne przekazanie nieruchomości nr 123/2 obr. 4 ul. Juliusza Słowackiego
oraz poinformował, iż są dwie ulice prowadzące od dworca PKP do skrzyżowania
ulicy Szadkowskiej i ul. Kilińskiego. Jedna ulica jest ulica powiatową, czyli
przedłużenie ulicy Kilińskiego i dojazd do dworca jest naszą własnością. Ulica
Słowackiego jest wprowadzona do ewidencji dróg gminnych, jako ulica miejska, ale
w związku z postępowaniem komunalizacyjnym, jakie przeprowadził Wojewoda,
orzekł,

iż własność

nad

ta

działką

powinna

zostać

przyznana

powiatowi.

Skrzyżowanie ul. Szadkowskiej i ul. Kilińskiego nie jest takie niebezpieczne, gdyż
wypadki zdarzają się tak jak na innych skrzyżowaniach w mieście, zdarzają się ale
nie aż tak często. Zaproponował, aby nie ruszać tej sprawy, zostawić tak jak jest do
tej pory.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi Pan
Jarosław Andrysiak poinformował, iż powierzchnia naszych działek, które można by
przekazać Miastu zduńska Wola jest łączna prawie 8 000 metrów przy cenie około
100 zł za m2. To już jest jakaś kwota.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli Pan Piotr Pacelt
poinformował, iż zagospodarowując obie nieruchomości wraz ze skrzyżowaniem

mogłyby powstać ładny wniosek o dofinansowanie do Wojewody, na wybudowanie
ronda na skrzyżowaniu ulic: Szadkowskiej, Kilińskiego i Juliusza Słowackiego.
Zarząd Powiatu zapoznał się z w/w sprawą i postanowił odłożyć ją do omówienia na
posiedzeniu Zarządu w dniu 31 sierpnia 2018 r.

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

Punkt 11
Zakończenie posiedzenia

Posiedzenie zakończył Wicestarosta Marcin Łabędzki.
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

