Protokół Nr V/32/18
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 31.07.2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
1.

Wojciech Rychlik – Starosta

2.

Feliks Pacewicz – Członek Zarządu

3.

Hanna Iwaniuk – Członek Zarządu

4.

Adam Kaczmarek – Członek Zarządu

5.

Anna Szubert - Sekretarz

6.

Lidia Papudzińska – w/z Skarbnika Powiatu

Nieobecny:
7.

Marcin Łabędzki – Wicestarosta

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. Przyjęcie protokołu nr V/28/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 26.06.2018 r.
4. Przyjęcie protokołu nr V/29/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 29.06.2018 r.
5. Przyjęcie protokołu nr V/30/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 03.07.2018 r.
6. Przyjęcie protokołu nr V/31/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 10.07.2018 r.
7. Wniosek
w sprawie

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

wyznaczenia jednego członka zarządu i upoważnienia kierownika

jednostki organizacyjnej powiatu do reprezentowania powiatu i podejmowania

wszelkich

działań

w

zakresie

prawidłowej

realizacji

projektu

partnerskiego

„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 w ramach współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli
- SP.46.2018.
8. Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego
zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz
dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w 2018 roku, funkcjonujących na terenie
powiatu zduńskowolskiego – SP.47/2018.
9. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie upoważnienia Pani Renaty Kosińskiej-Graf
– Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli
do reprezentowania powiatu zduńskowolskiego i składania oświadczeń woli
w sprawach związanych z realizacją zadania w ramach rządowego programu
„Aktywna tablica”. – ED.46.2018
10. Wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie
udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego podczas czynności
kontrolnych.
11. Wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi
w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Gminy Zduńska
Wola, stanowiącego drogę wewnętrzną na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego.
12. Informacja wynikająca z zapisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.
13. Uchwały budżetowe.
14. Sprawy różne.
15. Wnioski Członków Zarządu.
16. Zakończenie posiedzenia.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził zaproponowany
porządek obrad.

Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr V/28/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 26.06.2018 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosów „za”) przyjął powyższy protokół.

Punkt 4
Przyjęcie protokołu nr V/29/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 29.06.2018 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosów „za”) przyjął powyższy protokół.

Punkt 5
Przyjęcie protokołu nr V/30/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 03.07.2018 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosów „za”) przyjął powyższy protokół.

Punkt 6
Przyjęcie protokołu nr V/31/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 10.07.2018 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosów „za”) przyjął powyższy protokół.

Punkt 7
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
wyznaczenia jednego członka zarządu i upoważnienia kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu do reprezentowania powiatu i podejmowania wszelkich
działań w zakresie prawidłowej realizacji projektu partnerskiego „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 w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.- SP.46.2018.

Opinia skarbnika: Nie zgłaszam uwag.

Opinia prawna: Nie zgłaszam uwag.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/161/18 w
sprawie wyznaczenia jednego członka zarządu i upoważnienia kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu do reprezentowania powiatu i podejmowania wszelkich
działań w zakresie prawidłowej realizacji projektu partnerskiego „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 w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.

Punkt 8
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającego
uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych
aptek ogólnodostępnych w 2018 roku, funkcjonujących na terenie powiatu
zduńskowolskiego – SP.47/2018.

Opinia skarbnika: Nie zgłaszam uwag.

Opinia prawna: Nie zgłaszam uwag.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia
harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w 2018

roku, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego następnie przekazał na
komisje merytoryczne i sesję.

Punkt 9
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie upoważnienia Pani Renaty Kosińskiej-Graf –
Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli do
reprezentowania

powiatu

zduńskowolskiego

i

składania

oświadczeń

woli

w sprawach związanych z realizacją zadania w ramach rządowego programu
„Aktywna tablica”. – ED.46.2018

Opinia skarbnika: Nie wnoszę uwag.

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

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosów „za”) podjął uchwałę Nr V/162/18
w sprawie upoważnienia Pani Renaty Kosińskiej-Graf – Dyrektora Zespołu Szkół
Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli do reprezentowania powiatu
zduńskowolskiego i składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją
zadania w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.

Punkt 10
Wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie udzielenia
upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do
reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego podczas czynności kontrolnych.

Opinia prawna: Nie zgłaszam uwag.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosów „za”) podjął Uchwałę nr V/163/18 w
sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego podczas
czynności kontrolnych.

Punkt 11
Wniosek Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi

w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Gminy Zduńska
Wola, stanowiącego drogę wewnętrzną na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego.

Opinia skarbnika: Nie wnoszę uwag.

Opinia prawna: Nie zgłaszam uwag.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie
darowizny nieruchomości Gminy Zduńska Wola, stanowiącego drogę wewnętrzną na
rzecz Powiatu Zduńskowolskiego a następnie skierował na komisje merytoryczne i
sesję.

Punkt 12

Informacja wynikająca z zapisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.

Lidia

Papudzińska

Kierownik

Referatu

Finansowo-Księgowego

przedstawiła

informację wynikającą z zapisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację.

Punkt 13
Uchwały budżetowe.

Lidia Papudzińska Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego przedstawiła projekty
uchwał:
1/ w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018 w
zakresie zadań zleconych i własnych.
2/ w sprawie zmiany Uchwały 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).

Ad. 1
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy za) podjął Uchwałę nr V/164/18
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018
w zakresie zadań zleconych i własnych.

Ad. 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy za) podjął Uchwałę nr V/165/18
w sprawie zmiany Uchwały 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 14
Sprawy różne.

Starosta Wojciech Rychlik przedstawił pismo Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej
w Radzie Miasta Zduńska Wola w sprawie „Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 482
na odcinku przejścia przez Zduńską

Wolę” oraz wstępnymi propozycjami

dotyczącymi jej rozbudowy. Proponowane rozwiązania komunikacyjne odcinka drogi
wojewódzkiej przechodzącej przez Zduńską Wolę tj. ul Łaskiej i Łódzkiej: zamknięcie
wybranych skrzyżowań, ograniczenia wjazdu lub wyjazdu z niektórych ulic oraz brak
rond mogą wywołać niezadowolenie mieszkańców a nawet doprowadzić do
protestów.

Starosta Wojciech Rychlik zwrócił się do Dyrektora Zarządu Dróg Piotra Pacelta i
jego zastępcy Pawła Szewczyka o udział w spotkaniu, które odbędzie się w Urzędzie
Miasta Zduńska Wola w dniu 7 sierpnia br.

celem

wypracowania wspólnego

stanowiska w powyższej sprawie a następnie przygotowanie materiału na
posiedzenie Zarządu Powiatu.

Sekretarz Powiatu Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji,
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju o użyczenie z budżetu powiatu kwoty 6897,75 zł
celem zapłaty zobowiązań związanych z kampanią promocyjno-informacyjną
dotyczącą III Regionalnego Forum Gospodarczego w Zduńskiej Woli.
Zabezpieczenie związane jest z faktem, iż dofinansowanie ze środków RPOWŁ
udzielone zostanie w systemie zaliczkowo – refundacyjnym.
Przewidywany termin wpływu środków z dotacji to IV kwartał 2018 r.
Opinia skarbnika powiatu pozytywna.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował
powyższy wniosek.

Punkt 15
Wnioski Członków Zarządu.

Wniosków nie zgłoszono.

Punkt 16
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

