Protokół Nr V/33/18
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 07.08.2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
1.

Wojciech Rychlik – Starosta

2.

Hanna Iwaniuk – Członek Zarządu

3.

Adam Kaczmarek – Członek Zarządu

4.

Anna Szubert - Sekretarz

5.

Lidia Papudzińska – w/z Skarbnika Powiatu

Nieobecny:
1. Marcin Łabędzki – Wicestarosta
2. Feliks Pacewicz – Członek Zarządu

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 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 31 lipca 2018 r.
4. Wniosek Wydziału Spraw społecznych i Wspierania przedsiębiorczości
dotyczący

podjęcia

przez

Zarząd

Powiatu

Zduńskowolskiego

decyzji

o wyborze ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz
organizacjom

pozarządowym

ze

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.”

środków

Państwowego

Funduszu

5. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy
prawnemu Magdalenie Szablewskiej – Gmerek do reprezentowania Powiatu
Zduńskowolskiego przed sądami administracyjnymi w sprawie ze skargi
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego na decyzję Głównego Inspektora
Sanitarnego z dnia 6 września 2017 r. w przedmiocie obciążenia opłatą za
czynności

kontrolne

(znak

zaskarżonego

aktu:

GIS-PZ-HD-0260-

00005/MS/17.
6. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy
prawnemu Magdalenie Szablewskiej – Gmerek do reprezentowania Powiatu
Zduńskowolskiego przed sądami administracyjnymi w sprawie ze skargi
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego na decyzję Głównego Inspektora
Sanitarnego z dnia 6 września 2017 r. w przedmiocie doprowadzenia do
właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń (znak zaskarżonego
aktu: GIS-PZ-HD-0260-00004/MS/17).
7. Uchwały budżetowe.
8. Sprawy różne.
9. Wnioski Członków Zarządu.
10. Zakończenie posiedzenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) zatwierdził zaproponowany
porządek obrad.

Punkt 3
Przyjęcie protokołu nr V/32/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 31.07.2018 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosów „za”) przyjął powyższy protokół.

Punkt 4
Wniosek Wydziału Spraw społecznych i Wspierania przedsiębiorczości dotyczący
podjęcia

przez

Zarząd

Powiatu

Zduńskowolskiego

decyzji

o wyborze ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym

ze

Niepełnosprawnych.”

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Opinia skarbnika: ”Nie wnoszę uwag”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy za) podjął Uchwałę nr V/166/18
w sprawie wyboru ofert , udzielenia dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji
zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
zleconych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków PFRON.
Punkt 5
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu
Magdalenie Szablewskiej – Gmerek do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego
przed

sądami

administracyjnymi

w

sprawie

ze

skargi

Zarządu

Powiatu

Zduńskowolskiego na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 6 września
2017 r. w przedmiocie obciążenia opłatą za czynności kontrolne (znak zaskarżonego
aktu: GIS-PZ-HD-0260-00005/MS/17.
Opinia prawna: Wniosek pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy za) podjął Uchwałę nr V/167/18
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Magdalenie Szablewskiej –
Gmerek

do

reprezentowania

Powiatu

Zduńskowolskiego

przed

sądami

administracyjnymi w sprawie ze skargi Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego na
decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 6 września 2017 r. w przedmiocie
obciążenia opłatą za czynności kontrolne (znak zaskarżonego aktu: GIS-PZ-HD0260-00005/MS/17.

Punkt 6
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu
Magdalenie Szablewskiej – Gmerek do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego
przed

sądami

administracyjnymi

w

sprawie

ze

skargi

Zarządu

Powiatu

Zduńskowolskiego na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 6 września
2017 r. w przedmiocie doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego
pomieszczeń (znak zaskarżonego aktu: GIS-PZ-HD-0260-00004/MS/17).
Opinia prawna: Wniosek pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy za) podjął Uchwałę nr V/168/18
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Magdalenie Szablewskiej –
Gmerek

do

reprezentowania

Powiatu

Zduńskowolskiego

przed

sądami

administracyjnymi w sprawie ze skargi Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego na
decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 6 września 2017 r. w przedmiocie
doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń (znak
zaskarżonego aktu: GIS-PZ-HD-0260-00004/MS/17).

Punkt 7
Uchwały budżetowe.

Lidia Papudzińska Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego przedstawiła projekt
uchwały zmieniający Uchwałę Nr V/3/18 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia z
dnia 9 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 3 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/169/18
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 8
Sprawy różne.

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J.Sylli
w Zduńskiej Woli Halina Rajewska poinformowała, że zgodnie z opinią radcy
prawnego jest możliwość podjęcia mediacji w sprawie ze skargi Zespołu Szkół im. K.
Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.

Krystyna Niewiadomska Naczelnik Wydziału Edukacji stwierdziła, że podjęcie
mediacji jest jak najbardziej uzasadnione. W ocenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z uwagi z okoliczność funkcjonowania Bursy Szkolnej w Zespole Szkół
im. K. Kałużewskiego, Zespół Szkół nie podlega normie prawnej wynikającej z art. 21
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) a zatem
nieprawidłowo została ustalona wysokość wpłaty na PFRON. Decyzje Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostały zaskarżone do WSA.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) wyraził zgodę na podjęcie
procesu mediacji i wniósł o przygotowanie niezbędnych dokumentów.

Starosta Wojciech Rychlik nawiązał do tematu:
1/ rozbudowy ul. Łódzkiej i podjętych uzgodnień z Miastem Zduńska Wola,
2/

zawarcia

komunikacyjnej

ugody

dotyczącej

województwa

rozliczenia

łódzkiego

projektu

poprzez

”Poprawa

przebudowę

dostępności
infrastruktury

transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim”.

Radosław Stefaniak Naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i
Rozwoju stwierdził, że nie zgadza się na formułę zawartą w protokole uzgodnień ust.
6 „Miasto kwestionuje swoją odpowiedzialność, wskazując że wszystkie obowiązki
Miasta w ramach Projektu zostały wykonane prawidło a stwierdzona przez Instytucję
zarządzającą nieprawidłowość nie wynika z działań Miasta”. Uważa że ten zapis
powinien zostać usunięty z protokołu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) po analizie zapisów
przedstawionych w piśmie przez Prezydenta Miasta proponuje by podjąć dalsze
uzgodnienia w tym przedmiocie poprzez przyjęcie zwrotu kwoty środków wraz
z odsetkami jednocześnie Zarząd oczekuje usunięcia z protokołu uzgodnień ust. 6
protokołu uzgodnień „Miasto kwestionuje swoją odpowiedzialność, wskazując że
wszystkie obowiązki Miasta w ramach Projektu zostały wykonane prawidło

a stwierdzona przez Instytucję zarządzającą nieprawidłowość nie wynika z działań
Miasta”.

Starosta Wojciech Rychlik przedstawił zakres realizowanych inwestycji:
1. Budowa łącznika – udział finansowy powiatu 50 %,
2. Budowa drogi w miejscowości Choszczewo gm. Szadek – 1 mln po stronie
powiatu,
3.Rrealizacja zadania „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, zadanie podzielone zostało na
dwa etapy okres realizacji lata 2018-2019 – koszt to 14 mln zł,
4. Rozbudowa dwóch szkół: Szkoła w Karsznicach i Zespół Szkół Specjalnych.
W znaczny sposób środki budżetu zostają zaangażowane.
Zostały dokonane analizy co do możliwości złożenia środków.
Jest dokumentacja na:
1. ul. Opiesińską,
2. ul. Świerkową i Łaską.
Zostało wystosowane w tej sprawie pismo do Urzędu Miasta o udział 50% w każdej z
tych inwestycji. W przypadku ul. Opiesińskiej również do Wójta Gminy Zduńska
Wola. Ważne jest tutaj stanowisko partnerów gminnych.

Lidia Papudzińska Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego poinformowała, że
wydział przeprowadził symulacje prognozy finansowej, mając na uwadze braki
złożone przez wydziały Starostwa na wydatkach bieżących - wskaźniki przy obecnym
braku zgłoszonym do budżetu w wysokości około 3 mln zł, nie pozwalają na dalsze
inwestowanie, gdyż nie zachowują właściwej relacji procentowej. Ponadto w roku
2018 jest bardzo niska nadwyżka operacyjna; obecnie jej poziom to 400 tyś zł
podczas gdy w latach poprzednich wynosiła około 4 mln zł.

Punkt 9
Wnioski Członków Zarządu.

Wniosków nie zgłoszono.

Punkt 10
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

