Protokół Nr V/40/18
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 18.09.2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
1.

Wojciech Rychlik – Starosta

2.

Marcin Łabędzki – Wicestarosta

3.

Feliks Pacewicz – Członek Zarządu

4.

Adam Kaczmarek – Członek Zarządu

5.

Hanna Iwaniuk – Członek Zarządu

6.

Anna Szubert – Sekretarz Powiatu

7.

Lidia Papudzińska – w/z 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. Zatwierdzenie protokołu nr V/38/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 04.09.2018 r.
4. Zatwierdzenie protokołu nr V/39/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 07.09.2018 r.
5. Wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie
zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie
przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zduńskowolskiego na lata
2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025.
6. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
wyrażenia zgody na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz

ubezpieczenia

komunikacyjne

Powiatu

Zduńskowolskiego

i

jednostek

organizacyjnych na lata 2019-2020 i ujęcie powyższego zadania w Wieloletnim
Planie Finansowym.
7. Uchwały budżetowe.
8. Sprawy różne.
9. Wnioski Członków Zarządu.
10. Zakończenie posiedzenia.
Starosta Pan Wojciech Rychlik wniósł o wprowadzenie jako punkt 7 „Wniosek
Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie wyrażenia zgody na
użyczenie części nieruchomości Powiatu Zduńskowolskiego – drogi powiatowej,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 529, obr. 21 Szadkowice-Ogrodzim, gm. Szadek
o pow. 2,2730 ha, z przeznaczeniem na cel publiczny – ustawienie wiat
przystankowych.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził w/w porządek obrad
wraz z zaproponowaną zmianą w poniższej kolejności:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr V/38/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 04.09.2018 r.
4. Zatwierdzenie protokołu nr V/39/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 07.09.2018 r.
5. Wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie
zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie
przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zduńskowolskiego na lata
2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025.
6. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
wyrażenia zgody na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz
ubezpieczenia

komunikacyjne

Powiatu

Zduńskowolskiego

i

jednostek

organizacyjnych na lata 2019-2020 i ujęcie powyższego zadania w Wieloletnim
Planie Finansowym.
7. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie wyrażenia
zgody na użyczenie części nieruchomości Powiatu Zduńskowolskiego – drogi

powiatowej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 529, obr. 21 Szadkowice-Ogrodzim,
gm. Szadek o pow. 2,2730 ha, z przeznaczeniem na cel publiczny – ustawienie wiat
przystankowych.
8. Uchwały budżetowe.
9. Sprawy różne.
10. Wnioski Członków Zarządu.
11. Zakończenie posiedzenia.

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr V/38/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 04.09.2018 r.
Zarząd Powiatu

jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”)

zatwierdził protokół

z posiedzenia Zarządu w dniu 04.09.2018 r.

Punkt 4
Zatwierdzenie protokołu nr V/39/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 07.09.2018 r.
Zarząd Powiatu

jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”)

zatwierdził protokół

z posiedzenia Zarządu w dniu 07.09.2018 r.

Punkt 5
Wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie
zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie
przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zduńskowolskiego na lata
2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”
Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie podlega opinii.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony

Środowiska dla Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata
2022-2025, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 6
Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
wyrażenia zgody na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz
ubezpieczenia

komunikacyjne

Powiatu

Zduńskowolskiego

i

jednostek

organizacyjnych na lata 2019-2020 i ujęcie powyższego zadania w Wieloletnim
Planie Finansowym.

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na ubezpieczenie
mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu
Zduńskowolskiego i jednostek organizacyjnych na lata 2019-2020 i ujęcie
powyższego zadania w Wieloletnim Planie Finansowym.

Punkt 7
Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie wyrażenia zgody
na użyczenie części nieruchomości Powiatu Zduńskowolskiego – drogi powiatowej,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 529, obr. 21 Szadkowice-Ogrodzim, gm. Szadek
o pow. 2,2730 ha, z przeznaczeniem na cel publiczny – ustawienie wiat
przystankowych.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/190/18
w sprawie

wyrażenia

zgody

na

użyczenie

części

nieruchomości

Powiatu

Zduńskowolskiego – drogi powiatowej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 529, obr.
21 Szadkowice-Ogrodzim, gm. Szadek o pow. 2,2730 ha, z przeznaczeniem na cel
publiczny – ustawienie wiat przystankowych.

Punkt 8
Uchwały budżetowe.
w/z Skarbnika Powiatu Pani Lidia Papudzińska przedstawiła:
1/ projekty uchwał Rady Powiatu Zduńskowolskiego:
- 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/ projekty Uchwał Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego:

- w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018
w zakresie zadań zleconych, powierzonych i własnych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/191/18
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018
w zakresie zadań zleconych, powierzonych 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/192/18
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).

Nieetatowy Członek Zarządu Pani Hanna Iwaniuk opuściła posiedzenie
Zarządu.

Punkt 9
Sprawy różne:
1. Naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Pan Radosław
Stefaniak przedstawił wniosek w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty 5 100,
00 zł na koszty osobowe związane z funkcjonowaniem zespołu ds. realizacji projektu
pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty” w miesiącu wrześniu i październiku 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 styczeń 2019 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 5 100, 00 zł.
2. Naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Pan Radosław
Stefaniak przedstawił wniosek 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 wrześniu i październiku 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
styczeń 2019 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 5 737, 50 zł.
3. Naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Pan Radosław
Stefaniak przedstawił wniosek w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty 6 409,
00 zł na koszty osobowe związane z powołaniem zespołu ds. realizacji projektu
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” w miesiącu wrześniu i październiku 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.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 6 409, 00 zł.
4. Naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Pan Radosław
Stefaniak przedstawił sprawę wypłacania wysokości odszkodowań jakie Powiat
Zduńskowolski i Powiat Łaski musiał wypłacić właścicielom wywłaszczonych
nieruchomości w trybie ustawy ZRID, które związane są z realizacją projektu pn.

„Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą
ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Poprosił
Zarząd o zajęcie stanowiska, czy w kolejnym wniosku o płatność rozliczać
poniesione wydatki na wypłatę odszkodowania jako wydatki kwalifikowane.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przedstawioną przez Naczelnika Wydziału
Merytorycznego oraz jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął stanowisko, iż na
dzień dzisiejszy właściwym postępowaniem będzie kwalifikowanie wykupu do 10%
zakontraktowanych

robót

budowlanych,

a

pozostałe

wydatki

na

wykupy

kwalifikowane, jako koszty nie podlegające refundacji z Unii Europejskiej,
a w przyszłości jeśli ulegną zwiększeniu roboty budowlane, to w zakresie nowych
ZRID-ów prowadzić kwalifikacje w wielkości przewidzianych w projekcie.

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

Punkt 11
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

