Protokół Nr V/38/18
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 04.09.2018 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.

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/36/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 28.08.2018 r.
4. Zatwierdzenie protokołu nr V/37/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 31.08.2018 r.
5. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zmiany uchwały nr V/31/18 Zarządu
Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie przyznania stypendium za rok szkolny
2017/2018 dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat zduńskowolski. – ED.53.18
6. Uchwały budżetowe.
7. Zestawienie wstępne dotyczące:

1) Wielkości szacowanych dochodów w roku 2019,
2) Kwoty kosztów związanych z obsługą zadłużenia powiatu oraz kwoty
rozchodów przypadających na rok 2019 i lata dalsze,
3) Wielkości przedsięwzięć wieloletnich (w zakresie zadań inwestycyjnych oraz
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)
z podaniem źródeł ich finansowania i limitu zaciągniętych zobowiązań,
4) Prognozy długu powiatu.
8. Sprawy różne.
9. Wnioski Członków Zarządu.
10. Zakończenie posiedzenia.

Starosta Pan Wojciech Rychlik wniósł o wprowadzenie jako punkt:
- 5. „Wstępne omówienie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Powiatu Zduńskowolskiego.”
- 6. „Wstępne omówienie regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych
w zakresie budżetu obywatelskiego Powiatu Zduńskowolskiego.”
- 7. „Wstępne omówienie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatywy obywatelskich,
zasad

tworzenia

komitetów

inicjatyw

uchwałodawczych,

zasad

promocji

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny
odpowiadać składane projekty.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził zaproponowany
porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami w następującej kolejności:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr V/36/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 28.08.2018 r.
4. Zatwierdzenie protokołu nr V/37/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 31.08.2018 r.
5. Wstępne omówienie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Powiatu Zduńskowolskiego.
6. Wstępne omówienie regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych
w zakresie budżetu obywatelskiego Powiatu Zduńskowolskiego.
7. Wstępne omówienie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatywy obywatelskich,
zasad

tworzenia

komitetów

inicjatyw

uchwałodawczych,

zasad

promocji

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny
odpowiadać składane projekty.
8. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zmiany uchwały nr V/31/18 Zarządu
Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie przyznania stypendium za rok szkolny
2017/2018 dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat zduńskowolski. – ED.53.18
9. Uchwały budżetowe.
10. Zestawienie wstępne dotyczące:
1) Wielkości szacowanych dochodów w roku 2019,
2) Kwoty kosztów związanych z obsługą zadłużenia powiatu oraz kwoty
rozchodów przypadających na rok 2019 i lata dalsze,
3) Wielkości przedsięwzięć wieloletnich (w zakresie zadań inwestycyjnych oraz
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)
z podaniem źródeł ich finansowania i limitu zaciągniętych zobowiązań,
4) Prognozy długu powiatu.
11. Sprawy różne.
12. Wnioski Członków Zarządu.
13. Zakończenie posiedzenia.

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr V/36/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 28.08.2018 r.

Zarząd Powiatu

jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”)

zatwierdził

protokół

z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Punkt 4
Zatwierdzenie protokołu nr V/37/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 31.08.2018 r.

Zarząd Powiatu

jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”)

z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Punkt 5

zatwierdził

protokół

Wstępne omówienie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Powiatu Zduńskowolskiego.

Radca Prawny Pani Magdalena Szablewska-Gmerek przedstawiła w/w projekt
Uchwały Rady Powiatu. Poinformowała, iż podjęta została już taka Uchwała Rady
Powiatu Nr XI/95/11 z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu. Podjęcie tych
Uchwał jest możliwe teraz na najbliższej sesji lub na pierwszej sesji nowej kadencji.
Statut Powiatu w § 70.1. oraz § 70.2 zobowiązuje Radę do podjęcia takich Uchwał
i będzie obowiązywał od nowej kadencji. W związku z tym powinno się podjąć je na
sesji nowej kadencji.
Starosta Pan Wojciech Rychlik zaproponował, aby decyzje pozostawić nowej Radzie
Powiatu, ponieważ może ona mieć inne założenia do wprowadzenia w tych
Uchwałach.
Nieetatowy Członek Zarządu Pani Hanna Iwaniuk zaproponowała, aby przekazać
Zarządowi Powiatu nowej kadencji wypracowany materiał oraz pozostawić decyzje
nowej Radzie Powiatu.
Starosta Pan Wojciech Rychlik zgłosił wniosek, aby projekty Uchwał Rady Powiatu
zostały przekazane do zbioru projektów Starostwa oraz przekazać pod obrady i do
poddania ocenie nowemu Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu, jako wkład i dorobek
obecnego Zarządu Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zapoznał się z projektem
Uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Powiatu Zduńskowolskiego oraz postanowił przekazać
pod obrady i do poddania ocenie nowemu Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu, jako
wkład i dorobek obecnego Zarządu Powiatu.

Punkt 6

Wstępne

omówienie

regulaminu

przeprowadzania

konsultacji

społecznych

w zakresie budżetu obywatelskiego Powiatu Zduńskowolskiego.
Radca Prawny Pani Magdalena Szablewska-Gmerek przedstawiła w/w projekt
Uchwały Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zapoznał się z projektem
Uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu przeprowadzania konsultacji
społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego Powiatu Zduńskowolskiego oraz
postanowił przekazać pod obrady i do poddania ocenie nowemu Zarządowi Powiatu
i Radzie Powiatu, jako wkład i dorobek obecnego Zarządu Powiatu.

Punkt 7
Wstępne omówienie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatywy obywatelskich,
zasad

tworzenia

komitetów

inicjatyw

uchwałodawczych,

zasad

promocji

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny
odpowiadać składane projekty.

Radca Prawny Pani Magdalena Szablewska-Gmerek przedstawiła w/w projekt
Uchwały Rady Powiatu.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zapoznał się z projektem
Uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatywy
obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad
promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim
powinny odpowiadać składane projekty oraz postanowił przekazać pod obrady i do
poddania ocenie nowemu Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu, jako wkład i dorobek
obecnego Zarządu Powiatu.

Punkt 8
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zmiany uchwały nr V/31/18 Zarządu Powiatu
Zduńskowolskiego w sprawie przyznania stypendium za rok szkolny 2017/2018 dla
uczniów szkół prowadzonych przez powiat zduńskowolski.

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek.”
w/z Naczelnika Wydziału Edukacji Pani Alicja Kowalewska poinformowała, iż
podjęcie takiej uchwały wymagało opinii Rady Pedagogicznej Szkoły, która odbyła
się 31 sierpnia br.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/189/18
zmieniającą uchwałę nr V/131/18 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie
przyznania stypendium za rok szkolny 2017/2018 dla uczniów szkół prowadzonych
przez powiat zduńskowolski.

Punkt 9
Uchwały budżetowe.
Uchwał budżetowych nie zgłoszono.

Punkt 10
Zestawienie wstępne dotyczące:
1) Wielkości szacowanych dochodów w roku 2019,
2) Kwoty kosztów związanych z obsługą zadłużenia powiatu oraz kwoty
rozchodów przypadających na rok 2019 i lata dalsze,
3) Wielkości przedsięwzięć wieloletnich (w zakresie zadań inwestycyjnych oraz
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)
z podaniem źródeł ich finansowania i limitu zaciągniętych zobowiązań,
4) Prognozy długu powiatu.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska omówiła w/w zestawienie wstępne.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) z przedstawionym materiałem
przez Skarbnika Powiatu z wielkością szacowanych dochodów w roku 2019, kwotami

kosztów związanych z obsługą zadłużenia powiatu oraz kwoty rozchodów
przypadających na rok 2019 i lata dalsze, wielkością przedsięwzięć wieloletnich
(w zakresie zadań inwestycyjnych oraz zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE) z podaniem źródeł ich finansowania i limitu
zaciągniętych zobowiązań oraz prognozą długu powiatu. Zarząd Powiatu wróci do
dyskusji w dniu 25 września br.

Nieetatowy Członek Zarządu Pan Adam Kaczmarek opuścił posiedzenie.

Punkt 11
Sprawy różne:
1. Starosta Pan Wojciech Rychlik poinformował o przebiegu ostatniego spotkania
z Miastem Zduńska Wola odnośnie zwrotu środków za projekt Północ-Południe.
Kolejne spotkanie ustalono na 05 września br. na godzinę 14:00, gdzie możliwe
będzie podpisanie protokołu uzgodnień. Jeśli wszystko zostanie uzgodnione
to 06 września br. Prezydent przedłoży wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta
o zwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu 10 września br. Jeśli Radni Rady Miasta
podejmą Uchwałę, wtedy musiałaby się odbyć sesja nadzwyczajna w Powiecie dnia
12 września br. Poprosił Radcę Prawnego o omówienie protokołu uzgodnień.
Radca Prawny Pani Magdalena Szablewska Gmerek omówiła zmiany do
przesłanego przez Miasto Zduńska Wola protokołu uzgodnień. Poinformowała, iż po
podpisaniu protokołu uzgodnień oraz podjęciu Uchwał przez Radę Miasta i Radę
Powiatu niezwłocznie złoży do Sądu Rejonowego wniosek z prośbą o ustalenie
sprawy do 15 października br.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na zawarcie
protokołu uzgodnień z Miastem Zduńska Wola.

Starosta Pan Wojciech Rychlik zaproponował, aby zwołać sesję nadzwyczajną 12
września br. na godzinę 15:00, przygotowanie wniosków i projektów Uchwał na
posiedzenie Zarządu 07 września br. na godzinę 11:30 oraz wniosku do
Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na przygotowanie
projektów Uchwał oraz skierowanie wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu
Zduńskowolskiego o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
2. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli Pan Piotr Pacelt
poinformował, iż został wezwany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi dnia
31 lipca br. do przygotowania i przekazania danych o sieci dróg publicznych,
obiektach mostowych wiaduktach i tunelach, czego nie posiadają. W związku
z powyższym wnioskuje o zwiększenie środków w planie wydatków na 2018 r. w dz.
600 roz. 60014 §4300. Szacunkowa kwota niezbędna do zlecenia

tego rodzaju

opracowania to około 110 000 zł. Niezbędne jest to do wypełnienia ustawowego
obowiązku gromadzenia i przekazywania danych zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania
informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych,
obiektach mostowych, tunelach oraz promach.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska poprosiła Dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg

o

skierowanie

wniosku

do

Wydziału

Finansowo-Księgowego

oraz

poinformowała, iż sprawa jest w rozstrzygnięciu w Wydziale.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zapoznał się z w/w wnioskiem.

Punkt 12
Wnioski Członków Zarządu.
Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 13
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

