Protokół Nr V/43/18
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 02.10.2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
1.

Wojciech Rychlik – Starosta

2.

Marcin Łabędzki – Wicestarosta

3.

Feliks Pacewicz – Członek Zarządu

4.

Adam Kaczmarek – Członek Zarządu

5.

Anna Szubert – Sekretarz Powiatu

6.

Anna Królikowska – Skarbnik Powiatu

Nieobecna:
7.

Hanna Iwaniuk – 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. Zatwierdzenie protokołu nr V/41/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 25.09.2018 r.
4. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
opinii

i

raportu

biegłego

rewidenta

z

badania

sprawozdania

finansowego

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli za rok
obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

5. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Łódzkiej
Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Łodzi za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku
do 31 grudnia 2017 roku.
6. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie
ustalenia harmonogramu godzin i dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w 2019
roku, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego. – SP/53/18
7. Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie zaopiniowania projektu
uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. – PK/9/2018
8.Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie przyjęcia darowizny od Międzyszkolnego
Klubu Sportowego z siedzibą w Zduńskiej Woli. – ED/58/18
9.Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie niewnoszenia skargi kasacyjnej do
Naczelnego

Sądu

Administracyjnego

od

wyroku

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2018 roku, sygn. Akt VII Sa/Wa
2625/17. – ED/59/18
10. Uchwały budżetowe.
11. Sprawy różne.
12. Wnioski Członków Zarządu.
13. Zakończenie posiedzenia.

Wicestarosta Pan Marcin Łabędzki wniósł o wprowadzenie jako punkt 10 „Wniosek
Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady
powiatu Zduńskowolskiego w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie
Powiatu Zduńskowolskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na
wyznaczonym parkingu strzeżonym w 2019 roku.”
Starosta Pan Wojciech Rychlik wniósł o wprowadzenie jako punkt:
- 11 „Wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi
w sprawie

podjęcia

decyzji

w

sprawie

ustanowienia

trwałego

zarządu

na

nieruchomościach Powiatu Zduńskowolskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów nr
21/3, nr 346/2 i nr 346/3, obr. 8 Zduńska Wola, na potrzeby edukacji specjalnej

prowadzonej przez Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej
Woli.”
- 12 „Wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Powiatu Zduńskowolskiego,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 171/33, Obr. 8 Zduńska Wola o pow. 0,0844 ha,
pod adresem ul. Srebrna 2A w Zduńskiej Woli, na potrzeby Łódzkiej Wojewódzkiej
Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził porządek obrad wraz
z zaproponowanymi zmianami w poniższej kolejności:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr V/41/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 25.09.2018 r.
4. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
opinii

i

raportu

biegłego

rewidenta

z

badania

sprawozdania

finansowego

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli za rok
obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
5. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Łódzkiej
Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Łodzi za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku
do 31 grudnia 2017 roku.
6. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie

zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie
ustalenia harmonogramu godzin i dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w 2019
roku, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego. – SP/53/18
7. Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie zaopiniowania projektu
uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. – PK/9/2018
8. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie przyjęcia darowizny od Międzyszkolnego
Klubu Sportowego z siedzibą w Zduńskiej Woli. – ED/58/18
9. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie niewnoszenia skargi kasacyjnej do
Naczelnego

Sądu

Administracyjnego

od

wyroku

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2018 roku, sygn. Akt VII Sa/Wa
2625/17. – ED/59/18
10. Wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie zaopiniowania projektu
uchwały Rady powiatu Zduńskowolskiego w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z
dróg na terenie Powiatu Zduńskowolskiego na koszt właściciela i przechowywanie
tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym w 2019 roku.”
11. Wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi
w sprawie

podjęcia

decyzji

w

sprawie

ustanowienia

trwałego

zarządu

na

nieruchomościach Powiatu Zduńskowolskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów nr
21/3, nr 346/2 i nr 346/3, obr. 8 Zduńska Wola, na potrzeby edukacji specjalnej
prowadzonej przez Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej
Woli.
12. Wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Powiatu Zduńskowolskiego,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 171/33, Obr. 8 Zduńska Wola o pow. 0,0844 ha,
pod adresem ul. Srebrna 2A w Zduńskiej Woli, na potrzeby Łódzkiej Wojewódzkiej
Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.
13. Uchwały budżetowe.
14. Sprawy różne.
15. Wnioski Członków Zarządu.
16. Zakończenie posiedzenia.

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr V/41/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 25.09.2018 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził protokół z posiedzenia
Zarządu w dniu 25.09.2018 r.

Punkt 4
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
opinii

i

raportu

biegłego

rewidenta

z

badania

sprawozdania

finansowego

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli za rok
obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Opinia prawna:
„Nie podlega opinii.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag do przedstawionego materiału.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zapoznał się z przedstawionym
materiałem oraz skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 5
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Łódzkiej
Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Łodzi za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku
do 31 grudnia 2017 roku.

Opinia prawna:
„Nie podlega opinii.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Wynika z działalności spółki nie powoduje ujemnego wpływu na budżet Powiatu
Zduńskowolskiego z uwagi na uchwałę Rady Nadzorczej o pokryciu straty netto w
roku 2017 kapitałem zapasowym w kwocie 1 285 381, 08 zł, a pozostałą kwot8.
straty tj. 1 146 514, 08 zł pokryć z zysków wypracowanych w kolejnych latach.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zapoznał się z przedstawionym
materiałem oraz skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 6
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie
ustalenia harmonogramu godzin i dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w 2019
roku, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego.

Opinia prawna:

„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie zgłaszam uwag.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady powiatu Zduńskowolskiego w sprawie ustalenia harmonogramu godzin
i dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w 2019 roku, funkcjonujących na terenie
powiatu zduńskowolskiego, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 7
Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie zaopiniowania projektu
uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. – PK/9/2018

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady powiatu Zduńskowolskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, a następnie skierował
na stosowne komisje i sesję.

Punkt 8
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie przyjęcia darowizny od Międzyszkolnego
Klubu Sportowego z siedzibą w Zduńskiej Woli. – ED/58/18

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/201/18
w sprawie przyjęcia darowizny od Międzyszkolnego Klubu Sportowego z siedzibą
w Zduńskiej Woli.

Punkt 9
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie niewnoszenia skargi kasacyjnej do
Naczelnego

Sądu

Administracyjnego

od

wyroku

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2018 roku, sygn. Akt VII Sa/Wa
2625/17. – ED/59/18

Opinia prawna:
„Stanowi załącznik do protokołu.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/202/18
w sprawie niewnoszenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego
od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 sierpnia
2018 roku, sygn. Akt VII Sa/Wa 2625/17.

Punkt 10
Wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie zaopiniowania projektu
uchwały Rady powiatu Zduńskowolskiego w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z
dróg na terenie Powiatu Zduńskowolskiego na koszt właściciela i przechowywanie
tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym w 2019 roku.

Opinia prawna:
„Opiniuję pod względem formalno-prawnym podstawą prawną do podjęcia uchwały
bez uwag. Jednocześnie w sprawie wskazanych stawek podnoszą, iż winny być one

poprzedzone rozeznaniem cenowym świadczonych usług przez wykonawcę
usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Zduńskowolskiego.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
Rady powiatu Zduńskowolskiego w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na
terenie Powiatu Zduńskowolskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych
pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym w 2019 roku.

Punkt 11
Wniosek Wydziału
w sprawie

podjęcia

Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi
decyzji

w

sprawie

ustanowienia

trwałego

zarządu

na

nieruchomościach Powiatu Zduńskowolskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów nr
21/3, nr 346/2 i nr 346/3, obr. 8 Zduńska Wola, na potrzeby edukacji specjalnej
prowadzonej przez Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej
Woli.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął decyzję w sprawie
ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach Powiatu Zduńskowolskiego,
oznaczonych w ewidencji gruntów nr 21/3, nr 346/2 i nr 346/3, obr. 8 Zduńska Wola,
na potrzeby edukacji specjalnej prowadzonej przez Zespół Szkół Specjalnych im. M.
Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Punkt 12
Wniosek Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Powiatu Zduńskowolskiego,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 171/33, Obr. 8 Zduńska Wola o pow. 0,0844 ha,
pod adresem ul. Srebrna 2A w Zduńskiej Woli, na potrzeby Łódzkiej Wojewódzkiej
Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) polecił przygotowanie pisma, iż
nie jest zainteresowany nieodpłatną formą przekazania w użytkowanie, ale gotów
byłby przedłożyć Radzie o zbyciu nieruchomości lub ogłosić przetarg w trybie
publicznym na dalsze użytkowanie.

Punkt 13
Uchwały budżetowe.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska 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 4 głosy „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 4 głosy „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.
- zmieniającą Uchwałę Nr XLVII/48/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 31
sierpnia 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu
Zduńskowolskiego,

szczegółowości

projektu

budżetu

i

rodzajów

materiałów

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz w sprawie ustalenia zakresu
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zduńskowolskiego
i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku
budżetowego.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającą Uchwałę Nr XLVII/48/18
Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego, szczegółowości projektu
budżetu i rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
oraz w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Zduńskowolskiego i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze roku budżetowego, a następnie skierował na stosowne
komisje i sesję.
2/ projekty Uchwał Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego:
- w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/203/18
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018.

- 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 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/204/18
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 14
Sprawy różne:
1. Prezes Szpitala Pan Janusz Ratajczyk przedstawił wniosek

w sprawie

zabezpieczenia w budżecie powiatu kwoty 1 706 000, 00 zł na rok 2019.
Zabezpieczenie jest niezbędne do przeprowadzenia prac budowlano-remontowych.
Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego
w Zduńskiej Woli oraz podda analizie złożony wniosek przy projektowaniu budżetu
na rok 2019.

Punkt 15
Wnioski Członków Zarządu.
Wniosków Członków Zarządu 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. Jankowska

