Protokół Nr V/44/18
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 09.10.2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
1.

Wojciech Rychlik – Starosta

2.

Marcin Łabędzki – Wicestarosta

3.

Feliks Pacewicz – Członek Zarządu

4.

Hanna Iwaniuk – Członek Zarządu

5.

Adam Kaczmarek – 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/42/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 28.09.2018 r.
4. Zatwierdzenie protokołu nr V/43/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 02.10.2018 r.
5. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych powiatu zduńskowolskiego za rok szkolny 2017/2018.
6. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie

powołania komisji egzaminacyjnej dla

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.

7. I złożenie projektu budżetu powiatu na rok 2019 w oparciu o projekty planów
jednostkowych przedłożonych przez Wydziały Merytoryczne.
8. Uchwały budżetowe.
9. Sprawy różne.
10. Wnioski Członków Zarządu.
11. Zakończenie posiedzenia.

Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska poprosiła o przeniesienie punktu nr 7
„I złożenie projektu budżetu powiatu na rok 2019 w oparciu o projekty planów
jednostkowych przedłożonych przez Wydziały Merytoryczne.” na kolejne posiedzenie
Zarządu, celem wprowadzenia niezbędnych poprawek.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził porządek obrad wraz
z zaproponowaną zmianą w poniższej kolejności:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr V/42/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 28.09.2018 r.
4. Zatwierdzenie protokołu nr V/43/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 02.10.2018 r.
5. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych powiatu zduńskowolskiego za rok szkolny 2017/2018.
6. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie

powołania komisji egzaminacyjnej dla

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
7. Uchwały budżetowe.
8. Sprawy różne.
9. Wnioski Członków Zarządu.
10. Zakończenie posiedzenia.

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr V/42/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 28.09.2018 r.
Zarząd Powiatu

jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”)

z posiedzenia Zarządu w dniu 28.09.2018 r.

zatwierdził protokół

Punkt 4
Zatwierdzenie protokołu nr V/43/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 02.10.2018 r.
Zarząd Powiatu

jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”)

zatwierdził protokół

z posiedzenia Zarządu w dniu 02.10.2018 r.

Punkt 5
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych powiatu zduńskowolskiego za rok szkolny 2017/2018.

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zapoznał się z przedstawionym
materiałem oraz polecił przekazanie materiału Radnym. Wydział został zobowiązany
do pilnych działań w celu poprawy różnicy między subwencja a wydatkami w
oświacie.

Punkt 6
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/205/18
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Punkt 7
Uchwały budżetowe.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła:

1/Autopoprawki do projektu 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
Autopoprawkę do projektu 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
najbliższą 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
Autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającą
UCHWAŁĘ NR XXXVIII/91/17 w sprawie

uchwalenia budżetu na rok 2018,

a następnie skierował na najbliższą 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/206/18
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/207/18
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:
1. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji,
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty
5 900, 00 zł celem zapłaty kosztów osobowych związanych z powołaniem Zespołu
ds. realizacji projektu pn. „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski” oraz zapłaty
zobowiązań

związanych

z

kampanią

promocyjno-informacyjną

projektu,

tj. aktualizacja i utrzymanie strony internetowej, ogłoszenie w prasie, zaproszenia na
galę przedsiębiorców. Zabezpieczenie związane jest z faktem, iż dofinansowanie ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego udzielone
zostanie w systemie zaliczkowo-refundacyjnym. Przewidywany termin wpływu
środków z dotacji to I kwartał 2019 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 5 900, 00 zł.
2. Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła wniosek Naczelnika
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pana Jarosława Andrysiaka w sprawie
przyznania nagród dla dwóch pracowników Wydziału.
Zarząd Powiatu postanowił odłożyć podjęcie decyzji, w celu ustalenia stanu budżetu
powiatu do końca bieżącego roku.

Punkt 9
Wnioski Członków Zarządu.
Wniosków Członków Zarządu 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. Jankowska

