Protokół Nr V/45/18
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 16.10.2018 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/44/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 09.10.2018 r.
4. Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr V/118/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r.
polegających na wyznaczeniu osoby upoważnionej do sprawowania kontroli nad
organizatorem

rodzinnej

pieczy

zastępczej,

placówką

opiekuńczo

–

wychowawczą, rodzinami zastępczymi oraz prowadzącymi rodzinne domy
dziecka, działającymi na terenie powiatu zduńskowolskiego.

5. Wniosek

Wydziału

Spraw

Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie informacji na temat fluktuacji kadr Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Zduńskiej Woli w latach 2014-2018.
6. I złożenie projektu budżetu powiatu na rok 2019 w oparciu o projekty planów
jednostkowych przedłożonych przez Wydziały Merytoryczne.
7. Uchwały budżetowe.
8. Sprawy różne.
9. Wnioski Członków Zarządu.
10. Zakończenie posiedzenia.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził w/w porządek obrad.
Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr V/44/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 09.10.2018 r.
Zarząd Powiatu

jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”)

zatwierdził protokół

z posiedzenia Zarządu w dniu 09.10.2018 r.

Punkt 4
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
wprowadzenia zmian w uchwale nr V/118/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r. polegających
na wyznaczeniu osoby upoważnionej do sprawowania kontroli nad organizatorem
rodzinnej pieczy zastępczej, placówką opiekuńczo – wychowawczą, rodzinami
zastępczymi oraz prowadzącymi rodzinne domy dziecka, działającymi na terenie
powiatu zduńskowolskiego.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/208/18

zmieniającą uchwałę nr V/118/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia
do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, placówką
opiekuńczo - wychowawczą, rodzinami zastępczymi oraz prowadzącymi rodzinne
domy dziecka, działającymi na terenie powiatu zduńskowolskiego.

Punkt 5
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
informacji na temat fluktuacji kadr Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zduńskiej Woli w latach 2014-2018.

Opinia prawna:
„Nie podlega opinii.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Fluktuacja kadr PCPR znajduje odzwierciedlenie w danych ogółem przekazywanych
Zarządowi Powiatu w materiałach dotyczących dochodów i wydatków budżetu
w I złożeniu – za rok 2018 ( baza – wielkości od roku 2016, do 2018 przewidywanego
wykonania).”
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli Pan Mariusz
Kubiak omówił informację na temat fluktuacji kadr Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Zduńskiej Woli w latach 2014-2018.
Zarząd Powiatu zapoznał się z w/w informacją przedstawioną przez Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli Pana Mariusza Kubiaka.
Zarząd Powiatu poinformował, iż jeśli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
znajdzie wolne środki w swoim budżecie to może je przeznaczyć na podwyżki dla
pracowników.

Punkt 6
I złożenie projektu budżetu powiatu na rok 2019 w oparciu o projekty planów
jednostkowych przedłożonych przez Wydziały Merytoryczne.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska omówiła w/w sprawę.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedłożonym I złożeniem projektu budżetu powiatu
na rok 2019. Zarząd Powiatu poprosił Skarbnika Powiatu Panią Annę Królikowską,
aby dokonała przeglądu złożonych wniosków i dostosowała do poziomu roku 2018
w wielkościach 100% a wszystkie inne przypadki przedłożyła do omówienia.

Nieetatowy Członek Zarządu Pani Hanna Iwaniuk opuściła posiedzenie Zarządu.

Punkt 7
Uchwały budżetowe.

Skarbnik Powiatu Pani

Anna Królikowska przedstawiła 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/209/18
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok.
- 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/210/18
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).
- zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXXVIII/90/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/211/18
zmieniającą Uchwałę NR XXXVIII/90/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035.

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
łącznie 2 286 329, 54 zł celem zapłaty zobowiązań za III kwartał 2018 r.
wynikających z podpisanych umów z inspektorami nadzoru oraz Wykonawcą
projektującym i budującym drogę powiatową stanowiącą łącznik z drogą ekspresową
S8 oraz za koszty osobowe związane z powołaniem Zespołu ds. realizacji projektu
pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika
z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”
w miesiącach październik – grudzień 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 grudzień 2018 r.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek. Zaznaczyć jednak należy, że jeśli przewidywany
termin wpływu środków z dotacji od IŻ RPO WŁ nie będzie zrealizowany do 10 - go
grudnia 2018 roku – koniecznym stanie się złożenie wniosku w formie autopoprawki
do projektu budżetu na rok 2019 oraz do projektu Wieloletniej prognozy Finansowej.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 2 286 329, 54 zł.
2. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła pismo Towarzystwa Przyjaciół
Szkół Rolniczych w Wojsławicach w sprawie podjęcia decyzji o budowie boiska
wielofunkcyjnego do gier zespołowych oraz strzelnicy

na terenie ZSRCKU

w Wojsławicach. Inwestycja udoskonali i poszerzy bazę do prowadzenia zajęć

dydaktycznych z zakresu wychowani fizycznego i edukacji kierunkowej w klasach
„mundurowych”. Potrzebę tą zauważają i zgłaszają również liczni absolwenci Szkoły
interesujący się jej rozwojem.
Zarząd Powiatu poinformował, iż trwają pracę nad budżetem roku 2019 i będzie
rozpatrywał możliwość realizowania tego wniosku.

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

