Protokół Nr VI/2/18
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 04.12.2018 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1.

Hanna Iwaniuk – Starosta

2.

Wojciech Rychlik– Wicestarosta

3.

Marcin Łabędzki – Etatowy Członek Zarządu

4.

Jadwiga Ziółkowska – Nieetatowy Członek Zarządu

5.

Tomasz Ziółkowski – Nieetatowy Członek Zarządu

6.

Anna Szubert – Sekretarz Powiatu

7.

Anna Królikowska – Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto w posiedzeniu udział brali:
1. Pani Magdalena Szymczak – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania
Przedsiębiorczości
2. Pan Mariusz Kubiak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
3. Pan Witold Woźniakowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
4. Pan Andrzej Błaszczyński - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa

Punkt 1
Posiedzenie Zarządu otworzyła Starosta Hanna Iwaniuk stwierdzając kworum.

Punkt 2
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr VI/1/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 27.11.2018 r.

4. Informacja Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości
dotycząca otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +”
edycja w 2019 r. – SP.57.2018
5. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
założeń i kierunków działań oraz warunków brzegowych Programu Wyrównywanie
Różnic Między Regionami III w 2019 r. – SP.58.2018
6. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
wyznaczenia jednego członka zarządu i upoważnienia kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu do reprezentowania powiatu i podejmowania wszelkich
działań w zakresie prawidłowej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku
pracy” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy”. – SP.59.2018
7. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
wyznaczenia jednego członka zarządu i upoważnienia kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu do reprezentowania powiatu i podejmowania wszelkich
działań w zakresie prawidłowej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII
„Zatrudnienie”, Działanie VIII.1-„Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku
życia przez powiatowe urzędy pracy”. – SP.60.2018
8. Wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie
rozpatrzenia

propozycji

Ministra

Środowiska

współpracy

umożliwiającej

mieszkańcom Powiatu Zduńskowolskiego dostępu do profesjonalnej obsługi przez
eksperta Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. –
SR/5/2018
9. Uchwały budżetowe.
10. Sprawy różne.
11. Wnioski Członków Zarządu.
12. Zakończenie posiedzenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził porządek obrad.

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr VI/1/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 27.11.2018 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził protokół nr VI/1/18
z posiedzenia Zarządu w dniu 27.11.2018 r.

Punkt 4
Informacja Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotycząca
otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” edycja
w 2019 r. – SP.57.2018
Naczelnik Wydziału Merytorycznego Pani Magdalena Szymczak przedstawiła
powyższą sprawę.

Opinia prawna:
„Nie podlega opinii.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Bez uwag.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zapoznał się z informacją
dotyczącą otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +”
edycja w 2019 r. oraz nie przewiduje w najbliższym czasie przystępować do w/w
konkursu.

Punkt 5
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
założeń i kierunków działań oraz warunków brzegowych Programu Wyrównywanie
Różnic Między Regionami III w 2019 r. – SP.58.2018
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Mariusz Kubiak omówił
obszary pomocy w ramach w/w programu.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Nie wnoszę uwag.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zapoznał się z założeniami
i kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi Programu Wyrównywanie Różnic
Między Regionami III w 2019 r. oraz podjął decyzję o udziale powiatu
zduńskowolskiego w Programie w 2019 r.

Punkt 6
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
wyznaczenia jednego członka zarządu i upoważnienia kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu do reprezentowania powiatu i podejmowania wszelkich
działań w zakresie prawidłowej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku
pracy” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy”. – SP.59.2018
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Witold Woźniakowski omówił założenia
programów: „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku
pracy” oraz „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez
powiatowe urzędy pracy”.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Bez uwag.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/5/18
w sprawie wyznaczenia jednego członka zarządu i upoważnienia kierownika
jednostki organizacyjnej powiatu do reprezentowania powiatu i podejmowania
wszelkich działań w zakresie prawidłowej realizacji projektu w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode
na rynku pracy” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy”.

Punkt 7
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
wyznaczenia jednego członka zarządu i upoważnienia kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu do reprezentowania powiatu i podejmowania wszelkich
działań w zakresie prawidłowej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII
„Zatrudnienie”, Działanie VIII.1-„Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku
życia przez powiatowe urzędy pracy”. – SP.60.2018

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/6/18
w sprawie wyznaczenia jednego członka zarządu i upoważnienia kierownika
jednostki organizacyjnej powiatu do reprezentowania powiatu i podejmowania
wszelkich działań w zakresie prawidłowej realizacji projektu w ramach Regionalnego
Programu

Operacyjnego

Województwa

Łódzkiego

na

lata

2014-2020,

Oś priorytetowa VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.1-„Wsparcie aktywności zawodowej
osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy”.

Punkt 8
Wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie
rozpatrzenia

propozycji

Ministra

Środowiska

współpracy

umożliwiającej

mieszkańcom Powiatu Zduńskowolskiego dostępu do profesjonalnej obsługi przez
eksperta Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. –
SR/5/2018
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pan Andrzej
Błaszczyński omówił powyższą sprawę.

Opinia prawna:

„Nie podlega opinii.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zainteresowanie
współpracą umożliwiającej mieszkańcom Powiatu Zduńskowolskiego dostępu do
profesjonalnej obsługi przez eksperta Województwa Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, ze względu na ważny interes społeczny mieszkańców powiatu.

Punkt 9
Uchwały budżetowe.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła:
1/ projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającej 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 zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/91/17
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018, skierował na sesję 7 grudnia br. oraz
skierował wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o rozszerzenie porządku
obrad sesji w dniu 7 grudnia br.
2/ projekty Uchwał Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego:
- w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018
w zakresie zadań zleconych i własnych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/7/18
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018
w zakresie zadań zleconych 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 VI/8/18
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 10
Sprawy różne:
1. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału inwestycji,
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty
278 100, 00 zł, które dotyczy dofinansowania do faktury VAT nr 0002/11/18FVS z
dnia 09.11.2018 r. za wykonane roboty budowlane I etapu zadania pn. „Budowa
kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie
PMOS w Zduńskiej Woli – wariant 400 m certyfikowany” w ramach zadania „Rozwój
infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk piłki nożnej
na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”. Istnieje ryzyko, iż środki z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej nie wpłyną w terminie płatności faktury, tj. do dnia 09.12.2018 r.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek. Kwota 278 100, 00 zł została uwzględniona jako
środki, które mogą nie wpłynąć kasowo w 2018 roku.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 278 100, 00 zł.
2. Wicestarosta Pan Wojciech Rychlik zaproponował, aby zamiast nagród,
wprowadzić podwyżki od grudnia br. dla pracowników administracji i obsługi
w szkołach.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska poinformowała, iż środki na podwyżki na
grudzień 2018 r. zostały zabezpieczone.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na rozpoczęcie
procedur oraz zaangażowanie środków.
3. Nieetatowy Członek Zarządu Pani Jadwiga Ziółkowska zapytała, czy jest kładziony
nacisk przez Ministerstwo na wprowadzenie szkolnictwa branżowego.
Wicestarosta Pan Wojciech Rychlik poinformował, iż nie ma chętnych uczniów do
szkół branżowych.
4. Wicestarosta Pan Wojciech Rychlik poinformował, iż wspólnie z Etatowym
Członkiem Zarządu Panem Marcinem Łabędzkim odebrali technicznie rozbudowaną
szkołę w Karsznicach. Teraz trwa wyposażanie pracowni, a zajęcia w nowym
budynku planowane są na II semestr.
5. Starosta Pani Hanna Iwaniuk przedstawiła pismo szefa sztabu Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy Pana Piotra Warchlewskiego w sprawie dofinansowania
kwoty 1 000, 00 zł na światełko do nieba.
6. Starosta Pani Hanna Iwaniuk poinformowała, iż odbyła spotkanie z Ochotniczym
Hufcem Pracy Panem Krystyniakiem oraz Panem Owczarkiem w sprawie zawarcia
nowej umowy na nieodpłatny wynajem pomieszczeń na ul. Srebrnej, ponieważ
w ramach

nieodpłatnego

czynszu

przez

określony

czas

w

rozliczeniu

przeprowadziliby remont budynku: pokrycia dachu, dużej sali itp. Pan Owczarek
poinformował, iż rozważa również wynajęcie pomieszczeń w Zduńskowolskim
Inkubatorze Przedsiębiorczości.
Etatowy Członek Zarządu poinformował, iż jest to możliwe, tylko będzie po stronie
powiatu do zapłacenia podatek VAT.
Wicestarosta Pan Wojciech Rychlik poinformował, iż wymagałoby to wyrażenia
zgody przez radę powiatu oraz w ramach bieżącego funkcjonowania OHP
przeprowadziłoby remont.

Starosta Pani Hanna Iwaniuk poinformowała, iż poprosiła o przygotowanie przez
OHP oficjalnego pisma do Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.
7. Starosta Pani Hanna Iwaniuk poinformowała również o wpłynięciu pisma
Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w sprawie podwyżek dla
pracowników obsługi i administracji jednostki. Poinformowała, iż powyższa sprawa
została już omówiona i podwyżki zostaną przygotowane.

Punkt 11
Wnioski Członków Zarządu.
Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 12
Zakończenie posiedzenia

Posiedzenie zakończyła Starosta Hanna Iwaniuk.
Na tym protokół zakończono.

Starosta Hanna Iwaniuk– Przewodniczący Zarządu
Wojciech Rychlik - Wicestarosta
Marcin Łabędzki – Etatowy Członek Zarządu
Jadwiga Ziółkowska – Nieetatowy Członek Zarządu
Tomasz Ziółkowski – Nieetatowy Członek Zarządu

Protokołowała:
E. Jankowska

