Protokół Nr VI/3/18
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 11.12.2018 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. Pan Kacper Wlazło – Pomoc administracyjna Wydziału Organizacyjnego
i Zarządzania Kryzysowego
2. Pani Magdalena Szymczak – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania
Przedsiębiorczości
3. Pan Mariusz Kubiak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
4. Pan Jarosław Andrysiak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Terenami Rozwojowymi
5. Pan Zbigniew Włodarczyk – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
6. Pan Andrzej Błaszczyński - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa

Punkt 1
Posiedzenie Zarządu otworzyła Starosta Hanna Iwaniuk stwierdzając kworum.

Etatowy Członek Zarządu Pan Marcin Łabędzki nieobecny na posiedzeniu Zarządu.

Punkt 2
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr VI/2/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 04.12.2018 r.
4. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
oddania Zduńskowolskiemu Szpitalowi Powiatowemu Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli
w użyczenie gastrofiberoskopu i kolonofiberoskopu wraz z torem wizyjnym
i urządzeniami współpracującymi. – OR/39/18
5. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
punktu

nieodpłatnego

poradnictwa

obywatelskiego

na

terenie

powiatu

zduńskowolskiego w 2019 roku. – OR/40/18
6. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
dokonania przemieszczeń środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
- SP.61.2018
7. Wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi
w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego o powołaniu Komisji
ds. przeprowadzania przetargów i sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Zduńskowolskiego oraz nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu
Zduńskowolskiego. – GN.120.1.8.2018
8. Wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie
pieniężnych

Powiatu

Zduńskowolskiego

z

tytułu

umorzenia należności

odpłatności

za

usunięcie

i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym parkingu strzeżonym usuniętego
w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym. (w kwocie 12 883, 17 zł)
– KT/1/18
9. Wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie
pieniężnych

Powiatu

Zduńskowolskiego

z

tytułu

umorzenia należności

odpłatności

za

usunięcie

i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym parkingu strzeżonym usuniętego
w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym. (w kwocie 18 530, 52 zł)
– KT/2/18

10. Informacja Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o stanie
środowiska na obszarze województwa łódzkiego w formie Raportu o stanie
środowiska w województwie łódzkim w 2017 roku.
11. Uchwały budżetowe.
12. Sprawy różne.
13. Wnioski Członków Zarządu.
14. Zakończenie posiedzenia.
Starosta Pani Hanna Iwaniuk zgłosiła wniosek w sprawie:
1) wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszego Zarządu Powiatu, jako punkt:
- „7. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającej
Uchwałę Nr II/10/18 w sprawie określenia składu liczbowego i powołania Komisji
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu
Zduńskowolskiego. – OR/41/18”
- „8. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającej
Uchwałę Nr II/11/18 w sprawie określenia składu liczbowego i powołania Komisji
Ogólnospołecznej Rady Powiatu Zduńskowolskiego. – OR/42/18”
2) rozszerzenia punktu „Informacja Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa o stanie środowiska na obszarze województwa łódzkiego w formie
Raportu o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2017 roku.” o ocenę stanu
środowiska na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2017 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził porządek obrad
uwzględniając powyższe punkty w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr VI/2/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 04.12.2018 r.
4. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
oddania Zduńskowolskiemu Szpitalowi Powiatowemu Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli
w użyczenie gastrofiberoskopu i kolonofiberoskopu wraz z torem wizyjnym
i urządzeniami współpracującymi. – OR/39/18

5. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
punktu

nieodpłatnego

poradnictwa

obywatelskiego

na

terenie

powiatu

zduńskowolskiego w 2019 roku. – OR/40/18
6. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
dokonania przemieszczeń środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
- SP.61.2018
7. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającej
Uchwałę Nr II/10/18 w sprawie określenia składu liczbowego i powołania Komisji
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu
Zduńskowolskiego. – OR/41/18
8. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającej
Uchwałę Nr II/11/18 w sprawie określenia składu liczbowego i powołania Komisji
Ogólnospołecznej Rady Powiatu Zduńskowolskiego. – OR/42/18
9. Wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi
w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego o powołaniu Komisji
ds. przeprowadzania przetargów i sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Zduńskowolskiego oraz nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu
Zduńskowolskiego. – GN.120.1.8.2018
10. Wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie umorzenia należności
pieniężnych

Powiatu

Zduńskowolskiego

z

tytułu

odpłatności

za

usunięcie

i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym parkingu strzeżonym usuniętego
w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym. (w kwocie 12 883, 17 zł)
– KT/1/18
11. Wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie umorzenia należności
pieniężnych

Powiatu

Zduńskowolskiego

z

tytułu

odpłatności

za

usunięcie

i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym parkingu strzeżonym usuniętego
w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym. (w kwocie 18 530, 52 zł)
– KT/2/18

12. Informacja Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o stanie
środowiska na obszarze województwa łódzkiego w formie Raportu o stanie
środowiska w województwie łódzkim w 2017 roku oraz ocena stanu środowiska na
terenie powiatu zduńskowolskiego w 2017 r.
13. Uchwały budżetowe.
14. Sprawy różne.
15. Wnioski Członków Zarządu.
16. Zakończenie posiedzenia.
Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr VI/2/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 04.12.2018 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził protokół nr VI/2/18
z posiedzenia Zarządu w dniu 04.12.2018 r.

Punkt 4
Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie oddania
Zduńskowolskiemu Szpitalowi Powiatowemu Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli
w użyczenie gastrofiberoskopu i kolonofiberoskopu wraz z torem wizyjnym
i urządzeniami współpracującymi. – OR/39/18
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Pani
Magdalena Szymczak przedstawiła powyższą sprawę.

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/9/18
w sprawie oddania Zduńskowolskiemu Szpitalowi Powiatowemu Sp. z o. o.
w Zduńskiej Woli w użyczenie gastrofiberoskopu i kolonofiberoskopu wraz z torem
wizyjnym i urządzeniami współpracującymi.

Punkt 5
Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
punktu

nieodpłatnego

poradnictwa

obywatelskiego

na

terenie

powiatu

zduńskowolskiego w 2019 roku. – OR/40/18
Pomoc administracyjna Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Pan
Kacper Wlazło przedstawił przebieg postępowania konkursowego ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie
powiatu zduńskowolskiego w 2019 roku. Najwięcej punktów zdobyła Fundacja
Honeste Vivere oraz Fundacja Młodzi Ludziom.
Wicestarosta Pan Wojciech Rychlik zaproponował, aby udzielić dotacji celowej na
realizację zadania Fundacji Młodzi Ludziom na prowadzenie punktu nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy Zapolice
przy ul. Plac Strażacki 5 oraz Fundacji Honeste Vivere na prowadzenie punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczącego się w budynku Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 3a.

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na udzielenie
dotacji Fundacji Młodzi Ludziom oraz Fundacji Honeste Vivere oraz podjął Uchwałę
Nr VI/10/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
zduńskowolskiego w 2019 roku.

Punkt 6

Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
dokonania przemieszczeń środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
- SP.61.2018
Dyrektor

Powiatowego

Centrum

Pomocy

Rodzinie

Pan

Mariusz

Kubiak

poinformował, iż w związku z oszczędnościami dotyczącymi realizacji szkoleń i staży
w ramach środków PFRON na 2018 rok poprosił o przeniesienie tych środków na
rehabilitację społeczną celem możliwości dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym.
Wicestarosta Pan Wojciech Rychlik poinformował, iż w związku z rozpoczęciem
nowej kadencji, należy zmienić skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/11/18
w sprawie dokonania przemieszczeń środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób

Niepełnosprawnych

w

zakresie

rehabilitacji

zawodowej

osób

niepełnosprawnych.

Punkt 7
Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającej
Uchwałę Nr II/10/18 w sprawie określenia składu liczbowego i powołania Komisji
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu
Zduńskowolskiego. – OR/41/18

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr II/10/18
w sprawie określenia składu liczbowego i powołania Komisji Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Zduńskowolskiego, a następnie
skierował na stosowne komisje i sesję 21 grudnia br.

Punkt 8
Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającej
Uchwałę Nr II/11/18 w sprawie określenia składu liczbowego i powołania Komisji
Ogólnospołecznej Rady Powiatu Zduńskowolskiego. – OR/42/18

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego zmieniającej Uchwałę Nr II/11/18
w sprawie określenia składu liczbowego i powołania Komisji Ogólnospołecznej Rady
Powiatu Zduńskowolskiego, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję 21
grudnia br.

Punkt 9
Wniosek Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi

w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego o powołaniu Komisji
ds. przeprowadzania przetargów i sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Zduńskowolskiego oraz nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu
Zduńskowolskiego. – GN.120.1.8.2018

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie zgłaszam uwag.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/12/18
w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego o powołaniu Komisji
ds. przeprowadzania przetargów i sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Zduńskowolskiego oraz nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu
Zduńskowolskiego.

Punkt 10
Wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie
pieniężnych

Powiatu

Zduńskowolskiego

z

tytułu

umorzenia należności

odpłatności

za

usunięcie

i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym parkingu strzeżonym usuniętego
w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym. (w kwocie 12 883, 17 zł)
– KT/1/18

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

Opinia Skarbnika powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/13/18
w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Zduńskowolskiego z tytułu
odpłatności za usunięcie i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym parkingu
strzeżonym usuniętego w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym.
(w kwocie 12 883, 17 zł).

Punkt 11
Wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie umorzenia należności
pieniężnych

Powiatu

Zduńskowolskiego

z

tytułu

odpłatności

za

usunięcie

i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym parkingu strzeżonym usuniętego
w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym. (w kwocie 18 530, 52 zł)
– KT/2/18

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

Opinia Skarbnika powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/14/18
w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Zduńskowolskiego z tytułu
odpłatności za usunięcie i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym parkingu
strzeżonym usuniętego w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym.
(w kwocie 18 530, 52 zł).

Punkt 12
Informacja Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o stanie środowiska
na obszarze województwa łódzkiego w formie Raportu o stanie środowiska
w województwie łódzkim w 2017 roku oraz ocena stanu środowiska na terenie
powiatu zduńskowolskiego w 2017 r.
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pan Andrzej
Błaszczyński omówił w/w informacje.
Starosta Pani Hanna Iwaniuk poleciła Naczelnikowi Wydziału Merytorycznego
przygotowanie krótkiego wprowadzenia do przedstawionego materiału.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zapoznał się z informacją o stanie
środowiska na obszarze województwa łódzkiego w formie Raportu o stanie
środowiska w województwie łódzkim w 2017 roku oraz oceną stanu środowiska na
terenie powiatu zduńskowolskiego w 2017 r., a następnie skierował na stosowne
komisje i sesję 21 grudnia br.

Punkt 13
Uchwały budżetowe.

Etatowy Członek Zarządu Pan Marcin Łabędzki przyszedł na posiedzenie Zarządu.

Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła:
1/ projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego:
- zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/90/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018-2035.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „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 w dniu
21 grudnia br. – FK/RP-30/18
- 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 zmieniającą Uchwałę Nr XXXVIII/91/17
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018, a następnie skierował na stosowne
komisje i sesję w dniu 21 grudnia br. – FK/RP-31/18
- w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2018.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie ustalenia wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2018, a następnie skierował na stosowne
komisje i sesję w dniu 21 grudnia br. – FK/RP-32/18
- Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019-2040.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował
Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019-2040, a następnie skierował na
stosowne komisje i sesję w dniu 21 grudnia br.
2/ Autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie
uchwalenia budżetu na rok 2019.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował
Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019,
a następnie skierował na stosowne komisje i sesję w dniu 21 grudnia br.
3/ 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/15/18
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/16/18
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).

Etatowy Członek Zarządu Pan Marcin Łabędzki opuścił posiedzenie Zarządu.

Punkt 14
Sprawy różne:
1. Wicestarosta Pan Wojciech Rychlik poinformował o pojawieniu się ze strony
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowego projektu "Maluch+", który
wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków. Projekt
kierowany był głównie do samorządów gminnych, jednak przepisy się zmieniły
i o środki mogą się ubiegać samorządy powiatowe. Projekt mógłby być bardzo dobry
dla Zespołu Szkół Specjalnych. Do tematu można powrócić, jak zostanie zakończona
realizacja inwestycji rozbudowy Zespołu Szkół Specjalnych. Termin składania
wniosku w tym roku jest bardzo krótki, do 28 grudnia br. Do tematu będzie można
wrócić w przyszłym roku.
Zarząd Powiatu zapoznał się z w/w informacją.
2. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Pani
Magdalena Szymczak poinformowała, iż jest możliwość pozyskania środków na
mieszkanie chronione. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiatowym
Ośrodku Interwencji Kryzysowej posiada takie mieszkanie chronione.

Dyrektor

Powiatowego

Centrum

Pomocy

Rodzinie

Pan

Mariusz

Kubiak

poinformował, iż został przyjęty program wsparcia młodzi za życiem, jednym
z warunków uzyskania środków jest, to iż trzeba 10 lat utrzymać takie mieszkanie.
Mieszkanie miałoby być przeznaczone dla osób niepełnosprawnych posiadające
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym z powodu
choroby psychicznej, z upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem
rozwojowym, z epilepsją lub dla osoby niewidomej.
Wicestarosta

Pan

Wojciech

Rychlik

poinformował,

iż

nie

ma

celowości

przystępowania do programu, ponieważ w PCPR jest mieszkanie chronione,
z którego można korzystać.
Zarząd Powiatu zapoznał się z w/w informacją.

3. Nieetatowy Członek Zarządu Pan Tomasz Ziółkowski zapytał o budowę pomnika.
Wicestarosta Pan Wojciech Rychlik poinformował, iż wykonawca Pan Andrzej Puzon
był nierzetelny i nie wykonał pomnika, a wziął zaliczkę w wysokości 20 000, 00 zł.
Bez konsultacji z Zarządem Pan Piotr Pacelt Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
rozwiązał umowę z Panem Puzonem, który wykonał tylko makiety, a nie wykonał
pomnika. Rozwiązanie umowy spowodowało, zaprzestanie naliczania kar umownych,
które osiągnęły ok. 8 000, 00 zł.
Nieetatowy Członek Zarządu Pan Tomasz Ziółkowski zapytał, czy prawa do
wykonanych dotychczas prac należą do powiatu i czy można je wykorzystać.
Wicestarosta Pan Wojciech Rychlik poinformował, iż Pan Puzon został wezwany do
przekazania makiet i rysunków.
Starosta Pani Hanna Iwaniuk poleciła Dyrektorowi Powiatowemu Zarządu Dróg
w Zduńskiej Woli przygotowanie wyjaśnień na kolejne posiedzenie Zarządu.
4. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi Pan
Jarosław Andrysiak:
- poinformował o wpłynięciu pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli
o wyrażenie zgody na realizację zadania pn. „Budowa przyłącza światłowodowego
TMPL do PUP w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 4.”. Inwestycja konieczna jest
z uwagi na potrzebę przyłączenia siedziby Powiatowego Urzędu Pracy usługi
wymiany danych udostępniane w ramach sieci WAN Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na realizację
zadania pn. „Budowa przyłącza światłowodowego TMPL do PUP w Zduńskiej Woli ul.
Getta Żydowskiego 4.”.
- przedstawił wycenę odszkodowań za przejęte przez Powiat Zduńskowolski grunty
przy przebudowie ul. Świerkowej w Zduńskiej Woli.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził przedstawioną
wycenę odszkodowań za przejęte przez Powiat Zduńskowolski grunty przy
przebudowie ul. Świerkowej w Zduńskiej Woli.
- przedstawił ustaloną opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu nabytego od PKP
S.A., a stanowiącego własność Skarbu Państwa, która jest drogą powiatową – ul.
Kolejowa w Karsznicach.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną opłatę za użytkowanie
wieczyste gruntu nabytego od PKP S.A., a stanowiącego własność Skarbu Państwa,
która jest drogą powiatową – ul. Kolejowa w Karsznicach.
- przedstawił protokół przejęcia i wysokości odszkodowania dla PKP S.A. za grunt
przejęty przez Powiat Zduńskowolski w ramach przebudowy drogi Czechy – Izabelów
i decyzji Wójta Gminy Zduńska Wola, zatwierdzającej podział nieruchomości.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawiony protokół przejęcia i wysokości
odszkodowania dla PKP S.A.
- poinformował, iż firma Orange przesłała wyjaśnienia dotyczące opodatkowania
transakcji zakupu nieruchomości położonej w Zduńskiej Woli przy ul. Piwnej 8.
Zarząd Powiatu polecił przygotowanie pisma o pozostaniu przy ofercie, która została
poprzednio złożona.

Punkt 15
Wnioski Członków Zarządu.
Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 16
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

