Protokół Nr VI/4/19
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 29.01.2019 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1.

Hanna Iwaniuk – Starosta

2.

Marcin Łabędzki – Etatowy Członek Zarządu

3.

Jadwiga Ziółkowska – Nieetatowy Członek Zarządu

4.

Tomasz Ziółkowski – Nieetatowy Członek Zarządu

5.

Anna Szubert – Sekretarz Powiatu

6.

Lidia Papudzińska – w/z Skarbnika Powiatu

Nieobecni:
7.

Wojciech Rychlik– Wicestarosta

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu udział brali:
1. Pani Anna Stoczkowska – Wydział Promocji, Kultury i Sportu
2. Pani Krystyna Niewiadomska – Naczelnik Wydziału Edukacji

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/3/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 22.01.2019
r.
4. Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie przyznania nagród
pieniężnych za osiągnięcie w roku 2018 wysokich wyników sportowych dla
zawodników i trenerów. – PK.2.2019
5. Wniosek

Wydziału

Edukacji

w sprawie

wyznaczenia

Wicestarosty

Zduńskowolskiego – Wojciecha Rychlika oraz upoważnienia Dyrektora
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach
– Ireneusza Stasiaka do reprezentowania powiatu w zakresie złożenia
wniosku pod nazwą „Otwarci na europejskie doświadczenia” i zawarcia
umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu
Erasmus+. Upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach – Ireneusza Stasiaka do realizacji
projektu złożonego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach
Programu Erasmus+ pod nazwą „Otwarci na europejskie doświadczenia”,
w tym do składania oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem
i wykonaniem projektu, jak również dokumentów związanych z rozliczeniem
otrzymanego dofinansowania. – ED.4.2019
6. Wniosek

Wydziału

Edukacji

w sprawie

wyznaczenia

Wicestarosty

Zduńskowolskiego – Wojciecha Rychlika oraz upoważnienia Dyrektora
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli
– Małgorzaty Cieślak do reprezentowania powiatu w zakresie złożenia
wniosku pod nazwą „Praktyki zagraniczne szansą dla ZSZ nr 1 Zduńska
Wola” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach
Programu Erasmus+. Upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli – Małgorzaty Cieślak
do realizacji projektu złożonego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach Programu Erasmus+ pod nazwą „Praktyki zagraniczne szansą dla
ZSZ nr 1 Zduńska Wola”, w tym do składania oświadczeń woli i dokumentów
związanych z wdrażaniem i wykonaniem projektu, jak również dokumentów
związanych z rozliczeniem otrzymanego dofinansowania. – ED.5.2019

7. Wniosek

Wydziału

Edukacji

w sprawie

wyznaczenia

Wicestarosty

Zduńskowolskiego – Wojciecha Rychlika oraz upoważnienia Dyrektora
Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylii w Zduńskiej Woli – Agnieszki
Jaśkiewicz do reprezentowania powiatu w zakresie złożenia wniosku pod
nazwą „Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą” i zawarcia
umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu
Erasmus+. Upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego
i J. Sylii w Zduńskiej Woli – Agnieszki Jaśkiewicz do realizacji projektu
złożonego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu
Erasmus+ pod nazwą „Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą”,
w tym do składania oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem
i wykonaniem projektu, jak również dokumentów związanych z rozliczeniem
otrzymanego dofinansowania. – ED.6.2019
8. Wniosek

Wydziału

Edukacji

w sprawie

wyznaczenia

Wicestarosty

Zduńskowolskiego – Wojciecha Rychlika oraz upoważnienia Dyrektora
Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli –
Renaty Kosińskiej - Graf do reprezentowania powiatu w zakresie złożenia
wniosku pod nazwą „Od Montessori do samodzielności IV” i zawarcia umowy
z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+.
Upoważnienie

Dyrektora

Zespołu

Szkół

Specjalnych

im.

Marii

Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli – Renaty Kosińskiej - Graf do realizacji
projektu złożonego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach
Programu Erasmus+ pod nazwą „Od Montessori do samodzielności IV”,
w tym do składania oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem
i wykonaniem projektu, jak również dokumentów związanych z rozliczeniem
otrzymanego dofinansowania. - ED.7.2019
9. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie czasowego zaangażowania środków
własnych na realizację przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Wojsławicach projektu „Europejskie inspiracje - szansą na
rozwój

w

branży

żywnościowej”

w

ramach

Programu

POWER

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- ED.8.2019

10. Uchwały budżetowe.
11. Sprawy różne.
12. Wnioski Członków Zarządu.
13. Zakończenie posiedzenia.
Starosta Pani Hanna Iwaniuk wniosła o wprowadzenie do porządku obrad, jako punkt
10. „Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
upoważnienia

Radosława

Zduńskowolskiego

na

Stefaniaka

posiedzeniu

do

reprezentowania

reprezentantów

Zarządu

Podregionu

Powiatu

Zachodniego

Województwa Łódzkiego w dniu 01.02.2019 r.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził powyższy porządek
obrad z zaproponowaną zmianą, w poniższej kolejności:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr VI/3/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 22.01.2019
r.
4. Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie przyznania nagród
pieniężnych za osiągnięcie w roku 2018 wysokich wyników sportowych dla
zawodników i trenerów. – PK.2.2019
5. Wniosek

Wydziału

Edukacji

w sprawie

wyznaczenia

Wicestarosty

Zduńskowolskiego – Wojciecha Rychlika oraz upoważnienia Dyrektora
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach
– Ireneusza Stasiaka do reprezentowania powiatu w zakresie złożenia
wniosku pod nazwą „Otwarci na europejskie doświadczenia” i zawarcia
umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu
Erasmus+. Upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach – Ireneusza Stasiaka do realizacji
projektu złożonego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach
Programu Erasmus+ pod nazwą „Otwarci na europejskie doświadczenia”,
w tym do składania oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem
i wykonaniem projektu, jak również dokumentów związanych z rozliczeniem
otrzymanego dofinansowania. – ED.4.2019

6. Wniosek

Wydziału

Edukacji

w sprawie

wyznaczenia

Wicestarosty

Zduńskowolskiego – Wojciecha Rychlika oraz upoważnienia Dyrektora
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli
– Małgorzaty Cieślak do reprezentowania powiatu w zakresie złożenia
wniosku pod nazwą „Praktyki zagraniczne szansą dla ZSZ nr 1 Zduńska
Wola” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach
Programu Erasmus+. Upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli – Małgorzaty Cieślak
do realizacji projektu złożonego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach Programu Erasmus+ pod nazwą „Praktyki zagraniczne szansą dla
ZSZ nr 1 Zduńska Wola”, w tym do składania oświadczeń woli i dokumentów
związanych z wdrażaniem i wykonaniem projektu, jak również dokumentów
związanych z rozliczeniem otrzymanego dofinansowania. – ED.5.2019
7. Wniosek

Wydziału

Edukacji

w sprawie

wyznaczenia

Wicestarosty

Zduńskowolskiego – Wojciecha Rychlika oraz upoważnienia Dyrektora
Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylii w Zduńskiej Woli – Agnieszki
Jaśkiewicz do reprezentowania powiatu w zakresie złożenia wniosku pod
nazwą „Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą” i zawarcia
umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu
Erasmus+. Upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego
i J. Sylii w Zduńskiej Woli – Agnieszki Jaśkiewicz do realizacji projektu
złożonego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu
Erasmus+ pod nazwą „Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą”,
w tym do składania oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem
i wykonaniem projektu, jak również dokumentów związanych z rozliczeniem
otrzymanego dofinansowania. – ED.6.2019
8. Wniosek

Wydziału

Edukacji

w sprawie

wyznaczenia

Wicestarosty

Zduńskowolskiego – Wojciecha Rychlika oraz upoważnienia Dyrektora
Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli –
Renaty Kosińskiej - Graf do reprezentowania powiatu w zakresie złożenia
wniosku pod nazwą „Od Montessori do samodzielności IV” i zawarcia umowy
z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+.

Upoważnienie

Dyrektora

Zespołu

Szkół

Specjalnych

im.

Marii

Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli – Renaty Kosińskiej - Graf do realizacji
projektu złożonego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach
Programu Erasmus+ pod nazwą „Od Montessori do samodzielności IV”,
w tym do składania oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem
i wykonaniem projektu, jak również dokumentów związanych z rozliczeniem
otrzymanego dofinansowania. - ED.7.2019
9. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie czasowego zaangażowania środków
własnych na realizację przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Wojsławicach projektu „Europejskie inspiracje - szansą na
rozwój

w

branży

żywnościowej”

w

ramach

Programu

POWER

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- ED.8.2019
10. Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
upoważnienia Radosława Stefaniaka do reprezentowania Zarządu Powiatu
Zduńskowolskiego na posiedzeniu reprezentantów Podregionu Zachodniego
Województwa Łódzkiego w dniu 01.02.2019 r.

11. Uchwały budżetowe.
12. Sprawy różne.
13. Wnioski Członków Zarządu.
14. Zakończenie posiedzenia.

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr VI/3/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 22.01.2019 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) zatwierdził protokół nr VI/3/19
z posiedzenia Zarządu w dniu 22.01.2019 r.

Punkt 4

Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie przyznania nagród
pieniężnych za osiągnięcie w roku 2018 wysokich wyników sportowych dla
zawodników i trenerów. – PK.2.2019

Opinia prawna:
„Nie mam uwag.”
Starosta Pani Hanna Iwaniuk omówiła w/w wniosek. Podkreśliła, iż nie są
przewidywane nagrody rzeczowe z powodu braku środków.

Pani

Anna

Stoczkowska-Smęda

z

Wydziału

Promocji,

Kultury

i

Sportu

poinformowała, iż wśród składających wniosek przyznanie nagrody jest chłopiec
Kamil, który jako osoba niepełnosprawna wyjątkowo zasłużył na nagrodę.
Zaproponowała, iż przygotują nagrody rzeczowe z rzeczy dostępnych w Wydziale,
aby nie generować dodatkowych kosztów. Byłaby to ogromne docenienie, dające
motywację do działania i zdobywania kolejnych sukcesów.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął decyzję w sprawie

przyznania nagród pieniężnych za osiągnięcie w roku 2018 wysokich wyników
sportowych dla zawodników i trenerów oraz wyraził zgodę na wręczenie
zaproponowanej nagrody na najbliższej sesji.
Punkt 5

Wniosek

Wydziału

Edukacji

w sprawie

wyznaczenia

Wicestarosty

Zduńskowolskiego – Wojciecha Rychlika oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu
Szkół

Rolnicze

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego

w

Wojsławicach

– Ireneusza Stasiaka do reprezentowania powiatu w zakresie złożenia wniosku
pod nazwą „Otwarci na europejskie doświadczenia” i zawarcia umowy z Fundacją
Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+. Upoważnienie
Dyrektora

Zespołu

Szkół

Rolnicze

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego

w Wojsławicach – Ireneusza Stasiaka do realizacji projektu złożonego do
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ pod nazwą
„Otwarci na europejskie doświadczenia”, w tym do składania oświadczeń woli
i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonaniem projektu, jak również
dokumentów związanych z rozliczeniem otrzymanego dofinansowania.
ED.4.2019

–

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/11/19
w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Wojciecha Rychlika

oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Wojsławicach – Ireneusza Stasiaka do reprezentowania powiatu
w zakresie złożenia wniosku pod nazwą „Otwarci na europejskie doświadczenia”
i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu
Erasmus+. Upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Wojsławicach – Ireneusza Stasiaka do realizacji projektu
złożonego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu
Erasmus+ pod nazwą „Otwarci na europejskie doświadczenia”, w tym do
składania

oświadczeń

woli

i dokumentów

związanych

z wdrażaniem

i wykonaniem projektu, jak również dokumentów związanych z rozliczeniem
otrzymanego dofinansowania.
Punkt 6

Wniosek

Wydziału

Edukacji

w sprawie

wyznaczenia

Wicestarosty

Zduńskowolskiego – Wojciecha Rychlika oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu
Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli –
Małgorzaty Cieślak do reprezentowania powiatu w zakresie złożenia wniosku pod
nazwą „Praktyki zagraniczne szansą dla ZSZ nr 1 Zduńska Wola” i zawarcia
umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+.
Upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców
Westerplatte w Zduńskiej Woli – Małgorzaty Cieślak do realizacji projektu
złożonego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu
Erasmus+ pod nazwą „Praktyki zagraniczne szansą dla ZSZ nr 1 Zduńska Wola”,
w tym do składania oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem

i wykonaniem projektu, jak również dokumentów związanych z rozliczeniem
otrzymanego dofinansowania. – ED.5.2019
Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/12/19
w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Wojciecha Rychlika

oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców
Westerplatte w Zduńskiej Woli – Małgorzaty Cieślak do reprezentowania powiatu
w zakresie złożenia wniosku pod nazwą „Praktyki zagraniczne szansą dla ZSZ nr
1 Zduńska Wola” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach

Programu

Erasmus+.

Upoważnienie

Dyrektora

Zespołu

Szkół

Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli – Małgorzaty
Cieślak do realizacji projektu złożonego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach Programu Erasmus+ pod nazwą „Praktyki zagraniczne szansą dla ZSZ
nr 1 Zduńska Wola”, w tym do składania oświadczeń woli i dokumentów
związanych z wdrażaniem i wykonaniem projektu, jak również dokumentów
związanych z rozliczeniem otrzymanego dofinansowania.
Punkt 7

Wniosek

Wydziału

Edukacji

w sprawie

wyznaczenia

Wicestarosty

Zduńskowolskiego – Wojciecha Rychlika oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu
Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylii w Zduńskiej Woli – Agnieszki Jaśkiewicz do
reprezentowania powiatu w zakresie złożenia wniosku pod nazwą „Zdobywanie
doświadczenia zawodowego za granicą” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju
Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+. Upoważnienie Dyrektora
Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylii w Zduńskiej Woli – Agnieszki
Jaśkiewicz do realizacji projektu złożonego do Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji w ramach Programu Erasmus+ pod nazwą „Zdobywanie doświadczenia

zawodowego za granicą”, w tym do składania oświadczeń woli i dokumentów
związanych z wdrażaniem i wykonaniem projektu, jak również dokumentów
związanych z rozliczeniem otrzymanego dofinansowania. – ED.6.2019
Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/13/19

w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Wojciecha Rychlika
oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylii
w Zduńskiej Woli – Agnieszki Jaśkiewicz do reprezentowania powiatu w zakresie
złożenia wniosku pod nazwą „Zdobywanie doświadczenia zawodowego za
granicą” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach
Programu

Erasmus+.

Upoważnienie

Dyrektora

Zespołu

Szkół

im.

K. Kałużewskiego i J. Sylii w Zduńskiej Woli – Agnieszki Jaśkiewicz do realizacji
projektu złożonego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu
Erasmus+ pod nazwą „Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą”,
w tym do składania oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem
i wykonaniem projektu, jak również dokumentów związanych z rozliczeniem
otrzymanego dofinansowania.
Punkt 8

Wniosek

Wydziału

Edukacji

w sprawie

wyznaczenia

Wicestarosty

Zduńskowolskiego – Wojciecha Rychlika oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu
Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli – Renaty
Kosińskiej - Graf do reprezentowania powiatu w zakresie złożenia wniosku pod
nazwą „Od Montessori do samodzielności IV” i zawarcia umowy z Fundacją
Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+. Upoważnienie
Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli
– Renaty Kosińskiej - Graf do realizacji projektu złożonego do Fundacji Rozwoju

Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ pod nazwą „Od Montessori do
samodzielności IV”, w tym do składania oświadczeń woli i dokumentów
związanych z wdrażaniem i wykonaniem projektu, jak również dokumentów
związanych z rozliczeniem otrzymanego dofinansowania. - ED.7.2019
Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag do treści uchwały.”
Starosta Pani Hanna Iwaniuk poinformowała, iż odbyła rozmowę z Panią Renatą
Kosińską-Graf Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych, iż jeśli muszą brać udział
w projekcie nowe osoby, to rezygnuje z realizacji projektu, ponieważ IV edycja
projektu jest zakończeniem wszystkich etapów, co końcowo wiąże się z uzyskaniem
certyfikatu.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Krystyna Niewiadomska poinformowała, iż projekt
ma być uzupełnieniem poprzednich, ponieważ rozszerza metodę Marii Montessori
o nauczanie od 9 roku życia do zakończenia klasy 8 Szkoły Podstawowej. Umożliwi
to uzupełnienie wiedzy jak pracować z młodzieżą do zakończenia Szkoły
Podstawowej.
Nieetatowy Członek Zarządu Pani Jadwiga Ziółkowska zapytała, ilu nauczycieli
pracuje w szkole z dziećmi, a ile uczestniczy w projekcie.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Krystyna Niewiadomska poinformowała, iż
w Zespole Szkół Specjalnych pracuje około 150-160 nauczycieli, a w projekcie bierze
udział tylko 6 osób. Poinformowała, że nauczyciele odbywają praktyki w Szkołach,
w których kształci się tą metodą. Nasza szkoła też ma być taką placówką, która
będzie szkolić nauczycieli z prowadzenia zajęć metodą Marii Montessori.

Starosta Pani Hanna Iwaniuk wyraziła zdanie, iż nauczyciele niech jadą i się szkolą
w kolejnym projekcie, pod warunkiem przekazania wiedzy kolejnym nauczycielom.
Etatowy Członek Zarządu Pan Marcin Łabędzki zaproponował, aby zobowiązać Pani
Dyrektor do przekazania Zarządowi Powiatu sprawozdania z całości procesu
szkolenia i jakie efekty będą dla szkoły i całej kadry pedagogicznej.
Nieetatowy Członek Zarządu Pan Tomasz Ziółkowski jaki jest wiek nauczycieli,
którzy biorą udział w projekcie. Czy są to osoby, które niedługo przejdą na
emeryturę?
Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Krystyna Niewiadomska poinformowała, iż są to
osoby w wieku ok. 40 lat.
Nieetatowy Członek Zarządu Pan Tomasz Ziółkowski zauważył, iż skutkiem projektu
są bardzo długie nieobecności Pani Dyrektor oraz nauczycieli. Dużo osób narzeka na
ciągłe nieobecności Pani Dyrektor w szkole.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/14/19
w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Wojciecha Rychlika

oraz

upoważnienia

Dyrektora

Zespołu

Szkół

Specjalnych

im.

Marii

Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli – Renaty Kosińskiej - Graf do reprezentowania
powiatu w zakresie złożenia wniosku pod nazwą „Od Montessori do
samodzielności IV” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach

Programu

Erasmus+.

Upoważnienie

Dyrektora

Zespołu

Szkół

Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli – Renaty Kosińskiej Graf do realizacji projektu złożonego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach Programu Erasmus+ pod nazwą „Od Montessori do samodzielności
IV”, w tym do składania oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem
i wykonaniem projektu, jak również dokumentów związanych z rozliczeniem
otrzymanego

dofinansowania

oraz

polecił

przygotowanie

sprawozdania

z realizacji całości projektu, z osiągniętych celów i korzyści udziału w projekcie
„Od Montessori do samodzielności” dla placówki, a także informacji: czy etap IV

projektu jest zakończeniem całości oraz jak Pani Dyrektor chciałaby w sposób
systemowy przekazać wiedzę zdobytą podczas udziału w projektach?
Punkt 9

Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie czasowego zaangażowania środków
własnych na realizację przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Wojsławicach projektu „Europejskie inspiracje - szansą na
rozwój

w

branży

współfinansowanego

żywnościowej”
ze

środków

w

ramach

Europejskiego

Programu

Funduszu

POWER

Społecznego.

- ED.8.2019
Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na czasowe
zaangażowanie środków własnych na realizację przez Zespół Szkół Rolnicze

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach projektu „Europejskie
inspiracje - szansą na rozwój w branży żywnościowej” w ramach Programu
POWER

współfinansowanego

ze

środków

Europejskiego

Funduszu

Społecznego.
Punkt 10
Wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie
upoważnienia

Radosława

Zduńskowolskiego

na

Stefaniaka

posiedzeniu

do

reprezentantów

Województwa Łódzkiego w dniu 01.02.2019 r.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag”.

Opinia Skarbnik Powiatu:
„Nie zgłaszam uwag”.

reprezentowania

Zarządu

Podregionu

Powiatu

Zachodniego

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/15/19
w sprawie upoważnienia Radosława Stefaniaka do reprezentowania Zarządu
Powiatu Zduńskowolskiego na posiedzeniu reprezentantów Podregionu Zachodniego
Województwa Łódzkiego w dniu 01.02.2019 r.

Punkt 11
Uchwały budżetowe.
Główna Księgowa Pani Lidia Papudzińska przedstawiła projekty Uchwał Zarządu
Powiatu Zduńskowolskiego:
- w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w roku 2019.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/16/19
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w roku 2019.
- w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2019
w zakresie zadań zleconych i własnych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/17/19
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2019
w zakresie zadań zleconych i własnych.
- zmieniająca Uchwałę Nr VI/3/19 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia
8 stycznia

2019

r.

w

sprawie

wykonania

uchwały

budżetowej

Powiatu

Zduńskowolskiego na rok 2019. (w podziale na plany finansowe poszczególnych
jednostek organizacyjnych)
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/18/19
zmieniającą Uchwałę Nr VI/3/19 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia
8 stycznia

2019

r.

w

sprawie

wykonania

uchwały

budżetowej

Powiatu

Zduńskowolskiego na rok 2019. (w podziale na plany finansowe poszczególnych
jednostek organizacyjnych)

- zmieniająca Uchwałę Nr VI/4/19 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia
8 stycznia

2019

r.

w

sprawie

wykonania

uchwały

budżetowej

Powiatu

Zduńskowolskiego na rok 2019. (w ujęciu zbiorczym)
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr VI/19/19
zmieniającą Uchwałę Nr VI/4/19 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia
8 stycznia

2019

r.

w

sprawie

wykonania

uchwały

budżetowej

Powiatu

Zduńskowolskiego na rok 2019. (w ujęciu zbiorczym).

Punkt 12
Sprawy różne:
1. Główna Księgowa Pani Lidia Papudzińska przedstawiła i omówiła informację
wynikającą z zapisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych za IV kwartał 2018 roku.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) przyjął w/w informację.

Punkt 13
Wnioski Członków Zarządu.
Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 14
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

