Protokół Nr IV/19
z IV sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego odbytej w dniu 01 lutego 2019
r.

w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli,

w godz. od 10:00 – 13.00.

Ustawowa liczba radnych
Stan faktyczny radnych

- 19
- 19

Obecnych na sesji radnych - 18
Obecni na sesji radni:
1.

Chwiałkowska Katarzyna

2.

Filipowski Tomasz Bonifacy

3.

Iwaniuk Hanna Elżbieta

4.

Łabędzki Marcin

5.

Mazurkiewicz Dawid Krzysztof

6.

Mielczarek-Sójka Ewa

7.

Nowak Krzysztof Jan

8.

Pawłowska Joanna Krystyna

9.

Piotrowski Zbigniew

10.

Rychlik Wojciech Marek

11.

Solarek Romuald

12.

Szuster Stanisław

13.

Warchlewski Piotr Dariusz

14.

Włodarczyk Grzegorz

15.

Ziółkowska Jadwiga Anna

16.

Ziółkowski Tomasz Jacek

17.

Paweł Mataśka,

18.

Andrzej Dutkiewicz.
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Nieobecny Tomasz Półgrabia
Punkt 1
Otwarcie

obrad

IV

sesji

VI

kadencji

Rady

Powiatu

Zduńskowolskiego

i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu
Zduńskowolskiego.
Otwarcia

IV

sesji

VI

kadencji

Rady

Powiatu

Zduńskowolskiego

dokonał

Przewodniczący Rady Piotr Warchlewski, witając radnych i przybyłych gości. Stwierdził
również że, na sali jest obecnych 18 Radnych (na faktyczny stan 19) wobec czego
wszystkie podjęte na sesji uchwały będą prawomocne i obowiązujące.
Punkt 2
Ustalenie porządku obrad.
1. Otwarcie IV sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
4. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od
ostatniej sesji.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej
Woli o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego
w 2018 r.
7. Sprawozdanie

Starosty

Zduńskowolskiego

z

działalności

Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
„Bezpieczny Powiat Zduńskowolski 2019-2022”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu
Zduńskowolskiego na 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Zduńskowolskiego na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich
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inicjatyw uchwałodawczych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
do zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim a Powiatem
Łaskim w sprawie złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie w ramach
rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury na rok 2019.
13. Sprawozdanie

z

wysokości

średnich

wynagrodzeń

nauczycieli

na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/21/18 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–
2040–FK.1/19.
15. Podjęcie

uchwały

zmieniającej

UCHWAŁĘ

NR

III/22/18

w

sprawie

uchwalenia budżetu na rok 2019 – FK.2/19.
16. Interpelacje i zapytania Radnych.
17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie IV sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

Rada Powiatu jednogłośnie (ogółem 16 głosów „za”) przyjęła proponowany porządek
obrad.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z III sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
Rada Powiatu (jednogłośnie 16 głosami „za”) przyjęła protokół z III sesji Rady Powiatu
Zduńskowolskiego.
Punkt 4
Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej
sesji.
Na III sesji Rada Powiatu podjęła 7 uchwał. Uchwały wykonywane są zgodnie
z ich postanowieniami.
Od ostatniej sesji odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Przedmiotem obrad
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Zarządu

były

sprawy

z

zakresu

bieżącego

kierowania

Powiatem,

jak

i wypracowanie spraw będących przedmiotem obrad Wysokiej Rady.
„Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole – Modernizacja Zespołu Szkół
w Zduńskiej Woli Karsznicach”. Odbyły się odbiory końcowe robót budowlanych
i dostawy wyposażenia do: specjalistycznej pracowni gastronomicznej, sprzętu
elektronicznego i elektrycznego, wyposażenia dydaktycznego i pozostałego.
Całkowita wartość odebranych robót i dostaw wyniosła 6 mln 188 tys. złotych, z czego
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 4 mln 63 tys. złotych. Obecnie
w budynku znajdują się w pełni wyposażone: część gastronomiczna, tj. kuchnia wraz
z pracownią dydaktyczną, część hotelarska, tj. jednostka mieszkalna z zapleczem
i pracownią dydaktyczną oraz częściowo wyposażona pracownia kolejarska wraz
z zewnętrznym torowiskiem. Aby doposażyć tę pracownię, konieczny jest zakup
(przewidzianego w projekcie) specjalistycznego sprzętu kolejarskiego, w tym centralki
dyspozytorskiej, toromierzy, zegarów oraz zestawu pomocy dydaktycznych w postaci
modeli pociągów i elementów infrastruktury a także slajdów, schematów i przeźroczy.
Obecnie procedowany jest kolejny przetarg związany z zakupem tego sprzętu.
Ponadto, na dzień 7 marca br. planowana jest konferencja podsumowująca projekt,
zaplanowana jako jedno z działań informacyjno-promocyjnych we wniosku
o dofinansowanie.
„Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą
ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”
Generalny wykonawca robót budowlanych firma Włodan z Porszewic, za
pośrednictwem swojego podwykonawcy, firmy projektowej Major 7 z Łodzi, po
uzyskaniu wszystkich koniecznych decyzji, w tym przede wszystkim decyzji pozwoleń
wodno-prawnych z „Wód Polskich”, złożył komplet wniosków do Wydziału Architektury
i Budownictwa o wydanie decyzji Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych
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w ramach tzw. specustawy drogowej, na pozostałe odcinki projektowanego łącznika.
Obecnie oczekujemy na ich wydanie. Spodziewamy się, iż na początku kwietnia
będziemy dysonować prawomocnymi zezwoleniami, które umożliwią rozpoczęcie
robót budowlanych na całej długości „łącznika”. Należy przypomnieć, iż w chwili
obecnej brakujące decyzje dotyczą przebudowy ul. Kolejowej, budowy ronda na
drodze wojewódzkiej 482, czyli byłej drodze krajowej nr 14 oraz połączenia
projektowanego łącznika z rondem na węźle Zduńska Wola Wchód drogi ekspresowej
S8. W chwili obecnej prace budowlane na Łączniku są o ograniczone przez panujące
warunki atmosferyczne.
Ta sama sytuacja związana z ograniczeniami dotyczy realizacji robót budowlanych
w ramach projektu Aktywna Dolina Rzeki Warty oraz Modernizacji infrastruktury
Lekkoatletycznej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli.
W ramach projektu rozbudowy Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli, obecnie
realizowane są roboty wykończeniowe wewnątrz nowego skrzydła budynku. Polegają
one na ostatnich pracach malarskich, białym montażu armatury łazienkowej, montażu
oświetlenia, ostatnich prac glazurniczych, montażu włączników, gniazd prądowych i
teletechnicznych.
Po

ustąpieniu

warunków

zimowych

kontynuowane

będą

prace

związane

z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły, a więc budowy parkingu wraz z ciągami
pieszymi,

wykonania

ogrodzenia,

budowy

dwóch

boisk:

wielofunkcyjnego

o nawierzchni poliuretanowej i trawiastej, a także bieżni prostej.
Pracujemy właśnie nad zamówieniem publicznym dotyczącym dostawy pierwszego
wyposażenia do nowego skrzydła budynku.
Całkowita wartość projektu: 5 960 tys. zł, w tym wnioskowane dofinansowanie
3 mln 528 tys. zł. Wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego zamyka się w kwocie 2 mln
431 tys. zł, z czego kwota 623 tys. zł będzie zrefundowana ze środków Państwowego
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Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Planowane zakończenie jego
realizacji to 26 kwietnia 2019 r.
Jednostki pomocy społecznej oraz Zduńskowolski Szpital Powiatowy
w okresie międzysesyjnym realizowały swoje zadania statutowe.
POWIATOWY URZĄD PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI
Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli otrzymał decyzję finansową Ministra
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przyznającą kwotę 500 tys. zł na realizację zadań
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 rok. w terminie od 04.02.2019
r. do 11.02.2019r.
W dniu 21.12.2018 r. między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, a Powiatowym
Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli została podpisana umowa o dofinansowanie projektu
"Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie
zduńskowolskim (V)" w ramach RPO na okres 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.
Łączna kwota, na którą została podpisana umowa to 2.952.504,00 zł. W ramach
projektu planowane jest objęcie wsparciem 330 osób. Dla 265 osób zaplanowano
zorganizowanie staży, dla 20 osób prace interwencyjne, wypłacenie 25 osobom
jednorazowych

środków

na

rozpoczęcie

działalności

gospodarczej

oraz

zrefundowanie kosztów wyposażenia/doposażenia 20 stanowisk pracy.
W dniu 27 styczna 2019 r. przypadł Dzień Pracownika Publicznych Służb
Zatrudnienia, z tej okazji 25.01.2019r. w Sali Informacji Zawodoznawczej przy
Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli odbyło się spotkanie pracowników
i Dyrekcji PUP z Panią Hanną Iwaniuk – Starostą Zduńskowolskim oraz Panem
Wojciechem Rychlikiem Wicestarostą Zduńskowolskim.
W dniu 22 stycznia br. w Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli odbył się XII
Festiwal Kolęd i Pastorałek. Organizatorem festiwalu był Zespół Szkół Specjalnych,
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Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zduńskiej Woli, Starostwo
Powiatowe w Zduńskiej Woli i PCPR. W festiwalu wzięło udział 11 solistów i 15
zespołów wokalnych.
W dniu 23 stycznia br. w Zespole Szkół Specjalnych odbyła się uroczystość Jubileuszu
5-lecia Powstania Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych Powiatu Zduńskowolskiego.
24 stycznia zakończył się proces rekrutacji do projektu Lokalny Animator Sportu na rok
2019 finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pod
patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Powiat złożył wniosek na dofinansowanie
zajęć prowadzonych na boisku Orlik przy II LO i został on zaakceptowany dzięki czemu
od marca do listopada dla dwóch Animatorów zostało przyznane dofinansowanie w
wysokości 10.800zł.
W dniu 25 stycznia br. w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym odbył się
Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci z kół artystycznych działających w
PCKSR przygotowały muzyczne atrakcje.
Trzy

szkoły

znalazły

się

w

tegorocznym

rankingu

Fundacji

Edukacyjnej

„PERSPEKTYWY 2019”. Według rankingu w województwie łódzkim I Liceum
Ogólnokształcące zajęło 30 miejsce zdobywając tym samym tytuł Srebrnej Szkoły
2019, Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Elektronicznym zajęło 33 miejsce zdobywając
tytuł Brązowej Szkoły oraz II Liceum Ogólnokształcące zajęło 49 miejsce, które
również zdobyło tytuł Brązowej Szkoły 2019.
Dalej wykonywane są Usługi transportowo - sprzętowe w zakresie zimowego
utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego przez firmy
zewnętrzne wyłonione w formie przetargu nieograniczonego :
a) SPÓŁDZIELNIĄ KÓŁEK ROLNICZYCH W SZADKU z siedzibą w Starostwo
Szadek 13B, 98-240 Szadek, na terenie Gminy i Miasta Szadek.
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b) Zakład Usług Komunalnych Spółka Cywilna, Barbara Pabich Jarosław Pabich,
z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220), ul. Spacerowa 72/64 na pozostałych
drogach powiatowych
Wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych odbywać się będzie
według następujących zasad :
1) wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg następuje tylko na indywidualne,
pisemne, bądź ustne zlecenie Zamawiającego na wszystkich ulicach i drogach
pozamiejskich i rozliczane będzie według cen jednostkowych oraz czasu pracy sprzętu
i ilości zużytego materiału;
2) każdorazowe rozpoczęcie usługi od momentu otrzymania zlecenia od upoważnionej
osoby Zamawiającego (pisemnie lub telefonicznie) następuję w czasie nie dłuższym
niż jedna godzina;
3) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego podjęcie zleconych
czynności powinno nastąpić niezwłocznie;
4) realizacji usługi zgodnie z III standardem, według Załącznika Nr 1 do Zarządzenia
46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. w sprawie zasad
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dz. Urzęd. MTiGM Nr 10
poz. 20), który powinien obejmować :
1. jezdnię odśnieżoną na całej szerokości,
2. jezdnię posypaną na skrzyżowaniach z drogami, skrzyżowaniach z koleją,
odcinkach o pochyleniu > 4% wraz z dopuszczalnymi odstępstwami od
standardu;
Odśnieżania i usuwania śliskości ścieżek rowerowych i chodnika znajdującego się w
pasie drogi powiatowej, jeżeli chodnik ten nie przylega bezpośrednio do sąsiedniej
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nieruchomości, znajdującej się poza pasem drogowym, będzie wykonywane co do
zasady przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli, przy użyciu
własnego sprzętu i zgromadzonej mieszanki piasku i soli oraz samej soli. Koordynacja
wykonywania usługi, przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców i wydawanie dyspozycji
wyjazdów sprzętu prowadzone będzie przez pracowników administracyjnych
Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli.
W dniu 02.01.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej
Woli ul. Złotnickiego 25, w Zduńskiej Woli w sprawie

koordynacji budowy sieci

gazowej na ulicach powiatowych i miejskich w Zduńskiej Woli, na osiedlach Nowe
Miasto i Karsznice, w związku z ich planowaną przebudową. W spotkaniu brali udział
przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa, Miasta Zduńska Wola, Powiatowego
Zarządu Dróg oraz projektant i wykonawca sieci gazowej.
Ustalenia: Wszystkie zgromadzone instytucje zamierzają ściśle współpracować dla
wprowadzenia sieci gazowej w pasy dróg powiatowych i gminnych w Zduńskiej Woli.
Polska Spółka Gazownictwa ma uzgodnić z PZD odpowiednią treść informacji dla
przyszłego wykonawcy robót budowlanych przebudowy drogi, która w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia uprzedzałaby go o planowanej budowie gazociągu,
zabezpieczałaby interesy gestora sieci i umożliwiałaby budowę gazociągu w trakcie
przebudowy drogi, a jednocześnie nie narażałaby Powiatu Zduńskowolskiego na
jakąkolwiek szkodę w postaci opóźnienia prac, lub utraty części dofinansowania, czy
wzrostu kosztów zadania. PSG rozważy rozszerzenie planów budowy gazociągu o
w/w odcinku ulic Jodłowej i Borowej i spróbuje dostosować harmonogram prac do
planowanej przebudowy dróg. Analizowana będzie również kwestia wykonania
przyłączy do wszystkich zainteresowanych odbiorców.
W dniu 16.01.2019 r. odbyło się w świetlicy na ulicy Świerkowej spotkanie
konsultacyjne z udziałem mieszkańców i zaproszeni przedstawiciele Polskiej Spółki
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Gazownictwa udzielali informacji na temat kosztów, terminu i sposobu podłączenia do
projektowanej sieci.
Ustalenia
a) Równolegle trwają prace projektowe przy głównej nitce w Karsznicach i na
Nowym Mieście. Wszystkie projekty mają być gotowe na wiosnę 2020, a
gazociąg w całości na jesieni 2020 r.
b) Rozszerzenie projektu o ul. Jodłową (odcinek Świerkowa – Borowa) i Borową
(odcinek Świerkowa – granica lasu) jest możliwe i zależy od liczby złożonych
wniosków o przyłączenie.
c) Na złożenie wniosków jest niewiele czasu i najlepiej zrobić to do końca lutego,
by można było rozważać zmiany w projekcie.
d) Koszty - opłata do PSG za przyłączenie to 2.222,9 zł; plus projekt przyłącza i
samo przyłącze, kocioł i instalacja wewnątrz budynku.
Pani Starosta poinformowała, że
27 grudnia była obecna na walnym zgromadzeniu w Zduńskowolskim Szpitalu
Powiatowym. 2 stycznia uczestniczyła w naradzie koordynacyjnej budowy sieci
gazowej. W Zduńskiej Woli Polska Spółka Gazownictwa buduje obecnie gazociąg na
tzw. osiedlu Złota, pomiędzy ulicami Prostą, Wilczą a Topolową. W następnej
kolejności mają być gazyfikowane osiedla Nowe Miasto i Karsznice.
Miasto wraz z powiatem przystępuje również do przebudowy i modernizacji ulicy
Świerkowej i budowy ronda na skrzyżowaniu Świerkowej i Łaskiej.
W niedzielę 6 stycznia – brała udział w Orszaku Święta Trzech Króli w Zduńskiej Woli.
Orszak organizowany był po raz piąty.
19 stycznia uczestniczyła w pogrzebie tragicznie zamordowanego prezydenta
Gdańska - Pawła Adamowicza.
22 stycznia było obecna w Domu Kultury Lokator na zorganizowanym tam dla seniorów
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-Dniu Babci i Dziadka.
W dniu 29 stycznia, decyzją Zarządu Powiatu zostały przyznane nagrody pieniężne
dla 11 zawodników oraz 4 trenerów, którzy w 2018 roku osiągnęli bardzo wysokie
wyniki sportowe na arenie krajowej oraz międzynarodowej tj:
Pani Magdaleny Kazek ze Zduńskowolskiego Klubu Karate Kyokushin reprezentującą
Polskę na Mistrzostwach Świata WAKO we Włoszech.
Pana Marcela Jarosławskiego z Integracyjnego Klubu Sportowego „START”, który
zajął

trzecie

miejsce

w

skoku

wzwyż

na

Mistrzostwach

Polski

Osób

Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce.
Pana Paweł Piotrowski z Integracyjnego Klubu Sportowego „START”, który zajął
trzecie miejsce w pchnięciu kulą na Mistrzostwach Europy Para Athletics w
Niemczech.
Pani Marta Piotrowska z Integracyjnego Klubu Sportowego „START”, która zajęła
pierwsze miejsce w skoku w dal na Mistrzostwach Europy Para Athletics w Niemczech.
Pana Tomasz Ratajczyk z Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Park”,
który zajął drugie miejsce w rzucie młotem na Mistrzostwach Europy na Węgrzech.
Pana Adama Łukomski z Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Park”,
który zajął trzecie miejsce w sztafecie szwedzkiej na Mistrzostwach Europy na
Węgrzech.
Pani Karolina Bomba z Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Park”,
która zajęła jedenaste miejsce w rzucie młotem na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży
w Argentynie.
Pana Andrzej Suliński z Międzyszkolnego Klubu Sportowego, który zajął drugie
miejsce w rzucie ciężarkiem na Mistrzostwach Europy Masters w Hiszpanii.
Pana Kacper Sadowski ze Szkolnego Klubu Strzelectwa Sportowego LOK „SOKÓŁ”
reprezentującego Polskę podczas Pucharu Świata Juniorów w Niemczech.
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Pani Darię Kurzawa z Uczniowskiego Klubu Sportowego „UKS SMS ŁÓDŹ”, która
zdobyła tytułu Mistrzostw Polski Juniorek w piłce nożnej kobiet.
Pani Beata Marcińczak z Klubu Nordic Walkin Luca Team Zduńska Wola, która zajęła
czternaste miejsce w biegu na 5 km podczas Mistrzostw Świata Nordic Walking w
Mosinie. Pana Jacek Kaczmarek

trener zawodnika ze Zduńskowolskiego Klubu

Karate Kyokushin. Pana Tomasza Szewczyka trener zawodników z Międzyszkolnego
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Park”. Pana Wojciecha Kikowski trener
zawodników z Integracyjnego Klubu Sportowego

„START”. Pana Wojciech

Sadowskiego trenera zawodnika ze Szkolnego Klubu Strzelectwa Sportowego LOK
„SOKÓŁ”. Pan Kamil Szczawiński, zawodnik Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk”
Zduńska Wola. To wszechstronnie uzdolniony zawodnik w wielu dyscyplinach
sportowych. W 2018 roku wyróżnił się podczas Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych
w badmintona zajmując czwarte miejsce zarówno w grze pojedynczej jak i podwójnej.

Punkt 5
Powołanie Komisji Uchwał.
Przewodniczący Rady do Komisji Uchwał zgłosił:
1/ Radnego Grzegorza Włodarczyka – Przewodniczący Komisji,
2/ Radnego Tomasza Ziółkowskiego – Członek,
3/ Radnego Stanisława Szustera – Członek.
Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji.
Rada Powiatu jednogłośnie (ogółem 16 głosów za, 1 radny nie wziął udziału w
głosowaniu) przyjęła powyższy skład Komisji.
Punkt 6
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli
o

stanie

ochrony przeciwpożarowej

na

terenie

Powiatu

Zduńskowolskiego
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w 2018 r.
Opinie komisji pozytywne.
Pan Mariusz Rosiński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej przedstawił
informację j.w. w formie multimedialnej.
Radny Zbigniew Piotrowski zapytał o zasadę ustalania przyczyny pożarów,
i stwierdzenie nieprawidłowości.
Mariusz Rosiński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poinformował,
że jeżeli podczas pożaru nie zostanie ustalona przyczyna pożaru, powoływana jest
komisja. Przyczynę pożaru w takiej sytuacji ustala policja. Straż podaje tylko
przypuszczalną przyczynę pożaru. Co roku dokonywana jest kontrola kamienic. W
wielu przypadkach jest potrzeba wymiany przewodów dymowo-spalinowych.
Prowadzone są akcje edukacyjne, spotkaniami z prezesami wspólnot by dotrzeć do
świadomości mieszkańców.
Radny Andrzej Dutkiewicz zapytał o pożar w Mostkach i jego przyczynę.
Mariusz Rosiński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poinformował,
że ustalona przyczyna to: nieostrożność osób dorosłych.
Rada Powiatu przyjęła w/w informację do wiadomości.
Punkt 7
Sprawozdanie Starosty Zduńskowolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za 2018 r.
Wicestarosta Wojciech Rychlik przedstawił sprawozdanie z działalności komisji.
Opinie komisji pozytywne.
Rada Powiatu przyjęła w/w sprawozdanie do wiadomości.
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Punkt 8
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
„Bezpieczny Powiat Zduńskowolski 2019-2022”.
Opinie komisji pozytywne.
Przewodniczący Komisji Uchwał przedstawił projekt uchwały.
Rada Powiatu (17 głosami „za”, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu) podjęła
Uchwałę Nr IV/1/19 w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
„Bezpieczny Powiat Zduńskowolski 2019-2022”.
Punkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zduńskowolskiego
na 2019 r.
Opinie komisji pozytywne.
Przewodniczący Komisji Uchwał przedstawił projekt uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie (ogółem 18 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr IV/2/19 w
sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2019 r.
Punkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Zduńskowolskiego na 2019 rok.
Opinie komisji pozytywne.
Przewodniczący Komisji Uchwał przedstawił projekt uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie (ogółem 18 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr IV/3/19 w
sprawie

zatwierdzenia

planu

pracy

Komisji

Rewizyjnej

Rady

Powiatu
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Zduńskowolskiego na 2019 rok.
Punkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw
uchwałodawczych.
Opinie komisji pozytywne.
Radny Dawid Mazurkiewicz zapytał o zapis § 6 ust. 2 „Komitet zbiera podpisy pod
projektem uchwały przez okres 60 dni kalendarzowych”. Czy jest to wymóg ustawowy.
Radca prawny Marcin Florczak poinformował, że ustawa daje możliwość ustalenia
dowolnego terminu przez Radę.
Radny Dawid Mazurkiewicz zapytał czy nie jest to ograniczeniem i czy nie zastanie
zakwestionowane przez nadzór prawny.
Starosta Hanna Iwaniuk stwierdziła, że być może jest to wniosek słuszny, ale 60 dni to
dość długo na zebranie 300 podpisów. Chodzi tu o ewentualną mobilizację.
Przewodniczący Komisji Uchwał przedstawił projekt uchwały.
Rada Powiatu (13 głosami za, 4 wstrzymujące się, 1 radny nie wziął udziału w
głosowaniu) podjęła Uchwałę Nr IV/4/19 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.
Punkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do
zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim a Powiatem Łaskim w
sprawie złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji
ogólnej Ministra Infrastruktury na rok 2019.
Opinie komisji pozytywne.
Starosta Hanna Iwaniuk omówiła projekt uchwały.
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Przewodniczący Komisji Uchwał przedstawił projekt uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie (ogółem 18 głosów „za”) podjęła Uchwałę Nr IV/5/19
w sprawie

upoważnienia

Zarządu

Powiatu

Zduńskowolskiego

do

zawarcia

porozumienia pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim a Powiatem Łaskim w sprawie
złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji ogólnej
Ministra Infrastruktury na rok 2019.
Punkt 13
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego.
Opinie komisji pozytywne.
Radna Joanna Pawłowska zapytała kiedy będą wprowadzone podwyżki w jakiej
kwocie i jaki wpływ będzie ta podwyżka miała na budżet w dziale 810 oświata i
wychowanie.
Starosta Hanna Iwaniuk poinformowała, że Zarząd Powiatu analizował arkusze
organizacyjne szkół, szukał rozwiązań ograniczenia wydatków poprzez zmniejszenie
kosztów utrzymania placówek. Brakująca kwota to między innymi kwota na wydatki
związane z dodatkami. Zarząd widzi różnice w dodatkach w porównaniu z miastem,
które są znaczne. Na dzień dzisiejszy nie może podać kwoty.
Starosta Wojciech Rychlik poinformował, że jest to poddane analizie. Są wstępne
założenia ale wielkości nie przedstawi z racji, że w pierwszej kolejności zostanie to
przedłożone na zarząd powiatu, skarbikowi i związkom oświatowym. Podkreślił braki
w subwencji.
Radny Andrzej Dutkiewicz stwierdził, że różnice za wychowawstwo w mieście jak i
powiecie są znaczne. Protesty nauczycieli sprawiły, że te podwyżki z ministerstwa
prawdopodobnie będą. Powiat również może dać podwyżki w postaci dodatku za
wychowawstwo. Należy jednak poczekać na podwyżki z ministerstwa. Są także inne
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grupy, które również mają swoje oczekiwania. Jest to temat do podjęcia za parę
miesięcy nie dziś.
Starosta Hanna Iwaniuk poinformowała, że nie jest łatwo podejmować decyzje
finansowe w sytuacji, kiedy są braki. Plan zostanie przedstawiony w marcu.
Radna Katarzyna Chwiałkowska stwierdziła, że wychowawstwo to ogromna
odpowiedzialność. W szkołach podległych Starostwu od lat nie było ruchów w kierunku
podwyższenia tych świadczeń. Czy 70 zł to kwota adekwatna. Należy podjąć kroki by
ludzie wykonujący tą prace poczuli się docenieni.
Radny Krzysztof Nowak stwierdził, że nie należy zapomnieć o dodatkach dla
nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz o pracownikach administracji.
Rada Powiatu przyjęła w/w sprawozdanie do wiadomości.
Punkt 14
Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/21/18 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040–
FK.1/19.
Opinie komisji pozytywne.
Przewodniczący Komisji Uchwał przedstawił projekt uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie (ogółem 16 głosów „za, dwie osoby opuściły salę obrad”)
podjęła Uchwałę Nr IV/6/19 zmieniająca UCHWAŁĘ NR III/21/18 w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata
2019–2040.
Punkt 15
Podjęcie

uchwały

zmieniającej

UCHWAŁĘ

NR

III/22/18

w

sprawie

uchwalenia budżetu na rok 2019 – FK.2/19.
Opinie komisji pozytywne.
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Przewodniczący Komisji Uchwał przedstawił projekt uchwały.
Rada Powiatu jednogłośnie (ogółem 16 głosów „za”, dwie osoby opuściły salę obrad)
podjęła Uchwałę Nr IV/7/19 zmieniającą UCHWAŁĘ NR III/21/18 w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata
2019–2040.
Punkt 16
Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Dawid Mazurkiewicz złożył interpelacje w sprawie:
1. Działań Zarządu Powiatu Zduńskowolskie w latach 2014/2018 oraz 2018/2019
w celu funkcjonowania odpadów w Mostkach.
2. Informacji

w

rozbiciu

na

poszczególne

placówki

oświatowe

powiatu

zduńskowolskiego wysokości wynagrodzeń pracowników administracji.
3. Przyznania dodatku w wysokości 250 zł za wychowawstwo w placówkach
oświatowych od 01.09.2019 r. Podanie skutków finansowych dla budżetu
powiatu i czy zarząd widzi taka możliwość.
Radny Andrzej Dutkiewicz złożył zapytanie jaki jest zakres wynagrodzenia dyrektorów
placówek dydaktycznych, oświatowych podległych starostwu zduńskowolskiemu.
Podać sumę całościowego wynagrodzenia (dodatki, - 13-stki-staże itp.)
Podanie maksymalnego wynagrodzenia oraz minimalne za cały rok 2018 dyrektorów
w/w placówek.
Radny Paweł Mataśka złożył interpelację w sprawie naprawy nawierzchni drogi na
ulicy Leśmiana przed skrzyżowaniem z ul. Kolejową.
Radny Stanisław Szuster złożył wniosek w sprawie oględzin przez członków Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku miejsca usytuowania przystanku w miejscowości Kromolin
Stary w gminie Szadek przy drodze powiatowej nr 4903. Celem oględzin jest
ewentualne podjęcie decyzji o zmianie lokalizacji obiektu niefunkcjonalnego i
zagrażającego

bezpieczeństwu

korzystających

z

przystanku

na

lokalizację

zapewniająca bezpieczeństwo oraz użyteczność.
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Radny Tomasz Filipowski złożył interpelacje w sprawie ustawienia na ulicy Widawskiej
w Szadku przy przedszkolu tablicy świetlnej z pomiarem prędkości z ewentualnym
zakupem drugiego urządzenia z przeznaczeniem na drogi powiatowe w Szadku.
Radna Ewa Mielczarek – Sójka złożyła interpelację w sprawie urządzenia chodnika
przy ul. Grabowiny które łączyły by blok socjalny z ul. Bobownia.
Radny Zbigniew Piotrowski złożył interpelację: podanie wykazu obiektów z terenu
Zduńskiej Woli o mocy szczytowej (grzewczej) przekraczającej 50 KW,. Przesłanie do
właścicieli wszystkich nieruchomości informacji o obowiązku wynikającym z przepisów
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE, przepisów Rzeczpospolitej
Polskiej skolerowanych z tą dyrektywą. Przemyślenie działań Starostwa Powiatowego
w Zduńskiej Woli w zakresie ochrony powietrza.
Punkt 17
Wnioski i oświadczenia Radnych.
Radna Ewa Mielczarek – Sójka złożyła wnioski w sprawie:
1.zainstalowania progów zwalniających na ul. Widawskiej w mieście Szadek oraz
rozważenia konieczności instalacji spowalniaczy prędkości na ul. Grabowiny na
odcinku od lasu do torów kolejowych.
2. usunięcia drzewa – topoli rosnącego przy drodze powiatowej Szadek – Zduńska
Wola.
3. podjęcia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa samochodom
i pieszym poruszającym się ul. Sieradzką w Szadku.
Punkt 18
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Piotr Warchlewski przypomniał o obowiązku pełnienia dyżuru
radnego.
Radny Andrzej Dutkiewicz:
1/ odniósł się do wywiadu udzielonego przez Starostę w sprawie likwidacji muru
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dzielącego MOSiR a PMOS. Płot jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa, na
MOSIR-e znajduje się jedyne w naszym rejonie pole namiotowe. Pole jest czynne 4
miesiące i przyjeżdżają tam głównie cudzoziemcy. Likwidacja płotu jest złym
rozwiązaniem. Rozwiązaniem będzie postawienie estetyczny metalowe ogrodzenie z
otwartymi bramami. W okresie letnim MOSiR musi być zamknięty. Ze względu na bilety
i campingi. Nikt nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa.
2/ poruszył kwestię budowy ścieżek z kostki. Jest to nie funkcjonalne dla osób
poruszających się na np. deskorolce. Obecnie już takie ścieżki buduje się z gumoleum
lub asfaltu.
3/ jako mieszkaniec osiedla Manhattan, w planach jest tam budownictwo
jednorodzinne ale powstający tam budynek to obiekt wielorodzinny. Będą tam 4
gospodarstwa domowe. Problem polega na tym, że nie ma tam parkingu. Już obecnie
nie ma tam gdzie parkować. Jeżeli można to prosi o wymaganie od inwestora
wybudowania miejsc parkingowych. Podstawa to zapewnienie miejsc parkingowych.
Starosta Hanna Iwaniuk w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Dutkiewicza
poinformowała, że mówienie o burzeniu muru między PMOS a MOSiR-em miało
charakter przenośni. Teren PMOS jest pięknie zagospodarowany. Na MOSiR-e
niedługo powstanie basen i trzeba myśleć o tym terenie jako całości.
Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe to po asfalcie jeździ się lepiej ale kostka jest bardziej
praktyczna w sytuacji np. awarii.
Starosta Wojciech Rychlik stwierdził, że oczywiście powierzchnie płynne są bardziej
wygodne, to nie podlega dyskusji. Ścieżki budowane są w pasach drogowych o
określonych szerokościach. Jest tu próba pogodzenia dwóch funkcji ruchu pieszego i
ruchu rowerów. Gdyby pasy były szerokie na pewno byłyby to pasy zbudowane z masy
płynnej. Są tu zmagania z różnymi poziomami gruntów, bramy, wjazdy itp. W wąskim
pasie drogowym często znajduje się i wodociąg, kable energetyczne czy gaz i inne
elementy infrastruktury.

W przypadku ingerencji w ścieżkę zbudowaną z asfaltu

wpłynęłoby to zarówno na wygląd, spowodowało nierówności związane z siadaniem
gruntu itd.
Projekt przebudowy obejmuje nowe ogrodzenie od ul. Kobusiewicza i między obiema
placówkami. Takie są ustalenia. Odnośnie miejsc parkingowych to zagadnienie
reguluje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wydział Architektury i
Budownictwa Starostwa sprawdza projekt i warunki zabudowy bądź plan. Jeżeli tutaj
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jest zgodność podaje się decyzję w postaci pozwolenia na budowę. Wniosek jest
słuszny ale musi być skierowany do właściwego organu jakim jest Miasto Zduńska
Wola. Potrzeba budowy parkingów jest zawsze podkreślana.
Punkt 19
Zakończenie IV sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Warchlewski zakończył posiedzenie IV
sesji VI kadencji.

Przewodniczący
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
Piotr Warchlewski
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