Protokół Nr V/19
z V sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego odbytej w dniu 01 marca 2019 r.
w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, w godz. od 10:00
– 15.00.

Ustawowa liczba radnych
Stan faktyczny radnych

- 19
- 19

Obecnych na sesji radnych - 19
Rada Powiatu w składzie:
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.

Półgrabia Tomasz Czesław

11.

Rychlik Wojciech Marek

12.

Solarek Romuald

13.

Szuster Stanisław

14.

Warchlewski Piotr Dariusz

15.

Włodarczyk Grzegorz

16.

Ziółkowska Jadwiga Anna

17.

Ziółkowski Tomasz Jacek

18.

Paweł Mataśka,
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19.

Andrzej Dutkiewicz.

Punkt 1
Otwarcie

obrad

V

sesji

VI

kadencji

Rady

Powiatu

Zduńskowolskiego

i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu
Zduńskowolskiego.

Otwarcia

V

sesji

VI

kadencji

Rady

Powiatu

Zduńskowolskiego

dokonał

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego, witając radnych i przybyłych gości.
Stwierdził również że, na sali jest obecnych 18 Radnych (Nieobecna Katarzyna
Chwiałkowska ) na faktyczny stan 19, wobec czego wszystkie podjęte na sesji uchwały
będą prawomocne i obowiązujące.
Punkt 2
1. Otwarcie V sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
4. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej
sesji.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja do sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji zadań
wynikających

z powierzenia

Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego

Szaniawskiego funkcji biblioteki powiatowej dla Powiatu Zduńskowolskiego w roku
2018.
7. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

przekształcenia

Szkolnego

Schroniska

przekształcenia

Szkolnego

Schroniska

przekształcenia

Szkolnego

Schroniska

Młodzieżowego Nr 2 w Zduńskiej Woli.
8. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

Młodzieżowego w Wojsławicach.
9. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

Młodzieżowego Nr 1 „Czekay” w Zduńskiej Woli.
10. Sprawozdanie Starosty Zduńskowolskiego z realizacji Programu zapobiegania
przestępczości

oraz

porządku

publicznego

i

bezpieczeństwa

obywateli

„Bezpieczny Powiat Zduńskowolski 2015-2018” za rok 2018.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/11/18 w sprawie określenia składu
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liczbowego

i

powołania

Komisji

Ogólnospołecznej

Rady

Powiatu

Zduńskowolskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne
Związku Powiatów Polskich.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady
Powiatu Zduńskowolskiego na 2019 rok.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/21/18 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040–
FK.3/19.
15. Podjęcie

uchwały

zmieniającej

UCHWAŁĘ

NR

III/22/18

w

sprawie

uchwalenia budżetu na rok 2019 – FK.4/19.
16. Interpelacje i zapytania Radnych.
17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie V sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
Radny Andrzej Dutkiewicz zaproponował przerwę w sesji celem udania się na
uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Rada Powiatu 12 głosami za, przy 5 wstrzymujących się przyjęła wniosek Radnego
Andrzeja Dutkiewicza.
Rada Powiatu 16 głosami za, przy 2 wstrzymujących się przyjęła proponowany
porządek obrad.
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z IV sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
Rada Powiatu 16 głosami za, przy 2 wstrzymujących się przyjęła protokół z IV sesji
Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
Punkt 4
Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej
sesji.
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Starosta Hanna Iwaniuk przedstawiała informację międzysesyjną:
Na IV sesji Rada Powiatu podjęła 7 uchwał. Uchwały wykonywane są zgodnie
z ich postanowieniami.
Od ostatniej sesji odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu. Przedmiotem
obrad Zarządu były sprawy z zakresu bieżącego kierowania Powiatem, jak i
wypracowanie spraw będących przedmiotem obrad Wysokiej Rady.
Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice budowa łącznika
z drogę ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego.
W dniu 21 lutego br. zostały wydane dwie kolejne decyzje o zezwoleniu na realizacją
inwestycji drogowej (ZRID)w ramach projektu Łącznika S8. Pierwsza z nich to decyzja
zamienna do pierwotnie wydanego zezwolenia, która pozwala na realizację robót
zgodnie ze zmienioną wcześniej decyzją środowiskową i zgodnie z docelowymi
rozwiązaniami projektowymi. Druga decyzja dotyczy obszaru, który wcześniej nie był
objęty robotami budowlanymi, a więc włączeniem do drogi wojewódzkiej 482 oraz
pozostały odcinek, który łączy projektowaną drogę z drogą ekspresową S8. Pozwala
to na kontynuowanie robót w pełnym zakresie. Samo rondo na węźle S8 Zduńska Wola
Wchód będzie przebudowane na podstawie zgłoszenia, które już uzyskaliśmy. Wejście
z robotami w zakres ronda będzie możliwe po zakończeniu okresu zimowego, po 15
marca, zgodnie z decyzją GDDKiA.
W dniu 25.02 Zamawiający przekazał Wykonawcy teren budowy w tym samym dniu
Zamawiający zgłosił w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej
Woli zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.
Obecnie trwają prace nad podpisaniem z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi
umowy użyczenia części działki gruntu w granicach pasa drogowego drogi
wojewódzkiej 482. Po podpisaniu niniejszej umowy możliwym będzie rozpoczęcie
robót budowalnych w zakresie całego skrzyżowania z droga wojewódzką.
Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.
W dniu 08.02. br. Wykonawca robót budowlanych firma Conress z Sieradza zgłosił
zakończenie

etapu

II

robót

budowlanych

obejmującego

wykonanie

dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku dydaktycznego szkoły. Od dnia
15.02 trwa odbiór tego etapu.
Przypomnijmy, że inwestycja dofinansowana jest z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Całkowita wartość projektu to 5 mln
959 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków UE na poziomie ponad 3 ml 528 tys. zł i
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środków PFRON w wysokości 622 tys. zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w 3
etapach: Etap I – obejmujący wykonanie stanu surowego budynku i to jest już etap
zrealizowany, Etap II – obejmujący wykonanie instalacji, prac wykończeniowych w
budynku oraz dostawę windy

- etap w trakcie odbioru i Etap III obejmujący

zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem nawierzchni sportowych.
Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole – Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej
Woli Karsznicach – Zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o
profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem.
Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole – Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej
Woli Karsznicach.
7 marca o godzinie 11.00 odbędzie się konferencja podsumowująca projekt, której
elementem będzie również uroczyste przekazanie obiektu do użytkowania dyrektorowi
Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli. Całkowita wartość
projektu to 6 mln 496 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków UE na poziomie 4 mln
225 tys. Podstawowym elementem przedsięwzięcia była rozbudowa szkoły poprzez
dobudowanie do istniejącej infrastruktury budynku nowego skrzydła, w którym znalazły
się trzy sale dydaktyczne dla potrzeb klas uczniów Technikum o profilach: hotelarskim,
gastronomicznym i kolejowym oraz doposażenie tych sal. Ponadto wykonane zostało
zewnętrzne stanowisko dydaktyczne w postaci torowiska dwutorowego ze zwrotnicą o
długości 60 m. Projektowany obiekt został połączony z istniejącym budynkiem szkolnodydaktycznym łącznikiem, w którym znalazła się kotłownia, oparta na gruntowych
pompach ciepła. Integralną częścią przedsięwzięcia była budowa innych elementów,
niezbędnych dla funkcjonowania projektowanego budynku, w tym zagospodarowanie
terenu, a także budowa dróg i parkingów
W przypadku Modernizacji Infrastruktury Lekkoatletycznej na terenie PMOS w
Zduńskiej Woli prace budowlane są puki co ograniczone przez panujące warunki
atmosferyczne i realizowane w zakresie robót ziemnych i brukarskich na ciągach
pieszych i projektowanych zjazdach z ul. Kobusiewicza. W następnej kolejności
należy

spodziewać

się

prac

związanych

z

modernizacją

ogrodzenia

od ul. Kobusiewicza i ośrodka MOSiR. Obecnie realizowane są prace rozbiórkowe.
Realizacja robót budowlanych w ramach projektu Aktywna Dolina Rzeki Warty również
jest ograniczona przez warunki atmosferyczne, jednak wykonawcy przystąpili już do
ich kontynuacji po przerwie zimowej. Realizowane są głównie roboty ziemne na
odcinku w miejscowości Piaski i Wojsławice- Korczew w zakresie ciągów pieszorowerowych,

rowów

odwadniających

i

rozbiórki

istniejących

ogrodzeń
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wywłaszczonych w procedurze zezwolenia na realizacji inwestycji drogowej. Trwa
intensywnie procedura wypłaty odszkodowań.
Został ogłoszony przetarg nieograniczony pn. „Usługa w zakresie realizacji działań
promocyjno – informacyjnych oraz kampanii promującej ofertę turystyczną w ramach
projektu pn.: Aktywna Dolina Rzeki Warty” . Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
usługi w zakresie realizacji działań promocyjno – informacyjnych oraz kampanii
promującej ofertę turystyczną w ramach projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, który jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020, Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie
VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki
turystycznej. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
Część I – Opracowanie strony internetowej projektu wraz z aplikacją mobilną;
Część II – Wykonanie (produkcja) i emisja w rozgłośniach o zasięgu regionalnym
spotu radiowego;
Część III – Organizacja outdoorowej kampanii reklamowej w formie billboardów.
Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 05.03.2019r. do godz. 10:00.
Zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe dotyczące Dostawa sprzętu
specjalistycznego

-

kolejowego

w

ramach

I-szego

wyposażenia

nowo

wybudowanego budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli
Karsznicach.
W części I dotyczącej Dostawa przyrządów i wyposażenia” tj. Zegar duży kolejowy
– 2 szt. Toromierz uniwersalny - 1 szt. Profilomierz uniwersalny – 1 szt. Klin
pomiarowy ze skalą 1-15mm (przyrząd do pomiaru luzów szynowych) – 1 szt.
wybrano ofertę złożoną przez Z.R. REMPOD Roksana Kikina-Pietras, ul. Słoneczna
28, 47-400 Racibórz; wartość oferty 4 710,90 zł brutto.
W części III Dostawa centralki telefonicznej-dyspozytorskiej do pracowni kolejowej”
została wybrana oferta, złożona przez: DGT Sp. z o.o. ul.Młyńska 7, 83-010 Straszyn
centralkę telefoniczną-dyspozytorską (w formie zewnętrznego terminalu) – 1 szt.
wartość oferty 61 500,00 brutto.
Natomiast w części II dotyczącej „Dostawa modeli, foliogramów i przeźroczy do
pracowni kolejowej” nie wpłynął żadna oferta, w tej części postępowanie zostało
unieważnione i zostanie powtórzone jeszcze raz.
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1. W dniu 20.02.2019 r. w siedzibie MDK w Karsznicach odbyło się spotkanie
mieszkańców Karsznic z przedstawicielką Polskiej Spółki Gazownictwa, Miasta
Zduńska Wola, Powiatowego Zarządu Dróg. Organizatorem spotkania była Wspólnota
Osiedla Karsznice.
Mieszkańcy nie kryli swojego niezadowolenia ze stanowiska jakie prezentowała
pracownica PSG. Pytania o rozbudowę sieci gazowej w Karsznicach o kolejne ulice i
gazyfikację w całości na przykład ulicy Spółdzielczej pozostały bez odpowiedzi. Ponad
300 osób zebranych na sali osób potwierdzało chęć przyłączenia się do gazu.
Przedstawicielka PSG mówiła o kilkuletniej perspektywie czasowej jako terminie
gazyfikacji całego osiedla. Nie wykluczała również budowy gazociągów po
przebudowie dróg z ich ewentualną częściową rozbiórką.
Po nagłośnieniu sprawy przez lokalne media w dniu 25.02.2019 r. w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli odbyło się kolejne spotkanie z Panem
Arkadiuszem Klinkiewiczem Zastępcą Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład
Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w
Łodzi. Otrzymaliśmy zapewnienia o podtrzymaniu zamiaru budowy sieci gazowej,
oczekiwaniu współpracy z samorządami i dalej trwającymi analizami opłacalności
rozbudowy sieci gazowej poza pierwotnie planowane zadanie. Gotowa jest już
dokumentacja projektowa sieci gazowej na ul. Łaskiej i Świerkowej (tegoroczne
zadanie drogowe powiatu). Projekt został bezzwłocznie uzgodniony przez zarządcę
drogi i przekazany po spotkaniu inwestorowi.
2. W dniu 25.02.2019 r. rozpoczęto prace porządkowe pasów dróg powiatowych w
zakresie pozimowego wygrabiania zieleńców, zamiatania chodników, ciągów pieszo –
rowerowych i ścieżek rowerowych oraz jezdni. Pozimowe oczyszczanie dróg będzie
przeprowadzone kolejno na wszystkich ciągach dróg powiatowych i ze względu na
zalegającą znaczną ilość piasku czynności te będą ponawiane w zależności od
potrzeb. W okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, jednostki
pomocy społecznej realizowały swoje działania statutowe.
W dniu 4 lutego br. na sali widowiskowej na PMOS-ie w Zduńskiej Woli odbyło się
podsumowanie XX Ogólnopolskiego Konkursu „Pudełko Moich Marzeń”, którego
gościem specjalnym był Michał Wiśniewski. Organizatorem konkursu było Powiatowe
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.
W dniu 5 lutego br. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 odbył się Konkurs piosenki
walentynkowej w języku obcym zorganizowany dla gimnazjalistów oraz uczniów szkół
podstawowych pod patronatem Starosty Powiatu Zduńskowolskiego.
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8 lutego br. odbyła się uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych w Zespole Szkół im.
K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli.
Od dnia 26 lutego br. rozpoczął się kurs Ratownictwa Medycznego dla uczniów klas II
i III szkół ponadpodstawowych, który będzie prowadzony przez Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli za pośrednictwem Powiatu
Zduńskowolskiego i trwać będzie do pierwszej połowy kwietnia br.
2 lutego byłam obecna na studniówce II Liceum Ogólnokształcącego, na której
bawiło się blisko stu maturzystów.
6 lutego

wspólnie z Prezydentem Miasta Zduńska Wola, Konradem Pokorą

wręczyliśmy Laur dla pana Wojciecha Jagielskiego – Ambasadora Zduńskowolskiej
Kultury.
W dniu 7 lutego uczestniczyłam w odprawie rocznej Komendy Powiatowej Policji w
Zduńskiej Woli, na której podsumowany został stan bezpieczeństwa na terenie
powiatu zduńskowolskiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku. Na
zakończenie odprawy przekazaliśmy kluczyki do radiowozu, który został zakupiony
dzięki wsparciu finansowemu z budżetów powiatu, lokalnych samorządów: Miasta w
Zduńskiej Woli, Gminy i Miasta Szadek, Gminy Zduńskiej Woli i Gminny Zapolice oraz
z środków Komendy Głównej Policji.
8 lutego wspólnie z Prezydentem Miasta Zduńska Wola Konradem Pokorą
wręczyliśmy przedstawicielom biznesu, kultury, sztuki, również tej kulinarnej,
społecznikom oraz sportowcom „Laur Zduńskowolski Miasto & Powiat”. Noworoczne
spotkanie było wspólną inicjatywą Powiatu Zduńskowolskiego i Miasta Zduńska Wola.
Przez ostanie lata w Zduńskiej Woli spotykano się przy dwóch okazjach - miejskiego
„Lauru

przedsiębiorczości”

i

powiatowego

„Noworocznego

spotkania

z

przedsiębiorcami”.
W sobotę 16 lutego miałam okazję uczestniczyć w balu z okazji 30-lecia działalności
Klubu Abstynentów Wola w Zduńskiej Woli.
W dniu 25 lutego uczestniczyłam w spotkaniu z panem Henrykiem Zielaskiewiczem
dyrektorem Biura Logistyki w PKP S.A. w sprawie powstania terminala intermodalnego
w Karsznicach.
26 lutego, Zarząd Powiatu, przyznał 4 stypendia sportowe po 400 zł miesięcznie na
okres 10 miesięcy, szczególnie wyróżniającym się sportowcom:
- Pawłowi Piotrowskiemu i Marcie Piotrowskiej z Integracyjnego Klubu Sportowego
„START” oraz
- Tomaszowi Ratajczykowi oraz Adamowi Łukomskiemu z Międzyszkolnego
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Uczniowskiego Klubu Sportowego „Park”.
W dniu 28 lutego uczestniczyłam w uroczystościach związanych z 20-leciem powiatu
sieradzkiego.
Radna Joanna Pawłowska zapytała o spotkanie z przedstawicielami PSG, jakie
zapadły decyzje.
Starosta Hanna Iwaniuk poinformowała, że PSG analizuje opłacalność inwestycji. Nie
wycofali się z realizacji nitki głównej. Czy prace projektowe zostaną rozszerzone
chociaż by o ul. Borową nie posiada takiej wiedzy. Spółka się zastanawia czy nie
potraktować to jako odrębne zadanie. Zapewne jakiś harmonogram niebawem
zostanie przedstawiony.
Radny Zbigniew Piotrowski zapytał czy jest program podłączenia gazu do mieszkań
kolejowych w Karsznicach?
Starosta Hanna Iwaniuk odpowiedziała, że plan jest oczywiście potrzebny ale to nie
od woli samorządów zależy. Potrzebna jest merytoryczna rozmowa. Jest to spółka. Nie
można wobec niej stawiać żadnych żądań. W tym momencie są na etapie
projektowania. Samorząd nie ma wpływu jak to będzie wyglądało.
Radny Zbigniew Piotrowski stwierdził, że miasto nie ma planów zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i ocieplenie gazowe.
Wicestarosta Wojciech Rychlik stwierdził, że najważniejszą rzeczą jest poprowadzenie
sieci szkieletowej. Uzgodnienia dotyczą ulicy Świerkowej i Łaskiej. Jednym zadaniem
nie zrobi się wszystkiego. Dla miasta ważna jest także realizacja drugiej części ul.
Borowej, między Jodłową a Świerkową. Ważna jest tu kwestia ustalenia liczby
odbiorców. Jeżeli chodzi o Karsznice to ul. Spółdzielcza, Karsznicka. W jednym
opracowaniu tego się nie da zrobić. Ważne jest zapewnienie spółce odbiorców,
współpraca z osiedlami. Tych tematów nie rozwiąże się jedną dyskusją i jednym
spotkaniem. Potrzebny jest czas i pieniądze.
Punkt 5
Powołanie Komisji Uchwał.
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Na sesję przybyła Radna Katarzyna Chwiałkowska, obrady opuścił Radny Paweł
Mataśka .
Przewodniczący Rady Piotr Warchlewski do Komisji Uchwał zgłosił:
1/ Radną Jadwigę Ziółkowską – Przewodniczący Komisji,
2/ Radnego Dawida Mazurkiewicza – Członek,
3/ Radnego Marcina Łabędzkiego – Członek.
Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji.
Rada Powiatu 17 głosami za, przy 1 wstrzymującym się przyjęła powyższy skład
Komisji.
Przewodniczący Rady Piotr Warchlewski ogłosił przerwę do godz. 12.00.
Punkt 6
Informacja do sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji zadań
wynikających z powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego
funkcji biblioteki powiatowej dla Powiatu Zduńskowolskiego w roku 2018.
Opinie komisji pozytywne.
Radny Adam Dutkiewicz zapytał o opłatę za usługi telekomunikacyjne w kwocie 367 zł
miesięcznie.
Lidia Reflandowska – Jagielska Dyrektor Biblioteki poinformowała, że opłata dotyczy
usług za internet i telefon: Biblioteki na ul. Łaskiej 12 w Zduńskiej, budynku
w Karsznicach, fili w Janiszewicach, Annopolu i Krobanowie. Ze środków powiatu to
kwota 61 zł.
Rada Powiatu przyjęła powyższe sprawozdanie.
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Punkt 7
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
Nr 2 w Zduńskiej Woli.
Opinie komisji pozytywne.
Radny Dawid Mazurkiewicz zapytał czy będzie zmiana statutu i struktury
organizacyjnej. Nie widzi takiego punktu w porządku obrad.
Radna Joanna Pawłowska zapytała jak będzie wyglądała sprawa prowadzenia
księgowości i kadr, zakupów, wydatków, remontów i bieżących wydatków.
Radny Andrzej Dutkiewicz zapytał czy jeżeli połączone zostaną filie, to czy zostanie
przeprowadzona zmiana na stanowiskach kierowniczych.
Radca prawny Magdalena Szabelska –Gmerek poinformowała, że zmiany w statucie
określa Rada Pedagogiczna.
Wicestarosta Wojciech Rychlik idea tych działań to polepszenie współpracy
i korelacji. Głównym schroniskiem jest schronisko na ul. Dolnej.

Zmiany

w statucie dokonuje rada pedagogiczna, tak jest to uregulowane.
Połączenie schronisk pozwoli na spełnienie kilku celów - głównie lepsza koordynacja.
Struktura nie będzie rozbudowana W schroniskach nie było i nie są przewidziane
stanowiska kierownicze. Nie było tutaj takiej potrzeby.
Rada Powiatu 16 głosami za, przy 2 wstrzymujących się podjęła Uchwałę Nr V/8/19 w
sprawie przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Zduńskiej Woli.

Punkt 8
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w
Wojsławicach.
Opinie komisji pozytywne.
Rada Powiatu 16 głosami za, przy 2 wstrzymujących się podjęła Uchwałę Nr V/9/19 w
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sprawie przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wojsławicach.

Punkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
Nr 1 „Czekay” w Zduńskiej Woli.
Opinie komisji pozytywne.
Rada Powiatu 16 głosami za, przy 2 wstrzymujących się podjęła Uchwałę Nr V/10/19
w sprawie przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Czekay” w
Zduńskiej Woli.
Punkt 10
Sprawozdanie Starosty Zduńskowolskiego z realizacji Programu zapobiegania
przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczny
Powiat Zduńskowolski 2015-2018” za rok 2018.
Radna Joanna Pawłowska zgłosiła uwagę dotyczącą braku informacji na temat
interwencji straży miejskiej w sprawie palenia w piecach śmieciami.
Opinie komisji pozytywne.
Rada Powiatu przyjęła powyższe sprawozdanie.
Punkt 11
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/11/18 w sprawie określenia składu
liczbowego i powołania Komisji Ogólnospołecznej Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
Opinie komisji pozytywne.
Przewodniczący rady Piotr Warchlewski zarządził głosowanie:
Ustalenie liczby członków Komisji Ogólnospołecznej
Rada Powiatu (ogółem 17 głosów za, przy 1 wstrzymującym się) ustaliła członków
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komisji w liczbie 8.
Skreślenie pkt 7 o brzmieniu: „9) Radną Jadwigę Ziółkowską – członek,.”
Rada Powiatu (ogółem 16 głosów za) dokonała zmiany pkt. 7 Uchwały Nr II/11/18 o
brzmieniu: „9) Radną Jadwigę Ziółkowską.
Rada Powiatu (ogółem 18 głosów za) podjęła Uchwałę Nr V/11/19 zmieniającą
Uchwałę Nr II/11/18 w sprawie określenia składu liczbowego i powołania Komisji
Ogólnospołecznej Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
Punkt 12
Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne
Związku Powiatów Polskich.
Obrady opuścił Radny Krzysztof Nowak.
Opinie komisji pozytywne.
Radny Dawid Mazurkiewicz zapytał czy można zgłosić innego kandydata.
Radca Prawny Magdalena Szablewska – Gmerek poinformowała, że rada ma prawo
zgłosić innego kandydata, w powiecie do tej pory było zwyczajowo przyjęte, że zgłasza
się osobę starosty.
Przewodniczący rady Piotr Warchlewski zapytał czy starosta Hanna Iwaniuk wyraża
zgodę na reprezentowanie rady na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
Starosta Hanna Iwaniuk wyraziła zgodę.
Przewodniczący rady Piotr Warchlewski zapytał czy są inne kandydatury.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Rada Powiatu (ogółem 13 głosów za, 3 wstrzymujące się, 1 przeciw) podjęła Uchwałę
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Nr V/12/19 w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku
Powiatów Polskich.
Punkt 13
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu
Zduńskowolskiego na 2019 rok.
Radna Joanna Pawłowska wyraziła nadzieję, że każda z komisji podejmie na swoim
posiedzeniu temat gazownictwa Zduńskiej Woli.
Rada Powiatu (ogółem 17 głosów za) podjęła Uchwałę Nr V/13/19 w sprawie
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2019
rok.
Punkt 14
Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/21/18 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040–
FK.3/19.
Opinie komisji pozytywne.
Rada Powiatu (ogółem 17 głosów za) podjęła Uchwałę Nr V/14/19 zmieniającą
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.4/19.
Opinie komisji pozytywne.
Rada Powiatu (ogółem 17 głosów za) podjęła Uchwałę Nr V/15/19 zmieniającą
UCHWAŁĘ NR III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019.
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Punkt 16
Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Zbigniew Piotrowski złożył interpelację w sprawie:
drogi Zapolice – Beleń i drogi Pstrokonie – Strońsko. Na kiedy przewiduje się
modernizację w/w odcinków drogowych. W jakiej perspektywie drogi zostaną
naprawione.
Radny Stanisław Szuster złożył interpelacje w sprawie: naprawy drogi powiatowej
Prusinowice- Borki Prusinowskie,
1. Kiedy jest przewidywana naprawa drogi Prusinowice-Borki Prusinowskie wraz
z poboczami,
2. Kiedy zostanie zakończona naprawa poboczy przy drodze powiatowej
Garbowiny-Prusinowice.
Radny Andrzej Dutkiewicz ponowił interpelację w sprawie:
„podania

rocznego

wynagrodzenia

dyrektorów

placówek

oświatowych

i dydaktycznych podległych Powiatowi Zduńskowolskiemu. Proszę podać całościowe
wynagrodzenie brutto (premie, nagrody itp.). Proszę podać min. i max.
wynagrodzenie osób zarządzających tymi placówkami. Proszę podać dane za cały
rok 2018.”.
Punkt 17
Wnioski i oświadczenia Radnych.
Radny Dawid Mazurkiewicz złożył wniosek w sprawie:
”Ile spotkań oficjalnych odbyli członkowie Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
w latach 2010-2018 z Łódzkim Oddziałem Zakładu Gazowniczego czy PSG w Łodzi
i Warszawie oraz Pan Konrad Pokora jako Radny Miasta od 2006 roku - 2018 roku
i jako Prezydent Miasta Zduńska Wola w 2018 r. „
Radny Dawid Mazurkiewicz poinformował, że polska spółka gazownictwa działa
oparciu o prawo energetycznie i prawo budowalne, finansując rozbudowę gazociągu
w 100 % ze środków własnych. Obecnie na terenie miasta wybudowanych jest 35 km
gazociągu, do którego przyłącza ma 546 klientów. Do istniejącej sieci w kilka miesięcy
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może się przyłączyć nawet 600 nowych klientów. Jakie poczynania dokonali Pan
Prezydent i Zarząd Powiatu by walczyć o czyste powietrze w powiecie
zduńskowolskim i ile osób się przyłączyło.
Uruchomienie przez PSG szerszej rozbudowy gazociągu w Zduńskiej Woli to etap na
tata 2018-2020 około 21 km. To realizacja strategii wynikająca z założeń polityki
energetyki polskiego rządu. Ta działalność wpisuje się również w program walki ze
smogiem program rządowy „Czyste Powietrze”. Obecnie zadanie jest realizowane na
ul. Złotej, godnie z podpisaną umową. Na tym etapie wykonano 4 km gazociągu i
przyłączono 33 osoby.
Realizacja będzie miała miejsce na osiedlu ul. Azaliowa. Należy skorzystać z oferty
PSG – wystarczy tylko dobra wola. W pierwszej kolejności należy wybudować
kręgosłup. Nieprawdą jest, że do 28 lutego mieszańcy muszą złożyć wnioski do
gazowni. Nie ma żadnego terminu. Po wybudowaniu nitki, będą podjęte działania w
kierunku realizacji szkieletu na innych ulicach. Należy ułatwić PSG umożliwić budowę
Radna Ewa Mielczarek – Sójka podziękowała za szybką interwencję i rozbiórkę
budynku przy ulicy Sieradzkiej w Szadku. Wniosek w tej sprawie złożyła na ostatniej
sesji.
Radny Tomasz Filipowski złożył wniosek w sprawie:
„kontroli prac wykonawczych w miejscowości Szadek ul. Widawska „degradacja
krawężników po wykonaniu remontu chodnika oraz kontrola mostu w miejscowości
Prusinowice”.
Radny Stanisław Szuster złożył wniosek w sprawie:
„wycinki drzew i krzewów w miejscowości Prusinowice:
1. Zgłaszam wniosek o wycięcie drzew i krzewów na skrzyżowaniu dróg
powiatowych w m. Prusinowice,
2. Wycięcie topoli w pasie drogowym przy posesji p. Szczepaniaka w m.
Prusinowice,
3. Wnoszę o wykonanie frezowania pni po ściętych drzewach przy Szkole
Podstawowej w Prusinowicach.
Radny Wojciech Rychlik złożył wniosek w sprawie:
„nadania nazw nowo wybudowanym rondom w Zduńskiej Woli:
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1) Proponuję nadanie przez Radę Miasta Zduńska Wola nawy rondu przy zbiegu
ulic Łąkowa/Piwna – nazwy rondo 100-lecia odzyskania niepodległości.
2) Proponuję nadanie przez Radę Miasta Zduńska Wola nazwy rondu przy zbiegu
ulic Piwna/Dolna/Paprocka imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego”.

Radna

Joanna

Pawłowska

skierowała

prośbę

do

przewodniczącego

rady

o rozważenie możliwości udzielanie głosu „ad vocem”. Poprosiła o zakupienie gąbek
na mikrofony.
Radny Dawid Mazurkiewicz zaproponował, by zaprosić przedstawicieli spółki gazowej
na najbliższą sesję, by zaprezentowała na jakim etapie jest rozwój sieci gazowej
w Zduńskiej Woli i udzieliła odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości.
Rada Powiatu podjęła temat przebudowy drogi krajowej ulicy Łódzkiej, biegnącej
przez Zduńską Wolę.
Punkt 18
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Piotr Warchlewski przedstawił korespondencję.
Poinformował, że nie odbędzie się inscenizacja w Beleniu.
Radny Andrzej Dutkiewicz zapytał o rzutnię do rzutu młotem o którą pytał dwie sesji
wcześniej.
Starosta Wojciech Rychlik poinformował, że kwestia rzutni była analizowana. Zostały
przeprowadzone rozmowy z projektantem, z których wyniknęło, że tego zadania nie
można włączyć do projektu na tym etapie. Projektant zażyczył sobie pieniędzy
ponadto wskazał czas minimum trzech miesięcy na opracowania oraz uzgodnienie z
polskim związkiem lekkoatletyki. Inwestycja jest w toku, firma mogłaby wstrzymać
prace i zażądać kar. Wg. projektanta wymagałoby to większych przemodelowań na
obiekcie. Kwota takich działań to około 300 tyś. zł.
Jest wyjście alternatywne umiejscowienie rzutni za boiskiem znajdującym się za
schroniskiem. Klatka do rzutni mogłaby być przenośna. Pomysł jest w trakcie
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rozważań. Na ten moment brak środków na ten cel. Póki co trzeba zakończyć
rozpoczętą inwestycję.
Starosta Hanna Iwaniuk w nawiązaniu do wypowiedzi pana przewodniczącego
odnośnie inscenizacji w

Beleniu poinformowała, że ze względu na oczekiwania

mieszkańców Szadku, rozpoczęte inwestycje, problem ze zbilansowaniem się oświaty,
Zarząd Powiatu podjął decyzję, by w tym roku zrezygnować z tego widowiska. Oprócz
środków finansowych, jest także kwestia bezpieczeństwa. Wzrosły znacznie
wymagania, szczególnie po tym co wydarzyło się w Gdańsku. Dni powiatu będą
oczywiście organizowane.
Punkt 19
Zakończenie V sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Warchlewski zakończył posiedzenie V
sesji VI kadencji.

Przewodniczący
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
Piotr Warchlewski
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