Protokół Nr VI/15/19
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 02.04.2019 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1.

Hanna Iwaniuk – Starosta

2.

Wojciech Rychlik– Wicestarosta

3.

Marcin Łabędzki – Etatowy Członek Zarządu

4.

Jadwiga Ziółkowska – Nieetatowy Członek Zarządu

5.

Tomasz Ziółkowski – Nieetatowy Członek Zarządu

6.

Anna Szubert – Sekretarz Powiatu

7.

Anna Królikowska – Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu udział brali:
1. Pani Anna Stoczkowska-Smęda – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
2. Pani Magdalena Szymczak – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania
Przedsiębiorczości
3. Pan Janusz Ratajczyk – Prezes Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego
Sp. z o. o.

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/12/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 27.03.2019 r.

4. Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie wyboru Komisji
Konkursowej do oceny wniosków o udzielenie dotacji w roku 2019 na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu zduńskowolskiego.
– PK.8.2019
5. Uchwały budżetowe.
6. Wniosek Wydziału

Spraw Społecznych

i Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok Zduńskowolskiego Szpitala
Powiatowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Zduńskiej Woli.

– SP/19/19
7. Sprawy różne.
8. Wnioski Członków Zarządu.
9. Zakończenie posiedzenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził porządek obrad

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr VI/12/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 27.03.2019 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził protokół nr VI/12/19
z posiedzenia Zarządu w dniu 27.03.2019 r.

Punkt 4
Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie wyboru Komisji Konkursowej
do oceny wniosków o udzielenie dotacji w roku 2019 na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
znajdujących się na obszarze powiatu zduńskowolskiego.– PK.8.2019

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Nie wnoszę uwag”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/67/19
w sprawie wyboru Komisji Konkursowej do oceny wniosków o udzielenie dotacji
w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu
zduńskowolskiego.

Punkt 5
Uchwały budżetowe.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła projekty Uchwał Zarządu
Powiatu Zduńskowolskiego:
- w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2019.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/68/19
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2019.
- zmieniającej Uchwałę Nr VI/3/19 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia
8 stycznia

2019

r.

w

sprawie

wykonania

uchwały

budżetowej

Powiatu

Zduńskowolskiego na rok 2019.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/69/19
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.

Punkt 6
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli. – SP/19/19
Opinia prawna:

„Nie podlega opinii”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag do przedłożonej informacji”.
Prezes Szpitala Pan Janusz Ratajczyk omówił plan rzeczowo-finansowy na 2019 rok.
W planie finansowym nie uwzględniono wzrostu cen procedur dla Szpitali I i II
stopnia, ponieważ nie są znane dokładne wartości i kiedy to nastąpi.
Starosta Pani Hanna Iwaniuk poinformowała, iż w celu poprawy sytuacji Szpitala,
potrzebna byłaby analiza i ocena przez firmę zewnętrzną.
Prezes Szpitala Pan Janusz Ratajczyk poinformował, iż będą przekazywane matkom
produkty dla noworodków z firmy Zwoltex i Wola.
Wicestarosta Pan Wojciech Rychlik zwrócił uwagę na wzrost kosztów sprzątania
w Szpitalu i zauważył konieczność ich analizy.
Starosta Pani Hanna Iwaniuk poprosiła o przygotowanie wyceny kosztów na
samodzielne poprowadzenie sprzątania w Szpitalu, zamiast je zlecać firmie
zewnętrznej.
Zarząd Powiatu po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”)
przyjął

informację

dotyczącą

planu

rzeczowo-finansowego

na

2019

rok

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Zduńskiej Woli.

Punkt 7
Sprawy różne:
1. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału inwestycji,
Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty
5 500, 00 zł na koszty osobowe związane z funkcjonowaniem zespołu ds. realizacji
projektu pn. : „Aktywna Dolina Rzeki Warty” w miesiącu marcu i kwietniu 2019 r. oraz

kwoty 17 235, 78 zł na koszty związane z wypłatą odszkodowań za przejęcie
nieruchomości w związku z realizacją w/w projektu. Razem użyczenie wyniesie
22 735, 78 zł.
Zabezpieczenie związane jest z faktem, iż dofinansowanie ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 udzielane jest
w systemie zaliczkowo – refundacyjnym. Przewidywany termin wpływu środków
z dotacji to czerwiec 2019 r.

Opinia Skarbnika:
„Pozytywnie opiniuję wniosek”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na użyczenie
z budżetu powiatu kwoty 22 735, 78 zł.
2. Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Pani Jadwiga Ziółkowska poruszyła kwestię
pisma odnośnie modernizacji pomieszczeń w Zespole Szkół Elektronicznych.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska poinformowała, iż dotyczy to rozpatrzonego
negatywnie złożonego wniosku na modernizację pomieszczeń na 3 piętrze klas
(pracowni), aby można było przyjąć więcej uczniów. Protest nie został uwzględniony,
nasze argumenty nie zostały rozpatrzone pozytywnie. W roku 2019 jest
przeznaczone na wkład własny projektu 90 000, 00 zł a w roku 2020 jest 468 000, 00
zł. Zadanie zostało przyjęte, ponieważ pomieszczeń jest mało, a szykuje się
zwielokrotniony nabór, a to jest jedna z nielicznych szkół która bilansuje się na +.
Starosta Pani Hanna Iwaniuk potwierdziła, iż Pani Dyrektor Zespołu Szkół
Elektronicznych alarmowała, iż w kwestii zwiększonego naboru do szkoły, zajęcia
bez dodatkowych sal musiałyby trwać do godzin wieczornych. Należałoby
przeanalizować

zakres

rzeczowy

projektu

i

ustalić

co

jest

najpilniejsze

i najpotrzebniejsze, czy realizować jako inwestycję czy wydatek bieżący.
Wicestarosta Pan Wojciech Rychlik uzupełniając przedstawione wyjaśnienia,
poinformował, iż 20% przybędzie uczniów, ponieważ będzie podwójny nabór.
Zagospodarowanie tej kondygnacji po internacie, spowodowałoby, iż by powstało

kilka pracowni, 3 sale wykładowe, pozwoliłoby przyjąć więcej uczniów i stworzyć
lepsze warunki. Na podstawie wskazań Sanepidu do końca sierpnia br. trzeba
wyłonić wykonawcę do wykonania niezbędnych prac. Wyraził zdanie, iż należy złożyć
odwołanie do Sądu Administracyjnego.
Zarząd Powiatu po omówieniu w/w sprawy, jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął
decyzję o przygotowaniu odwołania do Sądu Administracyjnego.
3.

Wicestarosta

Pan

Wojciech

Rychlik

poruszył

kwestię

zaplanowania

i przygotowania w budżecie powiatu na rok 2020 kwoty na wymianę częściowe
więźby dachowej i całego poszycia dachu w II Liceum Ogólnokształcącym, które jest
w fatalnym stanie.
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną sprawą oraz polecił wyciagnięcie
dokumentacji budynku z II Liceum Ogólnokształcącego.

Punkt 8
Wnioski Członków Zarządu.
Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 9
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

