Protokół Nr VI/16/19
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 09.04.2019 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 Magdalena Szymczak – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania
Przedsiębiorczości
2. Pani Magdalena Sobczyk-Wierzbicka – Dyrektor Środowiskowego Domu
Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15
3. Pan Jarosław Andrysiak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Terenami Rozwojowymi
4. 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/13/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 29.03.2019 r.
g. 9:45.
4. Zatwierdzenie protokołu nr VI/14/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 29.03.2019 r.
g. 17:15.
5. Zatwierdzenie protokołu nr VI/15/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 02.04.2019 r.
6. Wniosek Wydziału

Spraw Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej
pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą
w Łodzi. – SP.20.2019
7. Wniosek Wydziału

Spraw Społecznych

i Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie wyznaczenia jednego członka Zarządu Powiatu i upoważnienia
pracownika

Starostwa

Powiatowego

do

reprezentowania

Powiatu

Zduńskowolskiego i wykonywania prawa głosu w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu

Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja

Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi. - SP.21.2019
8. Wniosek Wydziału
w sprawie

Spraw Społecznych

zatwierdzenia

Programu

i

Wspierania

Działalności

Przedsiębiorczości

Środowiskowego

Domu

Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15.
9. Wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi
w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku gospodarczego na wniosek
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.
10. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie wyrażenia
opinii celem uzyskania Gminę Zduńska Wola decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 119052E
w m. Rębieskie w gminie Zduńska Wola wraz z odmuleniem i odtworzeniem
rowów przydrożnych, wymianą przepustów oraz usunięciem kolizji z siecią
elektroenergetyczną i teletechniczną”.
11. Uchwały budżetowe.
12. Sprawy różne.
13. Wnioski Członków Zarządu.
14. Zakończenie posiedzenia.
Starosta Pani Hanna Iwaniuk wniosła o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt:

- 9. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości
w sprawie wyznaczenia jednego członka zarządu i upoważnienia kierownika
jednostki organizacyjnej powiatu do reprezentowania powiatu i podejmowania
wszelkich działań w zakresie

prawidłowej realizacji

projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa VIII "Zatrudnienie", Działanie VIII.1

-"Wsparcie aktywności

zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy".
- 10. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości
w sprawie wyznaczenia jednego członka zarządu i upoważnienia kierownika
jednostki organizacyjnej powiatu do reprezentowania powiatu i podejmowania
wszelkich działań w zakresie prawidłowej realizacji projektu w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I "Osoby młode
na rynku pracy" Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy".
- 13. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/38/09 Rady Powiatu
Zduńskowolskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
zasadniczego

oraz

szczegółowe

warunki

obliczania

i

wypłacania

dodatku

mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez powiat zduńskowolski, a następnie skierowanie na sesję
i komisje.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska wniosła o wprowadzenie jako punkt
14. Wniosek Wydziału Finansowo-Księgowego w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej i wynikające z niej kwestia zmiany kredytu na obligacje.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził przedstawiony
porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami w poniższej kolejności:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr VI/13/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 29.03.2019 r.
g. 9:45.

4. Zatwierdzenie protokołu nr VI/14/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 29.03.2019 r.
g. 17:15.
5. Zatwierdzenie protokołu nr VI/15/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 02.04.2019 r.
6. Wniosek Wydziału

Spraw Społecznych

i Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej
pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą
w Łodzi. – SP.20.2019
7. Wniosek Wydziału

Spraw Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie wyznaczenia jednego członka Zarządu Powiatu i upoważnienia
pracownika

Starostwa

Powiatowego

do

reprezentowania

Powiatu

Zduńskowolskiego i wykonywania prawa głosu w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu

Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja

Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi. - SP.21.2019
8. Wniosek Wydziału
w sprawie

Spraw Społecznych

zatwierdzenia

Programu

i

Wspierania

Działalności

Przedsiębiorczości

Środowiskowego

Domu

Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15.
9. Wniosek Wydziału

Spraw Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie wyznaczenia jednego członka zarządu i upoważnienia kierownika
jednostki organizacyjnej powiatu do reprezentowania powiatu i podejmowania
wszelkich działań w zakresie

prawidłowej realizacji

projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020, Oś priorytetowa VIII "Zatrudnienie", Działanie VIII.1 -"Wsparcie aktywności
zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy".
10. Wniosek Wydziału

Spraw Społecznych

i Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie wyznaczenia jednego członka zarządu i upoważnienia kierownika
jednostki organizacyjnej powiatu do reprezentowania powiatu i podejmowania
wszelkich działań w zakresie

prawidłowej realizacji

projektu w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa
I "Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy".
11. Wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi
w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku gospodarczego na wniosek
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.

12. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie wyrażenia
opinii celem uzyskania Gminę Zduńska Wola decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 119052E
w m. Rębieskie w gminie Zduńska Wola wraz z odmuleniem i odtworzeniem
rowów przydrożnych, wymianą przepustów oraz usunięciem kolizji z siecią
elektroenergetyczną i teletechniczną”.
13. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/38/09 Rady
Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych

prowadzonych

przez

powiat

zduńskowolski,

a

następnie

skierowanie na sesję i komisje.
14. Wniosek Wydziału Finansowo-Księgowego w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej i wynikające z niej kwestia zmiany kredytu na obligacje.
15. Uchwały budżetowe.
16. Sprawy różne.
17. Wnioski Członków Zarządu.
18. Zakończenie posiedzenia.

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr VI/13/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 29.03.2019 r.
g. 9:45.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził protokół nr VI/13/19
z posiedzenia Zarządu w dniu 29.03.2019 r. g. 9:45.

Punkt 4
Zatwierdzenie protokołu nr VI/14/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 29.03.2019 r.
g. 17:15.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził protokół nr VI/14/19
z posiedzenia Zarządu w dniu 29.03.2019 r. g. 17:15.

Punkt 5
Zatwierdzenie protokołu nr VI/15/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 02.04.2019 r.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził protokół nr VI/15/19
z posiedzenia Zarządu w dniu 02.04.2019 r.

Punkt 6
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.
– SP.20.2019

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag”.

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Pozytywnie opiniuję wniosek”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/70/19
w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod
firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

Punkt 7
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
wyznaczenia jednego członka Zarządu Powiatu i upoważnienia pracownika
Starostwa

Powiatowego

i wykonywania

prawa

do
głosu

reprezentowania
w

Powiatu

Nadzwyczajnym

Zduńskowolskiego

Walnym

Zgromadzeniu

Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi. - SP.21.2019

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Nie podlega opinii”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/71/19
w sprawie

wyznaczenia

jednego

członka

Zarządu

Powiatu

i

upoważnienia

pracownika Starostwa Powiatowego do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego
i wykonywania

prawa

głosu

w

Nadzwyczajnym

Walnym

Zgromadzeniu

Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

Punkt 8
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
zatwierdzenia

Programu

Działalności

Środowiskowego

Domu

Samopomocy

w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie zgłaszam uwag”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/72/19
w sprawie

zatwierdzenia

Programu

Działalności

Środowiskowego

Domu

Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15.

Punkt 9
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
wyznaczenia jednego członka zarządu i upoważnienia kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu do reprezentowania powiatu i podejmowania wszelkich
działań w zakresie
Programu

prawidłowej realizacji

Operacyjnego

Województwa

projektu w ramach Regionalnego

Łódzkiego

na

lata

2014-2020,

Oś

priorytetowa VIII "Zatrudnienie", Działanie VIII.1 -"Wsparcie aktywności zawodowej
osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy".

Opinia prawna:

„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/73/19
w sprawie wyznaczenia jednego członka zarządu i upoważnienia kierownika
jednostki organizacyjnej powiatu do reprezentowania powiatu i podejmowania
wszelkich działań w zakresie

prawidłowej realizacji

projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa VIII "Zatrudnienie", Działanie VIII.1

-"Wsparcie aktywności

zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy".

Punkt 10
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
wyznaczenia jednego członka zarządu i upoważnienia kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu do reprezentowania powiatu i podejmowania wszelkich
działań w zakresie

prawidłowej realizacji

projektu w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I "Osoby młode
na rynku pracy" Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy".

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/74/19
w sprawie wyznaczenia jednego członka zarządu i upoważnienia kierownika
jednostki organizacyjnej powiatu do reprezentowania powiatu i podejmowania
wszelkich działań w zakresie prawidłowej realizacji projektu w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I "Osoby młode

na rynku pracy" Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy".

Punkt 11
Wniosek Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi

w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku gospodarczego na wniosek
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Środki finansowe z tytułu odszkodowania wpłynęły na rachunek budżetu
w wysokości 65 431,75 zł w roku 2018. Powyższe oznacza, że środki te mieszczą się
w wolnych środkach ub. roku.”
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi –
Jarosław Andrysiak przedstawił wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach (ZSRCKU) do Zarządu Powiatu
Zduńskowolskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku gospodarczego
na nieruchomości oddanej w trwały zarząd ZSRCKU, położonej na działce nr
ewidencyjny 367/15 w Wojsławicach, której właścicielem jest Powiat Zduńskowolski.
Budynek uległ całkowitemu zniszczeniu podczas pożaru w dniu 5 września 2018 r.,
a otrzymane odszkodowanie przyznane zostało pod warunkiem, że budynek nie
będzie remontowany, stąd prośba o wyrażenie zgody na rozbiórkę. Uzyskanie zgody
Zarządu Powiatu jest warunkiem koniecznym możliwości złożenia wniosku do
Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przez
Dyrektora ZSRCKU o pozwolenie na takową rozbiórkę, co wynika z przepisów
ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodę taką Zarząd Powiatu wydać winien
w formie uchwały, której projekt został przedłożony.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/75/19
w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku gospodarczego na wniosek
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.

Punkt 12
Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie wyrażenia opinii
celem uzyskania Gminę Zduńska Wola decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 119052E w m. Rębieskie
w gminie Zduńska Wola wraz z odmuleniem i odtworzeniem rowów przydrożnych,
wymianą

przepustów

oraz

usunięciem

kolizji

z

siecią

elektroenergetyczną

i teletechniczną”.

Opinia prawna:
„Nie mam uwag.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/76/19
w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania Gminę Zduńska Wola decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi
gminnej nr 119052E w m. Rębieskie w gminie Zduńska Wola wraz z odmuleniem
i odtworzeniem rowów przydrożnych, wymianą przepustów oraz usunięciem kolizji
z siecią elektroenergetyczną i teletechniczną”.

Punkt 13
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/38/09 Rady Powiatu
Zduńskowolskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
zasadniczego

oraz

szczegółowe

warunki

obliczania

i

wypłacania

dodatku

mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez powiat zduńskowolski, a następnie skierowanie na sesję
i komisje.

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie negując istotności celu przedstawionego projektu uchwały i konieczności
wzmocnienia systemu motywacyjnego nauczycieli, w tym kadry kierowniczej –

zauważyć należy, iż zadania objęte działem 801 – Oświata i wychowanie oraz
działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza finansowane są częścią oświatowej
subwencji ogólnej oraz że w/w środki są i mogą okazać się niewystarczające na
sfinansowanie skutków wdrożenia treści uchwały, o której mowa we wniosku.”
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/38/09
Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez powiat zduńskowolski, a następnie skierował na
stosowne komisje i sesję.

Punkt 14
Wniosek Wydziału Finansowo-Księgowego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej i wynikające z niej kwestia zmiany kredytu na obligacje.
Starosta Pani Hanna Iwaniuk poinformowała, iż firma AESCO GROUP, przedstawiła
ofertę pomocy i przemodelowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, celem
uwolnienia wolnych środków na inwestycje. Z uwagi na bardzo duży nacisk na
inwestycje, będzie to niezbędne do przygotowania nowych inwestycji na terenie
powiatu zduńskowolskiego.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska omówiła w/w sprawę. Poinformowała, iż
konieczność uwolnienia wolnych środków na nowe inwestycje, spowodują zmiany,
które wiążą się z przemodelowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej w formie
kredytu lub obligacji.
Wicestarosta Pan Wojciech Rychlik zapytał o zestawienie kosztów kredytu oraz
kosztów obligacji.

Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska poinformowała, iż takie zestawienie
zostanie przygotowane. Wyraziła opinię, iż plusem emisji obligacji jest to, że są
szybciej pieniądze, a minusem większy koszt.
Starosta Pani Hanna Iwaniuk zaproponowała kontynuowanie dalszego porządku
obrad, a w w/w punkcie zarządziła przerwę do podjęcia decyzji do dnia następnego
do godziny 11:45.

PRZERWA

10.04.2019, godz. 11:45
Starosta Pani Hanna Iwaniuk wznowiła obrady w w/w punkcie.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła szacunkowe zestawienie
kosztów kredytu i obligacji.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zaakceptował zmianę
Wieloletniej Prognozy Finansowej z założeniem pozyskania środków w postaci
kredytu a nie obligacji oraz rozpoczęcie procedur zmierzających do przetargu.

Punkt 15
Uchwały budżetowe.
Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła projekty Uchwał Zarządu
Powiatu Zduńskowolskiego:
- 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/77/19
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 16
Sprawy różne:
1. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi Pan
Jarosław Andrysiak poprosił o możliwość dodatkowego przedstawienia Zarządowi
Powiatu tematu wniosku firmy NEXERA Sp. z o. o. z Warszawy o wydanie decyzji
lokalizacyjnej, który związany jest również z Zespołem Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego, a dotyczący zgody na umieszczenie w pasie drogi
wewnętrznej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 367/10, obręb
Wojsławice, gm. Zduńska Wola, której właścicielem jest Powiat Zduńskowolski
telekomunikacyjnego kabla światłowodowego. Kabel światłowodowy poprowadzony
przez wskazaną działkę posłuży przyłączeniu ZSRCKU do sieci szerokopasmowej
Internetu o wysokiej przepustowości w ramach realizowanego Projektu ,,Powszechny
dostęp do szybkiego Internetu” dla szkół w całej Polsce, które uzyskają bezpłatny
dostęp do szybkiego Internetu. Podobne przyłącza światłowodowe realizowane już
są lub będą dla pozostałych szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu
zduńskowolskiego. Bezpośrednio wnioskowane przyłącze do ZSRCKU realizować
będzie podwykonawca inwestora – firmy NEXERA Sp. z o. o. tj. firma IRIS
Telecommunication Poland Sp. z o. o. z Łodzi.
Zarząd Powiatu, po krótkiej dyskusji jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził
zgodę na wykonanie wnioskowanego przyłącza światłowodowego do Zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach i wydanie stosownej
decyzji lokalizacyjnej.
2. Starosta Pani Hanna Iwaniuk przedstawiła pismo Dyrektora I Liceum
Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie
zajęć z powodu strajku.
Zarząd

Powiatu

przyjął

do

wiadomości

Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli .

informację

Dyrektora

I

Liceum

Punkt 17
Wnioski Członków Zarządu.
Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 18
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

