Protokół Nr VI/17/19
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 17.04.2019 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.

Lidia Papudzińska – W/Z Skarbnika Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu udział brali:
1. Pani Magdalena Szymczak – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania
Przedsiębiorczości
2. Pan Mariusz Kubiak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
3. Pan Jarosław Andrysiak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Terenami Rozwojowymi
4. Pani Anna Stoczkowska-Smęda – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu

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/16/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 09.04.2019 r.

4. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie
powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu ds. opracowania aktualizacji projektu
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Zduńskowolskiego na lata
2019-2040. – OR/20/19
5. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie
szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.
–OR/21/19
6. Wniosek Wydziału

Spraw Społecznych

i

Wspierania

Przedsiębiorczości

w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej
sytuacji społecznej i demograficznej w powiecie zduńskowolskim za 2018 r. –
SP.24.2019
7. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia ustawicznego w Wojsławicach. – ED.26.2019
8. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
wyłonienia

kandydata

na

stanowisko

dyrektora

Centrum

Kształcenia

Ustawicznego w Zduńskiej Woli. – ED.27.2019
9. Informacja Wydziału Edukacji o wysokości miesięcznej stawki dotacji na jednego
ucznia/słuchacza/dziecko szkół i placówek niepublicznych wpisanych do
ewidencji prowadzonej przez powiat zduńskowolski. – ED.28.2019
10. Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie sprawozdania z realizacji
Programu

Współpracy

Powiatu

Zduńskowolskiego

z

organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za 2018 rok. – PK.9.2019
11. Uchwały budżetowe.
12. Sprawy różne.
13. Wnioski Członków Zarządu.
14. Zakończenie posiedzenia.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził przedstawiony
porządek obrad.

Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu nr VI/16/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 09.04.2019 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził protokół nr VI/16/19
z posiedzenia Zarządu w dniu 09.04.2019 r.

Punkt 4
Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie
powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu ds. opracowania aktualizacji projektu
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Zduńskowolskiego na lata 20192040. – OR/20/19

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

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie powołania doraźnej Komisji
Rady Powiatu ds. opracowania aktualizacji projektu Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019-2040, a następnie skierował
na stosowne komisje i sesję.

Punkt 5
Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w sprawie
zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie
szczegółowych

zasad

wnoszenia

obywatelskich

– OR/21/19

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

inicjatyw

uchwałodawczych.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował projekt
Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie szczegółowych zasad
wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, a następnie skierował na
stosowne komisje i sesję.

Punkt 6
Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie
oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej w powiecie zduńskowolskim za 2018 r. – SP.24.2019

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) przyjął ocenę zasobów pomocy
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej
w powiecie zduńskowolskim za 2018 r., a następnie skierował na stosowne komisje
i sesję.

Punkt 7
Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkół Rolnicze Centrum

Kształcenia ustawicznego w Wojsławicach. – ED.26.2019

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/78/19
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia ustawicznego
w Wojsławicach.

Punkt 8

Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Zduńskiej Woli. – ED.27.2019

Opinia prawna:
„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/79/19
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli.

Punkt 9
Informacja Wydziału Edukacji o wysokości miesięcznej stawki dotacji na jednego
ucznia/słuchacza/dziecko szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji
prowadzonej przez powiat zduńskowolski. – ED.28.2019

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag do przygotowanego materiału, zaznaczyć jednak należy – w ślad
za dodatkową inf. Wydz. ED – że rozliczenie dotacji w/g wielkości

ujętych

w metryczce subwencji oświatowej łączy się z koniecznością zabezpieczenia
dodatkowych środków na „oświatę” w wysokości ponad 580 000, 00 zł”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) przyjął informację dotyczącą
wysokości miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia/słuchacza/dziecko szkół
i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez powiat
zduńskowolski.

Punkt 10
Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie sprawozdania z realizacji
Programu Współpracy Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
– PK.9.2019

Opinia prawna:
„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:
„Nie wnoszę uwag”.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) przyjął sprawozdanie
z realizacji Programu Współpracy Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami
pozarządowymi

oraz

innymi

podmiotami prowadzącymi

działalność

pożytku

publicznego za 2018 rok, a następnie skierował na stosowne komisje i sesję.

Punkt 11
Uchwały budżetowe.
w/z Skarbnika Powiatu Pani Lidia Papudzińska przedstawiła projekty Uchwał
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego:
- w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2019
w zakresie zadań zleconych.
Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/80/19
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2019
w zakresie zadań zleconych.
- 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/81/19
zmieniającą Uchwałę Nr VI/3/19 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia
8 stycznia

2019

r.

w

sprawie

Zduńskowolskiego na rok 2019.

Punkt 12

wykonania

uchwały

budżetowej

Powiatu

Sprawy różne:
1. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła pismo Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” przy KPPSP w Zduńskiej Woli w sprawie przeprowadzenia
ponownej analizy eksmisji najemcy z mieszkania przy ul. Królewskiej 10a/2
w Zduńskiej Woli oraz projekt odpowiedzi w sprawie podtrzymania dotychczasowego
stanowiska wypowiedzenia najmu z powodu szeregu naruszeń przez najemcę lokalu
oraz zaniedbywaniem przez niego przedmiotowego lokalu. Najemca używa lokalu
w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zarząd Powiatu (ogółem 4 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” Etatowego Członka
Zarządu Pana Marcina Łabędzkiego) zaakceptował przedstawiony projekt pisma,
(ogółem 4 głosy „za”) wyraził zgodę na podpisanie pisma przez Starostę Hannę
Iwaniuk i Wicestarostę Wojciecha Rychlika oraz skierowanie odpowiedzi do Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
2. Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Pani Anna Stoczkowska-Smęda
przedstawiła prośbę Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach
o wsparcie finansowe na gruntowną modernizację instalacji elektrycznej, oświetlenia,
wycyklinowanie i pomalowanie podłogi oraz ścian, z okazji obchodów Jubileuszu
100-lecia działalności w 2020 r. Przybliżony koszt remontów w Strażnicy to
12 500, 00 zł.

Opinia prawna:
„W załączeniu do protokołu”.

Nieetatowy Członek Zarządu Pan Tomasz Ziółkowski opuścił posiedzenie Zarządu.

Zarząd Powiatu polecił przygotowanie odpowiedzi do Zarządu Ochotniczej Straży
Pożarnej w Prusinowicach informujące o trudnej sytuacji finansowej budżetu powiatu
oraz braku możliwości dofinansowania wnioskowanego remontu.

Nieetatowy Członek Zarządu Pani Jadwiga Ziółkowska opuściła posiedzenie
Zarządu.
3. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi Pan
Jarosław Andrysiak przedstawił temat przygotowania do ewentualnej sprzedaży
nieruchomości Powiatu Zduńskowolskiego w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego
15-17 tj. Plac Krakowski, który obecnie jest wykorzystywany przez Zespół Szkół
Zawodowych Nr 1 na cele edukacyjne – boisko sportowe. Obecnie przygotowywane
są przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola zmiany w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zduńska Wola dla obszaru
obejmującego m.in. wskazany powyżej teren i zostały uzgodnione wspólnie wnioski
w tej kwestii, które winny być złożone przez Powiat. Uwzględnienie tych wniosków
przez Prezydenta Miasta pozwoli w efekcie na podjęcie procedury przygotowania
przedmiotowej nieruchomości do ewentualnej sprzedaży.
Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego zapoznał się z proponowanymi zmianami do
Studium i zaakceptował treść przygotowanego wniosku do Prezydenta.
4. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi Pan
Jarosław Andrysiak przedstawił również wniosek Wójta Gminy Zduńska Wola
o przekazanie na rzecz Gminy Zduńska Wola wydzielonej części działki oznaczonej
numerem ewidencyjnym 400, położonej w m. Zamłynie, gm. Zduńska Wola,
a stanowiącej część drogi powiatowej Izabelów – Boczki, zgodnie z przedstawionym
załącznikiem graficznym (ok. 600m2). Jest to obecnie jedynie odnoga głównej drogi
powiatowej i stanowi dojazd do pól dla okolicznych mieszkańców, a gmina jest
zainteresowana jej nieodpłatnym przejęciem po wydzieleniu geodezyjnym z całości
nieruchomości Powiatu.
Zarząd Powiatu ogółem (ogółem 3 głosy „za”) pozytywnie odniósł się do wniosku
Wójta i wyraził zgodę na podjęcie czynności geodezyjnego wydzielenia wskazanej
części przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z wnioskiem Wójta.

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

Punkt 14
Zakończenie posiedzenia

Posiedzenie zakończyła Starosta Hanna Iwaniuk.
Na tym protokół zakończono.

Starosta Hanna Iwaniuk– Przewodniczący Zarządu
Wojciech Rychlik - Wicestarosta
Marcin Łabędzki – Etatowy Członek Zarządu
Jadwiga Ziółkowska – Nieetatowy Członek Zarządu
Tomasz Ziółkowski – Nieetatowy Członek Zarządu

Protokołowała:
E. Jankowska

