PROTOKÓŁ NR 47/19
POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
w dniu 20 listopada 2019 r.
W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu (lista obecności w załączeniu)
Dariusz Czechowski Przewodniczący Zarządu,
Łukasz Karpiński
Wicestarosta,
Małgorzata Gusta
Członek Zarządu,
Rafał Pacanowski
Członek Zarządu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Cezary Nowak
- Sekretarz Powiatu,
Mirosława Sobczyk – Koszyka
- Główna Księgowa,
Robert Ślęzak
- Kierownik Wydziału Edukacji Kultury i Spraw
Obywatelskich,
Paweł Kowalczyk
- Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami,
Ilona Nowak
- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Włoszczowie,
Porządek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) określenia wyników konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.- o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(na 2020 r.)”,
2) wprowadzająca zmiany w Uchwale Nr 30/15 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania środków finansowych
dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka związanych z realizacją
rodzinnej pieczy zastępczej,
3) zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok.
3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1) zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2019 -2028,
3) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r.- o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2020r.)”,
4) stwierdzenia przekształcenia szkół prowadzonych przez Powiat Włoszczowski,
5) zmiany uchwały Nr X/82/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16 września 2019 r.w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu pomocy udzielanej przez
Powiat Włoszczowski w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży, a także trybu postępowania w sprawach dotyczących jej przyznawania,
6) wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Włoszczowski nieruchomości, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 371/93, położonej w obrębie
ewidencyjnym Bukowa w gminie Krasocin, celem nabycia pasa gruntu pod chodnikiem,
stanowiącego część pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0264T,
7) o zmianie Uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych w 2019 roku ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
8) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
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Włoszczowskiego w 2020 roku,
9) pokrycia ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
za 2018 rok,
10) zatwierdzenia „Programu naprawczego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie –
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II na lata 2019-2021”.
4. Zajęcie stanowiska w kwestii odszkodowania należnego za nieruchomości stanowiące
własność Powiatu Włoszczowskiego położone w obrębie 08 Włoszczowa – miasto
oraz w obrębie Łachów, które na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 11/19
z dnia 05.08.2019 r. staną się własnością Województwa Świętokrzyskiego.
5. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia
Posiedzeniu przewodniczył Dariusz Czechowski - Przewodniczący Zarządu.
Ad.1.
Pan Przewodniczący powitał wszystkich zebranych, przedstawił projekt porządku posiedzenia.
Zarząd czterema głosami „za” zatwierdził porządek posiedzenia.
Ad.2.1.
Pan Robert Ślęzak poinformował, że przyjęty przez Zarząd projekt "Programu współpracy
Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (na 2020 r.)”, został poddany konsultacjom społecznym w dniach 1 - 7 listopada
br. W podanym terminie nie zgłoszono żadnych wniosków i uwag dotyczących projektu.
Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 93/19 w sprawie określenia wyników konsultacji
projektu „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.- o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2020 r.)”.
Ad.2.2.
Pani Ilona Nowak poinformowała, iż w Uchwale Nr 30/15 wprowadzane są zmiany w zakresie
zwrotu środków na utrzymanie lokalu, a mianowicie, rozliczenie będzie miesięcznie, co pozwoli
na bieżące rozpatrywanie wniosków rodzin zastępczych, poprzez wydanie decyzji przyznającej
świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego. Kolejna zmiana dotyczy remontu budynków,
w których zamieszkują rodziny zastępcze i określa, iż w przypadku, gdy PCPR będzie
dysponowało środkami, dopuszcza się możliwość przyznania świadczenia z pominięciem
określonych zasad.
Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 94/19 wprowadzającą zmiany w Uchwale
Nr 30/15 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad
przyznawania środków finansowych dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom
dziecka związanych z realizacją rodzinnej pieczy zastępczej.
Ad.2.3.
Pani Mirosława Sobczyk – Koszyka wyjaśniła, iż dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu
Powiatu polegających na zmianie planowanych kwot wydatków pomiędzy poszczególnymi
paragrafami i rozdziałami w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej. Zmiany
wynikają z proponowanych zmian planowanych kwot wydatków przez kierowników jednostek
budżetowych tj. DPS, I LO, PCO, ZDP, KPP, PUP i Starostwa.
Zarząd czterema głosami „za” podjął uchwałę Nr 95/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu
na 2019 rok.
Ad.3.1.
Pani Mirosława Sobczyk – Koszyka wyjaśniła, iż zmiany w budżecie są wynikiem:
1. zmniejszenia dochodów o kwotę 431 997 zł, na zmianę składają się:
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a) 301 715 zł - zmniejszenie dotacji gmin na zadania inwestycyjne realizowane w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych, w tym:
 112 280 zł - zmniejszenie dotacji Gminy Krasocin na zadanie „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 0262T Krasocin-Czostków na odc. dł.800 mb”,
 189 435 zł - zmniejszenie dotacji Gminy Kluczewsko na zadanie Przebudowa drogi
powiatowej nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki na odc. Januszewice-Komorniki
na dł. 1672 mb.,
b) 179 349 zł - zmniejszenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie
inwestycyjne roczne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin-Czostków na odc.
dł. 800 mb”,
c) 1 067 zł - zwiększenie dochodów na działalność warsztatu terapii zajęciowej (w tym: 400 zł
z Caritas Diecezji Kieleckiej, 567 zł z Gminy Krasocin, 100 zł z powiatu Zawiercie),
d) 48 000 zł - zwiększenie w związku z planowanym uzyskaniem dodatkowych dochodów
z tytułu wyżywienia w internatach w tym: 23 000 zł w internacie Zespołu Szkół Nr 2
i 25 000 zł w internacie Zespołu Szkół Nr 3,
2. zwiększenia wydatków budżetowych o 118 003 zł, na zmianę składają się:
a) 527 424 zł - zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne, w tym:
 291 629 zł - zmniejszenie na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T KrasocinCzostków na odc. dł.800 mb”, po wykonaniu zadania,
 39 000 zł - zmniejszenie na zadanie inwestycyjne roczne „Przebudowa drogi powiatowej
nr 0227T w m. Konieczno na odc. 562 mb (środki własne Powiatu),
 236 795 zł - zmniejszenie na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca –
Januszewice - Komorniki na odc. Januszewice - Komorniki na dł. 1672 mb” (środki
Powiatu i środki Gminy Kluczewsko);
 24 000 zł - zmniejszenie środków na zadanie „Przebudowa drogi pow. nr 0237T
odc. Kwilina - Chlewice (wykonanie dokumentacji),
 64 000 zł zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup samochodu” w
Zarządzie Dróg Powiatowych,
b) 26 000 zł - zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne, w tym:
 43 000 zł- zmniejszenie środków na zadanie „Nabycie działki na rzecz Powiatu
Włoszczowskiego Nr 1262/5 o pow. 0,1187 ha w miejscowości Cieśle,
 17 000 zł - zwiększenie środków na nowe zadanie pn. „Nabycie na rzecz Powiatu
Włoszczowskiego działki Nr 371/93 o pow. 0,0125 ha położonej w Bukowie”
c) 37 855 zł - zwiększenie środków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych
działających w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach,
d) 1 366 zł - zwiększenie środków na dotację na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej
w związku z nowelizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października
w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim
i powiatowym,
e) 917 794 zł - zmniejszenie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego, jednostek
oświatowych, PCPR w związku z oszczędnościami, z przeznaczeniem na pokrycie
ujemnego wyniku finansowego ZOZ,
f) 250 000 zł - zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Dotacja dla ZOZ
na dofinansowanie do realizacji projektu Informatyzacja Placówek Medycznych
Województwa Świętokrzyskiego,
g) 1 800 000 zł - zwiększenie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego ZOZ-u,
h) zmiany w planowanych wydatkach między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi
zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek oraz zmiany w przychodach budżetu w wyniku
zaistniałych potrzeb.
Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie
Powiatu na 2019 rok, celem przekazania pod obrady Komisji i Rady.
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Ad.3.2.
Pani Mirosława Sobczyk – Koszyka wyjaśniła, iż zmiany w WPF obejmują:
1) zmiany w załączniku Nr 1 w zakresie zmian dochodów i wydatków stanowiące dostosowanie
WPF do aktualnego planu budżetu na 1019 r.,
2) zmiany w załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF, polegające na:
 39 000 zł - zmniejszeniu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 0227T w m. Konieczno na odc. 562mb”,
 236 795 zł - zmniejszeniu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca
- Januszewice - Komorniki na odc. Januszewice - Komorniki na dł. 1672 mb”,
 250 000 zł - zmniejszeniu wydatków na zadanie inwestycyjne: Dotacja dla ZOZ
na dofinansowanie do realizacji projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych
Województwa Świętokrzyskiego”.
Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2019-2028, celem
przekazania pod obrady Komisji i Rady.
Ad.3.3.
Pan Rafał Pacanowski zapytał czy jeżeli organizacja pozarządowa samodzielnie nie jest w stanie
się rozwiązać, to czy Starostwo z tytułu nadzoru przeprowadza likwidację.
Pan Sekretarz odpowiedział, że istnieje taka możliwość. Starosta w określonych ustawą
przypadkach może zawnioskować do właściwego sądu o przeprowadzenie likwidacji
stowarzyszenia.
Pani Małgorzata Gusta wyjaśniła, iż w takim przypadku wyznaczany jest likwidator.
Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
„Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2020r.)”, celem przekazania pod obrady Komisji i Rady.
Ad.3.4.
Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia
przekształcenia szkół prowadzonych przez Powiat Włoszczowski, celem przekazania pod obrady
Komisji i Rady.
Ad.3.5.
Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
Nr X/82/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16 września 2019 r.- w sprawie określenia
szczegółowych warunków, form i zakresu pomocy udzielanej przez Powiat Włoszczowski
w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, a także trybu
postępowania w sprawach dotyczących jej przyznawania, celem przekazania pod obrady Komisji
i Rady.
Ad.3.6.
Pan Paweł Kowalczyk wyjaśnił, iż na poprzednim posiedzeniu Zarządu omówiona została
konieczność zakupu działki Nr 371/93 w Bukowie. Wskazał, iż niniejsza sprawa rozpoczęła się
w roku 2015 ze wskazaniami, według których zostały rozpoczęte prace zmierzające do nabycia
części nieruchomości, a których konsekwencją jest projekt niniejszej uchwały. Ustalono również
warunki nabycia przedmiotowej nieruchomości. Po analizie zebranych informacji, operatów
szacunkowych, po spotkaniach i burzliwych negocjacjach mających na celu to, aby Powiat nabył
nieruchomość w jak najlepszej cenie ustalono, że cena, którą Powiat możne zapłacić to kwota
wynikająca z operatu szacunkowego w wysokości 13 000 zł.
Pan Przewodniczący wskazał, iż w uchwale nie została podana cena nabycia.
Pan Sekretarz wyjaśnił, iż Rada Powiatu zgodnie z przepisami wyraża tylko zgodę, natomiast cenę
ustala Zarząd.
Pan Wicestarosta wyjaśnił, iż prowadzono rozmowy ze sprzedającym, któremu udzielono
wyjaśnień dotyczących ceny nabycia działki oraz informacji o odprowadzeniu VAT-u. Wskazał,
iż pełnomocnik zbywcy nie zgadzał się z podanymi wyjaśnieniami i zaproponował kolejne
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spotkanie, ale jednoznacznie przekazano pełnomocnikowi zbywcy stanowisko Zarządu, iż kwota
13 000 zł jest kwotą ostateczną oraz, że Powiat nie zwróci kosztów podziału nieruchomości, który
został wykonany w 2016 roku.
Pan Przewodniczący wskazał, iż ponieważ Rada Powiatu podejmie uchwałę wyrażającą zgodę
na nabycie nieruchomości dla Powiatu, której wykonanie powierza się Zarządowi nie podając
ceny nabycia i jeżeli Zarząd uzna, że cena jest za wysoka, to należy rozumieć, iż uchwała
nie zostanie wykonana. W związku z tym poprosił o skonsultowanie tej kwestii z radcą prawnym.
Pan Sekretarz odpowiedział, iż uchwała jest uchwałą wyrażającą zgodę na nabycie,
a nie nakazująca nabycie. Wskazał, iż druga strona też może się wycofać i w takim przypadku
uchwała również będzie niewykonana. Dodał, że skonsultuje jeszcze raz tę kwestię z radcą.
Nadmienił, iż uzasadnienie uchwały zostanie uzupełnione o kwotę nabycia.
Pan Paweł Kowalczyk uważa, iż niniejsza uchwała jest uchwałą uprawniającą.
Pan Rafał Pacanowski zapytał czy cena 13 000 zł jest ceną brutto czy netto.
Pan Paweł Kowalczyk wyjaśnił, iż zgodnie z definicją ceny, to cena ma zawierać wszystko.
Pan Przewodniczący zaproponował dodanie w uzasadnieniu zapisu, iż ‘”Koszty notarialne
i sądowe związane z nabyciem nieruchomości pokrywa Powiat Włoszczowski”.
Pan Wicestarosta poparł stanowisko p. Przewodniczącego.
Pan Paweł Kowalczyk odczytał zaproponowaną zmianę do uzasadnienia.
Zarząd czterema głosami „za” przyjął po zmianach projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Włoszczowski nieruchomości, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działka Nr 371/93, położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowa
w gminie Krasocin, celem nabycia pasa gruntu pod chodnikiem, stanowiącego część pasa
drogowego drogi powiatowej Nr 0264T, celem przekazania pod obrady Komisji i Rady.
Ad.3.7.
Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu o zmianie Uchwały
w sprawie określenia zadań finansowanych w 2019 roku ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, celem przekazania pod obrady Komisji i Rady.
Ad.3.8.
Pan Przewodniczący wskazał, iż były prowadzone rozmowy z przedstawicielami aptek,
po których apteki przedstawiły ostateczny harmonogram dyżurów aptek.
Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2020 roku,
celem przekazania pod obrady Komisji i Rady.
Ad.3.9.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, iż zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej podmiot tworzący jest obowiązany w terminie 9 miesięcy od upływu
terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu (…) jeżeli strata netto za rok
obrotowy nie może być pokryta przez Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej we
własnym zakresie oraz po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną. Ponadto Zespół
Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie wykazał za rok obrotowy 2018 stratę w wysokości
w wysokości 6 682 141,72 zł, która skorygowana o koszty amortyzacji w wysokości 1 267 796,18
zł oraz pokryta w części z Funduszu Zakładu (zapasowego) w kwocie 864 275,61 zł, musi zostać
pokryta przez podmiot tworzący w pozostałej kwocie tj. 4 550 069,93 zł.
Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pokrycia
ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2018 rok, celem
przekazania pod obrady Komisji i Rady.
Ad.3.10.
Zarząd czterema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia
„Programu naprawczego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala
Powiatowego im. Jana Pawła II na lata 2019-2021”, celem przekazania pod obrady Komisji
i Rady.
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Ad.4.
Pan Wicestarosta zaproponował, aby w pierwszej kolejności zostały wycenione przedmiotowe
działki, w chwili obecnej nie są znane kwoty odszkodowań.
Pan Paweł Kowalczyk wyjaśnił, iż Zarząd teraz nie musi podejmować decyzji, może zająć
stanowisko w trakcie prowadzonego postępowania odszkodowawczego, w którym zostanie
określona wysokość odszkodowania. Ewentualne zrzeczenie się odszkodowania może nastąpić
również na kolejnym etapie, tj. po zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji. Uważa, iż jest
zasadne, aby poczekać na procedurę ustalenia odszkodowania, którą przeprowadzi wojewoda.
Zarząd czterema głosami „za” przyjął rozwiązanie zaproponowane przez p. Kowalczyka,
aby poczekać z zajęciem stanowiska do opracowania operatów szacunkowych ustalających
wartość odszkodowania.
Na tym zakończono posiedzenie, które trwało w godz. 1440 – 1530.
Protokolant:

Przewodniczący Zarządu:

Iwona Szafrańska

Dariusz Czechowski
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