PROTOKÓŁ NR 58/20
POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
w dniu 30 stycznia 2020 r.
W posiedzeniu uczestniczyło trzech członków Zarządu (lista obecności w załączeniu)
Dariusz Czechowski Przewodniczący Zarządu,
Łukasz Karpiński
Wicestarosta,
Rafał Pacanowski
Członek Zarządu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Cezary Nowak
- Sekretarz Powiatu,
Mirosława Sobczyk - Koszyka
- Główny Księgowy Powiatu,
Robert Suchanek
- Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Ochrony Zdrowia,
Paweł Kowalczyk
- Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami.
Porządek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok,
2) zmiany Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których
wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie,
3) wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi na terenie Gminy Secemin do kategorii dróg
gminnych,
4) podziału środków i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
a także ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
(na 2020 r.),
5) wyrażenia opinii dotyczącej projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Krasocin na lata 2016-2023.
3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2020 –
2032,
2) zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok,
3) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Włoszczowski prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka
Nr 635/1 o pow. 0,0721 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Wiśniowa w
gminie Włoszczowa oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej i
nieograniczonej służebności przesyłu,
4) rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia
petycji w sprawie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
4. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, oznaczoną
w ewidencji gruntów, jako działki o numerach: 4457/5 i 4457/1, położoną
w obrębie 06 Włoszczowa – miasto.
5. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, oznaczoną
w ewidencji gruntów, jako działka o numerze 4455/1, położoną w obrębie
06 Włoszczowa – miasto.
6. Sprawy różne.
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Przebieg posiedzenia
Posiedzeniu przewodniczył Dariusz Czechowski - Przewodniczący Zarządu.
Ad.1.
Pan Przewodniczący powitał wszystkich zebranych, przedstawił projekt porządku posiedzenia.
Zarząd trzema głosami „za” zatwierdził porządek posiedzenia.
Ad.2.1.
Pani Główna Księgowa wyjaśniła, iż zmiany w budżecie wynikają z proponowanych przez
kierowników jednostek budżetowych zmian planowanych kwot wydatków. Zmiana dotyczy
rozdziału 70005 i przeniesienia między paragrafami.
Zarząd trzema głosami „za” podjął uchwałę Nr 21/20 w sprawie zmian w budżecie Powiatu
na 2020 rok.
Ad.2.2.
Zarząd trzema głosami „za” podjął uchwałę Nr 22/20 w sprawie zmiany Regulaminu
postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Starostwie
Powiatowym we Włoszczowie.
Ad.2.3.
Pan Sekretarz wyjaśnił, iż droga wskazana w przedmiotowej uchwale do tej pory nie miała
kategorii drogi publicznej. W ciągu tej drogi znajduje się przejazd kolejowy i aby podtrzymać
kategorię tego przejazdu musi to być droga publiczna. W przypadku innych dróg kolej
automatycznie obniża kategorię przejazdu.
Zarząd trzema głosami „za” podjął uchwałę Nr 23/20 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu
drogi na terenie Gminy Secemin do kategorii dróg gminnych.
Ad.2.4.
Zarząd trzema głosami „za” podjął uchwałę Nr 24/20 w sprawie podziału środków i planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także ustalenia maksymalnych
kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli (na 2020 r.).
Ad.2.5.
Zarząd trzema głosami „za” podjął uchwałę Nr 25/20 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krasocin
na lata 2016-2023.
Ad.3.1.
Pani Główna Księgowa wyjaśniła, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2020-2032 obejmują zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 177 852 zł i dodano jedno
przedsięwzięcie pn. "Kształcenie zawodowe na sześć". Jest to projekt dofinansowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020. Zadanie będzie realizowane przez ZS Nr 2 o łącznych nakładach w kwocie
892 149 zł, limicie wydatków na 2020 rok 888 949 zł i na 2021 rok 3 200 zł. Pełen zakres
obrazują załączniki nr 1 i 2 WPF.
Zarząd trzema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2020
– 2032, celem przekazania pod obrady Komisji i Rady.
Ad.3.2.
Zarząd trzema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok, celem przekazania pod obrady Komisji
i Rady.
Ad.3.3.
Pan Sekretarz poinformował, że jedna z działek znajdujących się w ciągu drogi powiatowej
w stronę Konieczna stanowiła własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu PKP.
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Udało się dojść do porozumienia, żeby nieodpłatnie tę działkę nabyć na rzecz Powiatu.
Zarząd trzema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Włoszczowski prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków,
jako działka Nr 635/1 o pow. 0,0721 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Wiśniowa
w gminie Włoszczowa oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej
i nieograniczonej służebności przesyłu, celem przekazania pod obrady Komisji i Rady.
Ad.3.4.
Zarząd trzema głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego
oraz poparcia petycji w sprawie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski,
celem przekazania pod obrady Komisji i Rady.
Ad.4.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że chodzi o przyłącze, które firma realizuje na zlecenie Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ma to być przyłącze dla potrzeb Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców. Ma być przeprowadzone chodnikiem od ul. Wiśniowej w stronę
szpitala, następnie przejście przez wjazd na parking Starostwa do budynku i następnie
wewnątrz budynku.
Zarząd trzema głosami „za” wyraził zgodę na dysponowanie nieruchomością, oznaczoną
w ewidencji gruntów, jako działki o numerach: 4457/5 i 4457/1, położoną
w obrębie 06 Włoszczowa – miasto.
Ad.5.
Pan Paweł Kowalczyk wyjaśnił, że działka przedmiotowego wniosku nie stanowi drogi
publicznej. Już kilka razy była wyrażana zgoda na przejście przez tą drogę. Planowana jest
budowa przyłącza kablowego i budowa złącza kablowo - pomiarowego do zasilania stacji
bazowej telefonii komórkowej na dachu szpitala, najprawdopodobniej metodą przecisku.
Pan Rafał Pacanowski zwrócił uwagę, że ta droga wewnętrzna była kilka lat temu
remontowana, nawierzchnia była wymieniona. Ważne jest, aby przy okazji przecisku nie doszło
do tego, co na ul. Wiśniowej, że w miejscu przecisku zrobił się pagórek. Powinien być
odpowiedni zapis gwarantujący, że jak się coś pojawi, to zostanie to zabezpieczone.
Pan Paweł Kowalczyk powiedział, że z umowy wynika, iż wszystkie koszty, które pojawią się
w wyniku inwestycji pokrywa inwestor.
Zarząd trzema głosami „za” wyraził zgodę na dysponowanie nieruchomością, oznaczoną
w ewidencji gruntów, jako działka o numerze 4455/1, położoną w obrębie 06 Włoszczowa –
miasto.
Na tym zakończono posiedzenie, które trwało w godz. 1515 – 1540.
Protokolant:

Przewodniczący Zarządu:

Agata Tomasik

Dariusz Czechowski
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