
Protokól Nr 100/2006
z posiedzenia zaŹądu Powiatu Mińskiego

w dniu 27 lutego 2006 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
P|zewodniczący zarządu _ Antoni Jan Tarczyński
Wicestarosta - Krzysztof lvlichalik

czlonkowie zarządu : Krystyna, Pazio
Henryk Switkowski
Roman Jaguścik

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bąk _ skarbnik Powiatu
ErniIia Piotrkowicz _ NaczeInik Wydziału ośWiaty i Ku|tury

Porządek posiedzenia:

1  n h ' . r . i a n ^ . , a . l 7 a n i .

2' P|zy)ęCie porządku obrad'
3 |nformacja o działa|ności Starosiy W okresie od poprzedniego posiedzenia
4. Rozpatrzenie WnioskóW Komisj do projektóW uchwał i innych materiałÓW na XXV|

sesję Rady PoWiatu |V]ińskiego'
5' Podjęcie uchwały W sprawie nieodpłatnego pzekazania składnika majątkowego

Starostwa Powiatowego W MińskU |\,4azowieckim.
6' Podjęcie uchwały W sprawie wyznaczenia powiatowych jednostek

organizacyjnych' W których może być Wykonywana kara ograniczenia Wo|ności
oruz p|aca społecznie uŻ\łeczna

7' Sprawy róZne'
8' Przy]ęcie protokołu Z posiedzenia W dniu 20'02'2006 |'
9. zamknięcie posiedZenia,

Ad.  1
starosta _ Antoni Jan TarczyńSki otworzył posiedzenie ZarZądU Powiatu

M]ńskiego

Ad- 2
PrzedStawiony porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie

Ad. 3
Starosta poinformował. iz W ok|esie od poprzedniego posiedzenia zajmował

się następującymi sprawami:
- brał udział W uroczystości nadania imienia ,'ońa białego,, Gimnazjum

w Jakubowie,
- uczestniczył w obchodach 1s-|ecia firmy ,,Pańnei,.
- był na koncercie Pop-oratorium zorganizowanym p|zez |Vlińskie, Towarzystwo

|\,4uzyczne oraz chór |\,4iędzyparafia|ny |cHTHlS W koście|e pW' sW' Antoniego
W Mińsku |V]azowieckim '



- spotkał się z dyrektorem SPZoZ dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy.
W Zakresie ptzygotowania posiedZeń Rady Społecznej przy samodz|eInym
Publicznym Zespole Opleki Zdrowotnej oraz posiedzena Powiatowej Rady
Zatrudnienia.

- wizytował zespół szkÓł Agrotechnicznych W Janowie zapoznając się
z problenranri jednostki,

- spotkał się z przedstawicielami Zakładu Energetycznego Warszawa Teren
W l\,4ińsku Mazowieckim na którym rozmawiano nt' zamierzeń Zakładu
Energetycznego w zakresie modernizacjr linii energetycrnych na terenie powiatu
nrińskiego.

- Uczestniczył W posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Rozwoju PoWatu. które
było poszerzone o przedstawicie|i gm n i miast z terenu powiatu. zajmujących Się
sorawami bezDieczeńStWa oraz orzedstaw]cieIi KPPsP W |\,4ińsku |\y'az'
Wicestarosta _ K|zysztof Michalik wyjaśnił. iz rozstrzygnięiy Został przetarg na

sprzedaż nieruchon']ości We Wsi WojciechóWka' gmina Siennica' Zgłosił Się 1 oferent.
który kupił nieruchomość za kwotę brutto 49'288 zł

Następnie poinformował. ze Z NaczeInikiem wydziałU Zarządzania Kryzysowego
i spraw obronnych by|i W UrZędZie Wojewódzkin'r.gdzie przedstawiony został do
Zatwierdzenia P|an ope|acy]ny funkcjonowania powiatu n,]ińsk]ego W Warunkach
zewnętrznego zag|ozenia bezpieczeństwa pańStWa i W czasie Wojny P|an został
zatwierdzony 24 lutego br.
P' K|zysztat Ny'icha|ik poinformował że uczestnlczył W Sesjach Rady Gminy sienn ca
i Rady |\,4iejskie] W Kałuszyn]e szereg pytań doIyczy]p zadań z zakresu budownictwa
drogowego iuty]izacji eternitu' Pytania radnych KałUszyna dotyczyły i|ości środkóW
przekazywanych na zadania W samym mieśc e na podstawie porozumień'

Ad.5
sekretarz Powiatu _ Danuta strejczyk powiedziała' że Rejonowy Związek

spółek Wodnych w |V]ińsku |\,4azowieckim zwrócił się o przekazanie zestawu
komputerowego' Dodała, Źe W starostwie jest Sprzęt. który jest zbędny i n']oże zostać
przekazany na potrzeby ZWiązkU
Następn]e odczytany został projekt uchwały W spraw]e nieodpłatnego wzekazanla
składnika majątkowego starostwa Powiatowego W |V]ińsku |\,4azowieck m;
przeprowadzono głosowanie W którym za podjęciem uchwały Zarząd PoWiatU
opoWiedział się jednogłośnie

zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 551/06 W sprawie nieodpłatnego
przekazania skladnika majątkowego starostwa Powiatowego w Mińsku
Mazowieckim.

Ad.6
Sekretarz Powiatu poinformowała Że Prczes sądu Rejonowego W |\'4ińsku

Maz' zw|óciła się o Wyznaczenie W terminie 30 dni podmiotóW pod|egłych powiatowi,
W których będzie mogła być Wykonywana kara ograniczenia Wo|nośc| oraz praca
społeczn]e Uż.yteczna Przewidywana jest koniecznośĆ zorganizowania miejsc pracy
W podm otach podległych powiatowi dla 50 skazanych
Dodała Że zgodnie z rozpo|ządzeniem Rady |V]inistróW z dnia 23 marca 2004 |'
W sprawie podm]otóW. W których jest wykonpvana kara ograniczenia Wo|ności oraz
praca społecznie uŻ\Jl'eczna Właściwy organ samoządu terytoria|nego wyznacza
podmioty oraz prowadz] Wykaz tych podmiotóW'



P' Danuta Strejczyk Wyjaśniła. iż kara ograniczenia Wo|ności i praca społecznie
UŻyIeczna może być Wykonywana W następujących jednostkach:
- zaządzie Dróg Powiatowych W |V]]ńsku |\,4az'
- samodzie|nym Pub|icznym Zespo|e opieki Zdrowotnej W |\,4ińsku Maz'
- Domu Pomocy społecznej W Kątach,
- Domu Pomocy społecznej śW Józefa W Mieni'
- Domu Pomocy Społecznej ,.JedIina'' W |\i]ieni'
Ponadto dodała. ze 3 marca br' zosianie zotganizowane W powyższej Sprawie
spotkan]e z Prezes sądu Rejonowego
sekretarz Powiatu odczytała pro]ekt uchwały W sprawie Wyznaczenia powiatowych
jednostek organizacyjnych. W których moze być Wykonywana kara ograniczenia
Wo]ności oraz praca społecznie uzy|eczna' przeprowadzono głosowanie, W którym za
podjęciem uchwały Zarząd Powiatu opowiedział się jednogłośnie'

zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 552/06 W sprawie Wyznaczenia
powiatowych jednostek organizacyjnych, W których może być wykonywana
kara ograniczenia woIności oraz praca społecznie użyteczna.

Ad.7
starosta poinfo|mował' iż na posiedzeniu Komisji BezpieczeńStwa iRozwoju

Powiatu radny Jerzy Miąskiewicz poruszył sprawę niewłaściwego Wykorzystywania
p|zez firmę, która Wyg|ała przetarg na zimowe utrzymanie dróg W pow ecie materiału
za|ządu D|óg Powiatowych przefnaczonego do utrzymania dróg'
Następn]e Zaproponował' aby Zarząd po uzyskaniu takie] informacji Wystąpił do
dy|ektora zDP o Wyjaśnienie kwestii poruszanych na komisji W za|ezności od
uzyskanych informacj' podjete zosta1ą daISze czyrnosci'
zarząd Powiatu zaakceptował podjęcie powyżSzych działań'

NaczeInik WydziałU ośWiaty i Ku|tUry- EmiIia Piotrkowicz powiedziała. że
stowarzyszenie Rozwoju Wsi z MrozóW Wystąpiło z Wnioskiem o Wsparcie finansowe
W kwocie 2.000 zł' na Wydanie a|bumu ',|\,4iejsca ku|tu religljne W moim regionie'
Przydrożne k|zyże i kap|iczki Znajdujące się na terenie parafii pW' śW' Wojciecha
w Jeruza|u,,- Dodała' że pózniej stowarzyszenie przekazałoby odpowiednią j|ośc
aIbumóW stanowiącą róWnowańość przyznanej kwoty'
starosta zwrócił się o uzupełnienie Wniosku o informacje dot' całkowitego kosztu
Wydania albumu i i|ośc egzemp|arzy. Decyzja W powyzszej sprawie zostanie podjęta
na koIe]nym posiedZeniu Zarządu'

skarbnik PoWiatU przedstawiła Wniosek Koła Pszcze|aŻy z |V]ińska
|\y'azowieckiego o przyznanie dotacji W wysokości 1000 zł' z p|zeznaczen|em na
szkolenie oszczelarzv.
UstaIono, że Wniosek zostanie rozpalrzony na kolejnym posiedzeniu'

członek zarządu - Roman Jaguścik poruszył temat Usta|en]a podobnych
Wartości jednego pUnktu d|a potrzeb sporządzenia tabe| miesięcznego
WynagrodZenia zasadniczego pracownikóW obsługi'

zarząd Powiatu jednogłośnie podiął uchwałę Nr 553/06 W sprawie
powierzenia starostwu Powiatowemu W Mińsku Mazowieckim przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzieIenie zamówienia pubIicznego.



Ustalono' że ko|ejne posiedzenie zarządu PowiaIU odbędzie się 13 marca br'
o  łodz.  12.30.

Ad.8
Protokół z posiedzenia W dniu 20 |utego br' został przyjęty'

Ad. 9
zamknięcie pos]edzenia'

P|zewadniczący za|ządu Antoni Jan Tarczyńsk

Wicestarosta - Krzysztof Michalk

członkow e Zazadu Krystyna Pazlo

Roman Jaguśc k

Henryk ŚWltkowski

sporfądfi] A Go cew


