
ProtokoN Nr 108/13
pos iedzen ia Zarzqdu powiatu M i 6skiego

w dniu 17 grudnia2013 r.

W posiedzeniu uczestn iczyli :

Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicestarosta - Krzysztof plochocki

czNon kowie ZarzEdu: Hen ryk Ksigzopolski
Marek Pachnik

orazt Danuta Strejczyk - Sekretarz powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik powiatu
Wincenty Bartnicki- nacz, Wydz. Inwestycji
Emilia Piotrkowicz - nacz. Wydz. Oswiaiy i promocji
wojciech osiriski - nacz. wydz. Gospodarki Nieruchomosciami

Porzqdek posiedzenia:
1. Otwarcieposiedzenia.
2. Przyjgcie porzqdku obrad,
3 Informacja o dzialalnosci starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.4' Rozpatrzenie wniosk6w do projekt6w uchwal'i innych m"aterial6w na XXIV sesjg Rady powiatu

Mi6skiego,
Podjgcie uchwaly w sprawie przyznania nagr6d iwyr6znien dla zawodnikow i trenera.om6wienie projektu uchwaly w sprawie planu obtinansowania form doskonalenia zawooowegonauczycieli w 2014 roku.
Sprawy oSwiatowe.
Podjgcie uchwaly w sprawie sprzeda2y skladnika majqtkowego starostwa powiatowego
w Mirisku Mazowieckim.

9. Sprawy zzakresugospodarki nieruchomoSciamr.
10' sprawa inwestycji realizowanei przy Gimnazjum i Liceum 096lnoksztalcqcym w MihskuMazowieckim.
11' Przedstawienie raportu Zespolu sterujqcego Projektem ,,Doradztwo prawne i podatkowe,

ekonomiczno-finansowe i techniczne w zakrelie przygotowania do realizaqi przez powiat Miriskizadania inwestycyjnego polegajqcego na rozbudowie, modernizacji 
' i restrukturyzacjiSamodzielnego, Publicznego zelpoiu opieki Zdrowotnej w Mirisku Mazowieckim w formulepartnerstwa publiczno-prywatnego, w szczeg6lnoSci w procesie wyboru partnera prywatnegoi zawarcia umowy z partnerem piywatnym,'.

12. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie powiatu na 2013 rok.
'f 3. Sprawy r62ne.
14, Przyjgcie protokolu posiedzenia w dniu 2 grudnia 2013 r.
1 5. Zamknigcie posiedzenia.

Ad.1
starosta - Antoni JanTarczyhski otworzyr posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, kt6ry zostal przyjgty jednogloSnie

(w obecno$ci 4 czlonkow Zarzadu\.

7.
8.



Ad.3
Starosta - Antoni Jan Tarczynski poinformowal o nastgpujqcych sprawach:- odbyl sig Konwent Powiatow Wojewodztwa MazowieckiJgo,'na ktbrym gfownymtematem byl plo]gkt 

_ 
Regionalnego Programu operacyjn"jo * projekcji -uuozetu

unijnego na lata 2014-2020 (brak srodkow na drogi powiatowe i'gminne;- odbyfo sie spotkanie konczqce wspolpraca- z firmq Aks5n uooit (poszukujqcq
w Siennicy gazu lupkowego),
- odbylo siq spotkanie z dyrektorem Regionalnym Lasow panstwowych w zakresie
dzialki leSnej na ul. Stankowizna w Mihsku Maz. 6eoynq szansa, aby jq. pozyskac bylobyzasiedzenie i w tym zakresie zostanie przygotowlnywniosek), "

. odbyly siq uroczystosci zwiqzane z przekizaniem samochodu Kppsp w Mihsku Maz.i 4 samochod6w, w tym dwoch dofinansowanych przez powiat Komendzie powiatowej
Policjiw Minsku Maz.,
- zmieniona zostala umowa z pFRON,
- w dniu 3 grudnia br. odbylo sig lV Powiatowe Forum Kultury w Minsku Mazowieckim,- zorganizowana zostala konferencja prasowa w szpitalu nt. obchodow jubileuszu
1OO-lecia szpitala,

Wicestarosta - Krzysztof Plochocki poinformowal o nastqpujqcej sprawie:- odbyl sig konwent wojtow i burmistrzow w Sulejowku, na ktoiym' iozmawiano m.in. natemat nowej perspektywy funduszy unijnych na iata 2014-2020, przedstawiona zostatanowa perspektywa dopfat bezpo5rednich.

Ad.4
Starosta powiedzial, ze Komisje nie zglosily uwag do materialow. powie dzial, 2ejest propozycja uzupernienia porz4dku obrad o ooiattowe punkty:- Podjgcie uchwaly w sprawie wyra2enia zgody na udziiN powiatu Minskiegow realizacji projektu ,,Nowoczesny elektronik" w ramach lX priorytetu programu

Operacyjnego Kapital Ludzki.
- Podjqcie uchwaNy w sprawie wyra2enia zgody na udzial powiatu Minskiegow realizacji projektu ,,MNodzi zawodowcy - m+oazi rogistycy n"-11rro*ieckimrynku pracy" w ra.mach lX Priorytetu Programu operacylnegb kapitaN Ludzki.- Podjgcie uchwaly w sprawie wyra2eniizgody na reaia=acJq projertu ,,Akademiaprofesjonalistow" w ramach lX Priorytetu eiogiamu oper""y;ti"g;-kapital Ludzki"- Podjgcie uchwaNy zmieniaj4cej uc-hwalg w lprawie'wyraienia" zgooy na udzialPowiatu Minskiego w reaiiiacil projekiu ,,Atrakcyjne ksztalcenie zawodowekluczem do sukcesu ucznia" w ramach lX Prioryteiu programu operacyjnegoKapital Ludzki.
Po analizie zgloszonych projektow zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na wprowadzeniedodatkowych punktow do porzqdku obrad.

Ad. 5
Naczelnik Wydziafu oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz poinformowafa, zez kohcem listopada uplynql termin skladania wniosk6w o nagrody sportowe. wplynqlo



37 wnioskow o nagrody, 1 wniosek o wyroznienie. Sze6c klubow aplikowalo o Srodki.Dwa wnioski nie spelniaty wymogow. formalnych (tj- brak zameldowrni, n, pobyt staly).P' Emilia Piotrkowicz poinformowala, 2e w buoiecie 2013 r. zaplanowane sE srodki

il ;:Lru wydziaru w zakresie p zvznanianagr6d iwyroznien:
zawodnikowi Klubu Sport wego AZS-AWF Warszawaw wysoko6ci 200 zl,

' Natalii Gecotce zawodniczce 
_ 

Miriskiego Klubu sportowego Taekwon-dow Minsku Mazowieckim w wysoko5ci S0O zl,- Marcie Krajewskiej - zawodni?.:g l\4ihskiego Klubu sportowego ,,Taekwon_do,,w Minsku Mazowieckim w wysoko6ci 500 zl,
- Karolowi t'uniewskiemu - zawodnikowi Minskiego Klubu Sportowego ,,Taekwon-do,,w Minsku Mazowieckim w wysokosci S0O zl,- Michalinie Mikulskiej - zawodn.iczce Mihskiego Klubu sportowego ,,Taekwon-do,,w Mirisku Mazowieckim w wysokoSci 4OO zl,- Gabriefi Misterkiewicz - zawodnicz." Mlnrki"go Klu u sportowego ,,Taekwon-do,,w Minsku Mazowieckim w wysoko6ci 500 zl,
- zuzannie Pyszel - zawodniczce Miejskiego Klubu sp rtowego ,,polonia,, Warszawaw wysoko6ci 500 zl,
- Mateuszowi Radomskiemu - zawodnikowi Miriskiego Klubu sportowego ,,Taekwon-do" w Mihsku Mazowieckim w wysokoSci 4OO zl,
- Bartlomiejowi strussowi - ziwodnikowi Uczniowskiego Klubu sportowego ,,MarysinWawerski" w Warszawie w wysoko6ci 1.200 zl,- Natalii raraszewskiej - zawodnicz_c_e Minskiego Klubu Sportowego ,,Taekwon-do,,w Mihsku Mazowieckim w wysokoSci 4OO zl,
- sewerianowi widerskiemu - zawodnikowi Mihskiego lubu sportowego ,,Taekwon-do" w Mihsku Mazowieckim w wysoko6ci 300 zl,- wiwianie widerskiej - zawodni.czce Minsi<iego Klubu sportowego ,,Taekwon-do,,w Minsku Mazowieckim w wysokoSci 400 zlotych,
- oskarowi Zi6lkowskiemu - zawodnikowi Miristiego Klubu sportowego ,,Taekwon-do,,w Mihsku Mazowieckim w wysokoSci 4OO zl,
Przyznana zostala rowniez- nagroda w wysokosci 7 o zfotych panu Jackowit'uniewskiemu - trenerowr MihJkiego Krubu sportowego ,,Taekwon-do,, w MinskuMazowieckim, wyrozniajqcemu sie osiqgniqciami w dzialalnosci sportowejiszkoleniowej.
wyroznienie za osiqgn-igcie wysokich wynikow sportowych przyznane zostafo Kacprowistrussowi - zawodnikowi Utzniowstiego KlJbu sportowego ,,Marysin wawerski,,w Warszawie.
Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie przyznania nagrod i wyrozniehsportowych dla zawodnikow i trenera; przeprowadzono glosowanie, w ktorym zapodjgciem uchwaly zarzqd Powiatu opowiedziat sig jeonog-loJri"lprv nieobecnoscip. M. Nowaka).

zarzqd Powiatu podj4l uchwalq Nr 575/13 w sprawie przyznania nagrodi wyr6znieri sportowych drazawodnik6w i trenera.



Ad.6
Naczelnik Wydzialu oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2ew budzecie powiatu na 2014 r. zabezpieczonL sq srodki na doskonalenie zawodowenauczycieli na poziomie o,7o/o odpisu oo wynagrodzen. Zgodnie ) 

"n. T1a KartyNauczyciela srodki przeznaczone na dofinansowani r doikonalenia zawodowegonauczycieli wyodrqbnia sig w budzecie organu prow tzqcego w wysokosci do 1%planowanych rocznych srodkow przeznaczonych a wynagrodzenia osobowenauczycielijednak nie mniej ni2O,5o/o tych Srodkow.
Przygotowany projekt uchwaly w spiawie planu dofin nsowania form doskonaleniazawodowego nauczycieli w 2014 roku zostanie przekazany do zaopiniowania zwiqzkomzawodowym.

Starosta zaproponowal, aby przedstawiony projekt uchwaly przekazac dozao pi n iow ania zwiqzkom zawodowym n a uczycie I i.

Ad. 7
Naczelnik Wydzialu oswiaty iPromocji wyjasnila, ze do 10 stycznia moznasklada6 wnioski o odznaczenia iotdery paristwowe,'a wnioski o przyznanie medalu KENdo 7 marca. zaprop.onowara, aby kompreksowo przygotow ac i zto2yZwniosri.Zaproponowala, aby wnioski 

- 
o 

. 
medat Komisf " Edukacji ruirodowel zlo2yc dlap' Malgorzaty Beczek i p. Danuty Miraszewskiel, wnioski o zloty meJal za dlugoletniqsluzbg dla p' Krystyny Milewskiej - Stasinowsr<i6i i p. .laniny Brzeszkiew icz, awnioseko srebrny medar za drugoretniE sruzbg dra p. Edvtv tuowiniar.

Wicestarosta - Krzysztof Plochocki zapioponowat, aby przygotowac i zlozycwniosek o zloty medar za drugoretniE sruzbg dra p. Anny padzik.'
Zarzqd przychylil sig do powylszej propozycji.

zarzqd Powiatu przyi{ propozycje'dotyczqce zlo2 nia wnioskow o odznaczeniai ordery pahstwowe.
Kolejno p' Emilia Piotrkowicz poinformowala, ze wpfynql wniosek Komitetuorganizacyjnego Vl Zlazdu Nauczycieli i Absolwentow Liceum ogolnoksztalcqcegow Sulej6wku, ktory zwrocil sig o wykonanie 300 sztuk pamiqtkowej tarczy szkoly, koszt2'100 zl. Dodara,. 2e.z1azd odbgdzie sig 31 r+ 2014 r. z oka4i 7g-recia szkoryi30-lecia nadania im. l. pader"wski"go.

Po analizie Starosta stwierdzil, ze nie ma mozliwoSci wsparcia. Doda l, 2e mo2naprzekazac materialy promocyjne powiatu.
Nastgpnie p. Emilia Piotrkowicz przedstawila wniosek dyrektora poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Minsku Maz., ktori zwrocifa sig o wyrazenie zgody nazatrudnienie w wymiarze 0,5 etatu pedagoga z oligofrenop"o"gojir,q n" okres od1 stycznia 2014 r. do 30.10.n14 r, Kosztto kwota 20.935 zr.
wyjasnita, ze pedagog przebywa od 1 listopada br. na urlopie dla poratowania zdrowiai 2eby badania dzieci mozna byto przeprowadzac na biezqco zachodzi potrzebazatrudnienia pedagoga.

Ustalono, zezarzqd powroci do wniosku na korejnym posiedzeniu.

Ad. 8
Naczelnik Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami Wojciech osihskiprzedstawil projekt uchwaly w sprawie sprzedazy ,ktronit, ma;qtto#ego starostwa



Powiatowego w Mihsku Mazowieckim. Wyjasnil, 2e chodzi o sprzedaz w trybie przetargu
ustnego wyposazenia kotlowni, w sklad kt6rej wchodzq dwa kotfy wodne i dwoch
kominow dwu6ciennych kwasoodpornych. Ustilono cene wywolawczq w wysokoSci
55.000 zl brutto,

Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly
czJonkowie Zarzqdu glosowali nastgpujqco:
- Starosta - Antoni JanTarczyriski - za podjqciem uchwaly,
- wicestarosta - Krzysztof plochocki - za podlqciem uchwJf,
- ^czlonek 

Zarzqdu - Henryk Ksigzopolski - za podigciem uchwaly,
-^czlonek zarzqdu - Marek pachnik - za podjgciem-uchwafy.
Glosow wstrzymuiqcych i przeciwnych nie oyto, inieobecny M. Nowak).

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 576/13 w sprawie sprzedazy skNadnika
maiqtkowego starostwa powiatowego w Mirisku Mazowieckim.

Ad.9
Naczelnik Wydzalu Gospodarki NieruchomoSciami Wojciech Osinski

powiedziat, ze dyrektor GiLO w Mihsku Maz. poinformowala, ze w dniacfr O-a gruOnia br.szkola zostala wybra.na jako miejsce sklad-ania i dystrybucji darow w ramach akcji
,,szlachetna paczka". Na potrzeby akcji charyiatywnej' zostanq udostgpnionL
nieodptatnie pomieszczenia w budynku Liceum.
Zarzqd przyi4 przedstawi o n 4 i nfo rmacjq.
Kolejno powiedzial, 2e dyrektor ZS Nr 1 w Mirisku Maz. poinformowala , Ze zoslala
zawarta umowa z p' J. Osihskq o najem lokalu uzytkowego bgdqcego w zasobach
ZS Nr 1 z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku izkolne-go, .)yn.irstalony zostalw kwocie 1.442,62 zl + VAT 23%. Umowa zostaf a zawarla na okres 1.10.2013 r. -30.09.2014 r.

Zarzqd przyj4 przed stawion 4 i nform acj g.
P. Wojciech osihski wyjaSnil, 2e w zwiqzku z przeprowadzonym na wniosek

Zarzqdu Powiatu podzialem nieruchomoSci stanowiqcej wlasnosc powiatu, a bqdqcej
w trwalym zarzqdzie ZSZ Nr 2 w Minsku Maz. na ul. 

-Sosnkowskiego, 
majqcym ni cetuwydzielenie zgodnie z_planem zagospodarowania przestrzennego drog. Wydzielone

dzialki o powierzchni 279 mkw., 34 mkw., 984 mkw. staly sig z mJcy prawa wlasnoSciq
Miasta Mihsk Maz. Dodal, 2e z tego tytulu przysluguje odszkodowanie. Zlecone zostalo
wykonanie operatu szacunkowego, w kt6rym- rzelc=oznawca wycenif dzialki na kwotg
111.140 zl.

Naczelnik Wydzialu Gospodarki Nieruchomo6ciami powiedziat, ze wystqpi doburmistrza Miasta. Mihsk Maz. z propozycjq zawarcia porozumienia i uzgodnienia
warunkow odszkodowania na podstawie opracowanego operatu.

P. Wojciech Osinski poinformowal, 2e 
"n"lir oo umowy z firmq Konsalnet

ochraniajEcq budynek na ul, Stankowizna obowiq_zuje do 31 grudnL br. i zaproponowal,aby przedlu2yc umowe na miesiqce styczeh i-luiy 2014 i., lub do momentu kiedywartosc nie przekroczy kwoty zapisanej w ustawie Prawo zam6wien publicznych
umozliwiajqcej zawarcie umowy z wolnej rgki.
Kolejno p' Wojciech Osinski poinformowal, 2e wojt Gminy Jakubow zwrocila sieo wyrazenie zgody na przebudowg drogi powiatowej nr 2z+ow w m. Kamionka



gm. Jakubow polegajqcej na budowie chodnika o dlugosci 1387 m i remoncie

ytywnie wniosek.
NieruchomoSciami porozmawia z wojtem
omosci na okreslony czas, wowczas na

kolejne posiedzenie zostanie przygotowany projekt uchwaly.
Naczelnik Wydzialu powiedziaf, 2e rektor Wyzszej Szkoly Nauk Spolecznych im.

Zarzqdu Powiatu z dnia 25 czerwca 2012 r.
onanie remontu czgsci internatowej szkoly
2e podczas remontu pojawily sie nowe
ktore nie byty mozliwe do przewidzenia.
iec czerwca 20i4 r.

rs remontu czynsz okreSlony byl w nizszej
stawce tj. 1 zllmkw ptzez 9 m-cy, a po2niej w kwocie 7 zllmkw.

Zarzqd przyi4 do wiadomo6ci informacjg. Ustalono, ze na kolejne posiedzenie
przygotowany zostanie projekt uchwaly w powyzszym zakresie.

Ad. 10

incenty Bartnicki poinformowal, 2e w dniu
LO firmy ,,ZlB" z proSbq
ocjalnej hali sportowej.

alowYch. 
owV' a zaProPonowano

ektowania wymaga tylko strop, a koszty

Wicestarosta
Inwestycji uzyskal opinig inspektora nadzoru i jezeii opinia bqdile pozytywne i z tego
tytutu nie bgdzie dodatkowych kosztow toZarzqd przychyla sig do po*vrti"j propory.li.

Ad.11
Naczelnik Wydzialu Inwestycji - Wincenty Bartnicki przedstawif raport obejmujqcyokres od 25 listopada do 9 grudnia br. Wykonawca wykonal nasigpulqce prace

i przygotowal nastgpujqce dokumenty:
- doradca przygotowal niezbqdne dokumenty umozliwiajqce wszczgciepostgpowania na wybor partnera prywatnego,
- uczestniczyl w spotkaniu ze zwiqzkami zawodowymi oraz pracownikami S1ZOZ

w Minsku Maz.,
- dalsze prace zwiqzane z realizaqeg ll etapu bgdq kontynuowane po podjgciuptzez Radq Powiatu uchwaly w sprawie realizaqi 

-zadania 
pn. ,,Rozbudbwa,modernizacja i restrukturyzacji SPZOZ w Mihsku Maz. wformule partnerstwa publiczno-

prywatnego".
zarzqd Powiatu zapoznar sig z przedstawionym raportem.

4d.12
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwafy w sprawie zmianw budzecie Powiatu na 2013 rok. Wyjasnila, 2e zmiany polegajq na zmianie planu



dochodow i wydatkow zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych
z budzetu pafstwa, przeniesieniu wydatkow miqdzy SS w ramach tego samego dziafu
w zakresie wydatkow biezqcych.

Zmiany dotycz4 nastgpuj qcych jed n ostek:
- Starostwa Powiatowego,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowranego w Minsku Maz.
- Zespolu Szkol Nr 1 w Mihsku Maz.
- Zespofu Szk6l Zawodowych Nr 2 w Mihsku Maz.
- Zespolu Szkol Ekonomicznych w Mirisku Maz.
- Zespolu Szkof im. M. Sklodowskiej-Curie w Mirisku Maz.
- Zespofu Szkol Agrotechnicznych w Mihsku Maz.
- Zespolu Szkol Specjalnych w lgnacowie,
- Domu Pomocy Spolecznej Sw. Jozefa w Mieni,
- Domu Pomocy Spolecznej ,,Jedlina" w Mieni,
- Domu Pomocy Spolecznej w Kqtach,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Minsku Maz.
- Porad n i Psycholog iczno-Pedagog icznej w S ulejowku,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mihsku Maz.
- Powiatowego Urzgdu Pracy w Mihsku Maz.
- Powiatowego srodowiskowego Domu samopomocy w Minsku Maz.
- Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy pozarnej w Minsku Maz.
- Zarzqdu Drog Powiatowych w Minsku Maz,

Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly
czlonkowie Zarzqdu glosowali nastgpujqco:
- Starosta - Antoni Jan Tarczynski - za podjgciem uchwaly,
- Wicestarosta - Krzysztof Plochocki - za podjgciem uchwaly,
- czlonek zarzqdu - Henryk Ksiqzopolski - za podiqciem uchwafy,
-_Czlonek Zarzqdu - Marek pachnik - za podjgciem uchwaly.
Glosow wstrzymujqcych i przeciwnych nie byro, (nieobecny M. Nowak),

Zarzqd Powiatu podjEN uchwatg Nr 577113 w sprawie zmian w budzecie
Powiatu na 2013 rok.

Skarbnik Powiatu poinformowala o problemach, jakie pojawily sig przy realizacji
inwestycji - remont dachu w DpS Sw. Jozefa w Mieni.
Wicestarosta wyjaSnil,2e w trakcie realizaqi zadania okazalo sig, ze czgsc prac nie jest
mozliwa do zrealizowania, uwagi zglosil rowniez konserwatoi zabytkbw. W zwiqzku
ztym niezbgdne bylo przeprojektowanie, a z tym wiq2q sig dodatkowe Srodki w kwocie
67.000 zl.

Skarbnik Powiatu powiedziala, 2e Srodki na ten cel sq zabezpieczone. pomimo
zapewnie6,2e zadanie zostanie ukohczone do 16 grudnia br. zadanie nie jest jeszcze
zakonczone.

Ad. 13
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk powiedziaNa, ze dyrektor PCpR w Mirisku Maz.

p_rzedto2yl nowy preliminarz Warsztat6w Terapii Zijgciowej ,,Caritas" Diecezji
Warszawsko-Praskiej.



Zarzqd Powiatu zaakceptowaf przedlolony preliminarz Warsztatow Terapii
Zajqciowej,,Caritas".

Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie sig 30 grudnia br, o godz . 12.00.

A|d.14
Protokof posiedzenia w dniu 2 grudnia 2013 r. zostal przyiqty.

Ad. 15
Zamknigcie posiedzenia.

Starosta - Antoni Jan Tarczyriski

Wicestarost a - Krzysztof ptochocki

Czlonkowie Zarzqdu: Henryk Ksigzopolski

Marek Pachnik


