
Protok6N Nr 109/13
posiedzen ia ZarzEdu Powiatu M i nskiego

w dniu 30 grudnia 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki

czlon kowie ZarzEdu: Hen ryk Ksigzopolski
Marek Pachnik
Marcin Nowak

orazi Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Wojciech Osinski - nacz. Wydz. Gospodarki Nieruchomo6ciami

PorzEdek posiedzenia:

1. Otwarcieposiedzenia.
2. Przyjgcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dziatalno5ci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Podjgcie uchwaty w sprawie u2yczenia nieruchomo6ci polo2onej w Kamionce, gmina Jakub6w,

stanowiqcej czgS6 drogi powiatowej nr 2249\N.
5. Podjqcie uchwaly w sprawie nabycia prawa uzytkowania wieczystego dziatki nr 335/4 w Ceglowie.
6. Podjqcie uchwaly w sprawie wynajgcia czgsci budynku Zespolu Szk6t Zawodowych Nr 2

im. Powstaric6w Warszawy w Mirisku Mazowieckim w trybie bezprzetargowym.
7 . Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2013 rok.
8. Sprawy ro2ne.
9. Przyjqcie protokolu posiedzenia w dniu 17 grudnia 2013 r.
10. Zamknigcie posiedzenia.

Ad. 1

Starosta - Antoni JanTarczyriski otworzyl posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostal przyjgty jednogtoSnie.

Ad.3
Starosta - Antoni JanTarczynski poinformowal o nastqpuj4cych sprawach:

- wplynqto pismo Marszafka Wojewodztwa Mazowieckiego dotyczqce podjQcia dzialah
w zakresie poprawy dramatycznej sytuacji w sluzbie zdrowia na terenie Mazowsza.
Marszafek zwrocil siQ wsparcie dzialan majqcych na celu uruchomienie srodkow
finansowych pozostajqcych w dyspozycji NFZ z rezerwy og6lnej lub funduszu
zapasowego i przeznaczenie ich na Swiadczenia opieki zdrowotnej finansowane przez
Oddzialy Wojewodzkie N FZ.
Zarzqd podjAl decyzjg o poparciu dzialan w powyzszym zakresie.



- odbylo sig spotkanie z przedstawicielami PEC w Minsku Maz. w zakresie zlo2onej
przez przedsigbiorstwo propozycji, aby w zwiqzku z planowanq budowq kolektora
cieplnego do budowanej przez Miasto Minsk Maz. sali gimnastycznej przylqczyc obiekty
przy ul. Budowlanej 4 (koszt ok. 400.000 zl), a oszczqdnoSci w ciqgu roku wyniostyby
ok. 120.000 zt.
- odbylo sig pierwsze posiedzenie Rady Spolecznej przy SPZOZ. Przewodniczqcym
Rady Spolecznej zostal Wicestarosta - Krzysztof Plochocki.

Ad.4
Naczelnik Wydziatu Gospodarki NieruchomoSciami - Wojciech Osiriski

przedstawil projekt uchwaly w sprawie uLyczenia nieruchomoSci polozonej w Kamionce,
gmina Jakub6w, stanowiqcej czgsc drogi powiatowej nr 2249\N. Dodat, 2e zadanie,
ktore ma byc realizowane jest dofinansowane pzez Urzqd Marszalkowski. Z wojtem
gminy uzgodniono,2e u2yczenie bgdzie dotyczylo okresu 7 lat.
Nastgpnie przeprowadzono gfosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedziat sig jednoglo6nie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 578113 w sprawie u2yczenia
nieruchomo6ci poNo2onej w Kamionce, gmina Jakub6w, stanowiqcej czqsc drogi
powiatowej nr 2249W.

Ad. 5
P. Wojciech Osiriski przedstawif projekt uchwaly w sprawie nabycia prawa

uzytkowania wieczystego dzialki nr 33514 w Ceglowie. Wyjasnil, ze chodzi o nieodplatne
nabycie od PKP S.A. prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci polozonej
w ceglowie, a zajgtej pod drogq powiatowq nr 2229\N Jgdrzejow-ceg{ow-Kuflew.
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial siq jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwatq Nr 579113 w sprawie nabycia prawa
u2ytkowania wieczystego dzialki nr 335/4 w CegNowie.

Ad. 6
Naczelnik Wydzialu Gospodarki NieruchomoSciami wyjaSnil, ze w nawiqzaniu do

wniosku zlo2onego ptzez Wyzszq Szkofg Nauk Spolecznych im. ks. J. Majki
i przedstawionego na poprzednim posiedzeniu przygotowany zostal projekt uchwaly
w sprawie wynajgcia czgSci budynku Zespolu Szkol Zawodowych Nr 2 im. Powstancow
Warszawy w Mirisku Mazowieckim w trybie bezprzetargowym.
Dodal, 2e przygotowany zostal projekt uchwaly, w ktorym za wydzier2awione
pomieszczenia w internacie pozostala stawka 1 zll mkw miesiqcznie + media w okresie
od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 t., a nastqpnie 7 zllmkw+ media.
Nastqpnie przeprowadzono gfosowanie, w kt6rym za podjgciem uchwaly w sprawie
wynajqcia czg6ci budynku Zespotu Szkol Zawodowych Nr 2 im. Powstafcow Warszawy
w Minsku Mazowieckim w trybie bezprzetargowym, Zarzqd Powiatu opowiedzial siq
jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjqt uchwaNq Nr 580/13 w sprawie wynajgcia czgsci
budynku ZespoNu SzkoN Zawodowych Nr 2 )m. Powstaficow Warszawy w Minsku
Mazowieckim w trybie bezprzetargowym.



Ad.7
Skarbnik Powiatu - Teresa nw budzecie Powiatu na 2013 rok. u

dochodow i wydatkow zwiqzanych 6z budzetu panstwa, przeniesieniu wydatko u
w zakresie wydatk6w biezqcych orcz przen

Zmiany dotyczq nastgpuj qcych jed nostek:
- Starostwa Powiatowego,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Minsku Maz.
- Zespolu Szkof Nr 1 w Mihsku Maz,
- Zespolu Szk6l Zawodowych Nr 2 w Mihsku Maz.
- Zespolu Szkol Ekonomicznych w Minsku Maz.
- Zespofu Szkol im. M. Sklodowskiej-Curie w Mihsku Maz.
- Zespolu Szkol Agrotechnicznych w Mihsku Maz.
- Zespolu Szkol Specjalnych w lgnacowie,
- Domu Pomocy Spofecznej sw, Jozefa w Mieni,
- Domu Pomocy Spofecznej ,,Jedlina,,w Mieni,
- Domu Pomocy Spolecznej w Kqtach,
- Domu Dziecka w Falbogach,

irisku Maz.
ulejowku,
Minsku Maz.

opomocy w Minsku Maz.
- Komendy Powiatowej paristwowej strazy pozarnej w Mihsku Maz.
- Zarzqdu Drog Powiatowych w Mirisku Maz.
Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrektora Zespolu Szkof Agrotechnicznych
w Mihsku Maz. o dodatkowe Srodki w kwocie 2.400 zl z przeznacze"niem n. 

=rkuplaptopa,
Zarzqd Powiatu przyznal z rezerwy budzetowej Srodki w kwocie 2.400 zlz przeznaczeniem na zakup laptopa,

budzetowej kwotg 4.000 zl na wyplatg nagrody

anie, w ktorym za podjgciem uchwafy

gciem uchwafy,
djgciem uchwaly,
a podjgciem uchwaly,
jgciem uchwaly,
gciem uchwaly.
r 5811'13 w sprawie zmian w bud2ecie

Ad.8
Skarbnik Powiatu poinformowala, ze dyrektor PCPR w Mirisku Maz. zwrocil siq

z 
- 
pro6bq o wyrazenie pozytywnej opinii n-a temat aktualizacji kosztorysu na rok

701? dotyczEceg_o umowy nr 112012 z dnia 28.12.2012 r. na prowadzenie
srodowiskowego Domu samopomocy w Minsku Maz. przy ul. Koscielnej 1g.

Kolejno Zarzqd ptzeznaczyl z rezerwy
jubileuszowej dla pracownika Starostwa.



Zarzqd powiatu pozytywnie zaopini
Czlonek Zarzqdu - Marcin Nowak

ozyili p. Marcina Nowaka.

Czlonek Zarzqdu - Marek pachnik z

ieniu do Kapitufy z wnioskiem o przyznanie

wicestarosta Krzysztof Plochocki zaproponowal, aby zlo2yc wniosek
miotowi zbiorowemu _ Mistrzostwa Ziemi
slychac?". Grupa inicjatywna Srodowisk
mieszkahcow powiatu rozgrywki w halowej

Po dyskusii Zarzqd.po.djat decyzjg o wystqpieniu do Kapitufy z wnioskie m o przyznanienagrody podmiotowi zbiorowemu - MistrzostwaZiemi Minstiel * H;6;; pilce Noznej,,Co slychac?".
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie sig 7 stycznia 2014 r. o godz. 14.00.Ad.9

- - 
Protokol posiedzenia w dniu 17 grudnia 2013 r. zostar przyjgty.

Ad. 10
Zamknigcie posiedzenia.

Starosta - Antoni Jan Tarczyhski

Wicestarost a - Krzysztof plochocki

Czlonkowie Zarzqdu: Henryk Ksigzopolski

Marek Pachnik

Marcin Nowak


