
Protok6l Nr 111114
posiedzen ta Zarzqdu Powiatu M i ris kiego

w dniu 20 stycznia 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni Jan Tarczynski
Wicestarosta - Krzyszlof Ptochocki

czlonkowie Zarzqdu : Hen ryk Ksiqzopolski
Marek Pachnik
Marcin Nowak

orazi Danuta Strejczyk - Sekretarz powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
wojciech osinski - nacz. wydz. Gospodarki Nieruchomosciami
Wincenty Bartnicki - nacz. Wydz. Inwestycji
Emilia Piotrkowicz - nacz. Wydz. Oswiaty i promocji
Urszula Soroka - z-ca nacz. Wydz. Oswiaty i promocji
Mieczyslaw Romejko - dyrektor SPZOZw Minsku Maz.
Agnieszka chojecka-Zaperly - gl. ksiggowa spZoZ w Minsku Maz.

Porzqdek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjqcie porzqdku obrad.
3 Informacja o dzialalnosci starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4 Plan finansowy Samodzielnego Public znego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Mifrsku Mazowieckim

na 2014 rok.
5. Podjqcie uchwaly w sprawie przyznania stypendiow sportowych dla zawodnik6w.
6 Podjgcie uchwaly w sprawie ogloszenia otwartych konkursow ofert na realizacjq zadah

publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art 3 ust 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie.7. Podjqcie uchwaly w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
w 2014 roku.

8 Podjgcie uchwaly w sprawie wysoko6ci dotacji
ponadgimnazjalnych udzielanych z budzetu powiatu

na jednego ucznia niepublicznych szk6l
Minskiego.

projektu ,,Programu

Pomocy Spotecznej

Zarzqdu Drog Powiatowych

Sprawy oswiatowe
Podiqcie uchwaly w sprawie przeprowadzenia konsultacji doryczqcycn
ludowy Lokalnego systemu wspierania opieki Nad Dzieckiem i Rodzinq".
Podjqcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia dvrektorowi Domu
,,Jedlina" w Mieni do prowadzenia inwestycji.

12. Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi
w Mirisku Mazowieckim.

11

13

14
tc
to

Podjqcie uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly Nr 580/13 Zarzqdu Powiatu Mihskiego z dnia
30 grudnia 2013 roku w sprawie wynajgcia czq6ci budynku Zespotu Szkol Zawodowych Nr 2
im. Powstaricdw warszawy w Mirisku Mazowieckim w trybie bezprzetargowym.
Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomoSciami.
Sprawy z zakresu inwestycji.

fodjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwalg w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu
Mihskiego na lata 2014-2021.

17. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie powiatu na20i4 rok.
18. Sprawy rozne.
19. Przyjqcie protokolu posiedzenia w dniu 7 stvczn ja 2014 r.
20 Zamkniecie posiedzenia.



Ad. 1

starosta - Antoni JanTarczynski otworzyl posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostat przyjgtyjednogloSnie.

Ad. 3
Starosta - Antoni Jan Tarczynski poinformowal o nastgpujqcych sprawach.- ostatecznie rozliczona zostala dotacja , ktorq powiat otrzymalz Mlnisterstwa Sportudla Zespolu szkol Specjalnych w lgnacowie na salq gimnastycznq w kwocie

500.000 zl,
- podpisany zostai akt darowizny dziatki przy przeje2dzie kolejowy m przy ul. Siennickiej
na rzecz Miasta Mihsk Mazowiecki, (dziatka o pow. 1803 mkw. wartosc wg operatu
szacunkowego 654.489 zl),
- olrzymalismy informacjg z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przediuzeniu
terminu rozpatrzenia sprawy dot. dobr Janow do dnia 31 marca 2oi4 r.- odbyto siq spotkanie komitetu organizacyjnego obchodow jubileuszu 100-lecia
szpitala. Glowne obchody zaplanowane zostaty ni t a wrzeSnia zolq r. i objqte zostaly
honorowym patronatem przez Prezydenta RP. Ponadto w dniu 24.sIycznia'br. nastqfi
odsNoniqcie tablicy po6wigconej patronowi szpitala - Jqdrzejowi SnLoeckiemu, a nadzien 28 maia br. zaplanowane zostalo przekazanie'przez Stowarzyszenie ,,NaszSzpital" sztandaru dla SpZOZi wrqczone zostan a odznaczenia.

Wicestarosta - Krzysztof Plochocki poinformowal o nastgpujqcej sprawie:- uczestniczyl w wyie2dzie do oslo zorganzowanym przez Fundusie Europejskie
w ramach programu PL13 ,,Ograniczenie spolecznych nierownosci w zdrowiu" prolekt
skierowany do powiat6w.

Ad.4
Gtowna ksiggowa SPZOZ - Agnieszka Chojecka - Zaperty przedstawita plan

finansowy sPZoz.na2014 rok. wyjasnila, ze plan ien podzielony zostal na:- plan zakupow inwestycyjnych finansowanych w 2014 r. w zakresie zakupow
gotowych dobr inwestycyjnych (cena jednostkowa powyzej 3,5 tys zl.),
- plan realizowanych inwestycji budowlano - montazowyctr * zcl+ r.'(qczniewartosc
2.350.000 zl)
- plan remontow biezqcych do realiz_aclyyv ZOl4 r. (lqcznre koszt 2S0.000 zl, z czego
54.900 zl srodki wlasne spzoz i 19s. 100 zl dotacja ze starostwa),
- waftosc planowanych przycho dow z dziatalnos ci leczniczej w 2ol+ r.
- planowany rachunek zyskow i strat.
Kolejno wyjaSnila, ze plan przychodow na
a plan kosztow na poziomie 55.637.000 zl.
przyjgto w planie przychodow w kwocie 4
towarow i materialow zaplanowano w

125.000 zl i planowane sq przychody
lokat terminowych i z operacji wolnymi
7.000 zt.

Snila, 2e po stronie kosztow najwylsze

- wynagrodzenia - 25.216.000 zl
- uslugi obce - 12.101.000 zt
- zu2ycie materialow i energii g.12g.OOO zl



- ubezpieczenie spofeczne i inne swiadczenia 5.42g.ooo zl
- amorlyzaqa - 2.G28.000 zt
Ponadto dodala, 2e na koniec 2014 r. zaplanowana zostata strata w kwocie
1'509.000 zt. Planowana strata na poziomie nizszym od amortyzacji nie bgdzie
wymagata pokrycia przez organ zatozycielski.

Dyrektor SPZOZ - Mieczyslaw ial,2e
2014 w porown aniu z rokiem 2013 je 200 0
kontrakt w stomatologii, a zwigkszo al, 2e
program restrukturyzacji polegajqcy m.in. iu zatr
pionu zywienia i obslugi technicznej

Starosta powiedzial, 2e wptynglo pismo z Oddziatu Mazowieckiego NFZ
informujqce o tym, i2 przystqpujq z dniem 13 stycznia br. do rozliczenia Swiadczen
ponadlimitowych. Zwroctl siq z pytaniem, czy w tym zakresie sq jakies informacje.
Dyrektor SPZOZ powiedzial, ze nadwykonania'za ubiegly rok nie zostaty jeszcze
rozliczone (nadwykon ania za I polrocze 2013 r. to kwota Lqzl .OOO zl i podobna kwotaza ll polrocze). Dodal, ze dyrektorzy szpitali powofali zespof negocjacyjny, ktory
negocjuje warunki rozliczen za 2013 rok.

Czlonek Zarzqdu - Marek pachnik zwrocil
przynosi straty.

sig z pytaniem, czy apteka nadal

Dyrektor Mieczystaw Romejko powiedzial,2e apteka przynosi stratg, ale
wprowadzono og ra n icze n ia kosztow poprzez zm n iejszen ie zatrud n ien ia.P' Marek Pachnik zwrocil siq z pytaniem, czy lest obowiqzek prowadze nia przez
SPZOZ apteki.
Dyrektor sPZoZ powiedzial, 2e nie ma takiego obowiqzku. Dodai, ze warunki
techniczne
p. Marek p m przeplsom, aby moc jq wydzierZawic.

nare.aroby rok kiedy apteka przynosi straty, wiqc moze

Starosta - Antoni Janf arczynski zwrocil sig z pytaniem do dyrektora SpZOZ,
z propozycji zloZonej przez pEC,

o6ciuszki do sieci cieplowniczej pEC
w tym zakresie udzieli na kolejnym

Zarzqd Powiatu zapoznaN siq z przedstawionq informacjq dotyczqcq planu
finansowego na rok20i4 oraz planu inwestycji i remontow.

Ad. 5
Promocji - Urszula Soroka poinformowala,
endiow sportowych, zktorych 1 nie spelniat
tu zaplanowane na ten cel zostafy Srodki
onuje rozdysponowac kwote 9.500 zl

Minskiego Klubu Sportowego Taekwon_do
lutego do kwietnia 2014 r. w wysokoSci 150 zl

sig do Mistrzostw Polski Juniorow Mtodszych

- Mikolajowi Gorskiemu - zawodnikowi ochockiego Klubu sportowego ,,sKRA,,w Warszawie na okres od lutego do czerw
w celu przygotowania sig do Ogolnopolski
- Damianowi Koseskiemu - zawodniko
w Minsku Mazowieckim na okres od luteg

- Natalii Cecotce zawodniczce
w Minsku Mazowieckim na okres od
miesigcznie w celu przygotowania
(taekwon-do);



miesigcznie w celu przygotowania sig do Ogolnopolskich Indywidualnych Mistrzostw
Polski Szkot (szachy);
- lvlglcie Krajewskiej- zawodniczce Minskiego Klubu Sporlowego Taekwon-dow Minsku Mazowieckim na okres od lutego dJ marca 2014 r. * *"yrokosci 100 zt
miesiqcznie w celu przygotowania sig oo Miqozywojewodzkich Mistrzostw Mlodzikow
(taekwon-do);
- Karolowi t-uniewskiemu - zawodnikowi Minskiego Klubu Sportowego Taekwon-dow Mihsku Mazowieckim na okres od lutego oo kriietnia2014 r.w wlsokosci 1so zt
miesiqcznie w celu przygotowania siq do Mistrzostw Polski Juniorow (iaekwon-do);- Michalinie Mikulskiej- zawodniczce Minskiego Klubu Sportowego Taekwon-dow Minsku Mazowieckim na okres od lutego do iwietnia 201'4 r. * *"yrokosci 1SO zlmiesigcznie w celu przygotowania siq do Mistrzostw Polski Juniorow Mlodszych
(taekwon-do);
- Gabrieli Misterkiewicz- zawodniczce Minskiego Klubu Sportowego Taekwon-dow Minsku Mazowieckim na okres od lutego do liwietnia2O|4 r. w w-ysokoSci 150 zlmiesiqcznie w celu przygotowania siq do Mistrzostw Polski Juniorow Mlodszych
(taekwon-do);
- Poli Parol zawodniczce Minskiego Towarzystwa Szachowego w Minsku
Mazowieckim na okres od lutego do czerwca 2014 r. w wysokosci 100 zl miesigcznie
w- celu przygotowania sig do Mistrzostw Polski Junioiow w Szachach Szybkich
i Blyskawic zny ch (szachy) 

;- Katarzynie Przyczyna - zawodniczce Uczniowskiego Klubu Sportowego Judo
,,Kontra" w Minsku Mazowieckim na okres od lutego do czerwc a 2014 r. w wysokoSci
]50 zl miesigcznie w celu przygotowania siq do dgolnopolskiej olimpiady Mtodziezy
fiudo);
- Paulinie Przyczyna - zawodniczce Uczniowskiego Klubu Sporlowego Judo ,,Kontra,,

o do czeruuca 2014 r. w wysokoSci 1SO zl
ucharu Europy Juniorek fiudo);
go Klubu Sportowego,,polonia,, Warszawa
w wysokoSci 150 zl miesiqcznie w celuprzygotowania siq do Mistrzostw polski Juniorow (lekka ailetyka);

- Zuzannie Pyszel - zawodniczce Miejskiego Klubu Sporlowego ,,polonia,, Warszawana okres od lutego do czerwca 2014 r. w wysokosci 1OO-zl miesiqcznie w celuprzygotowania sig do ogolnopolskiej olimpiady Mlodzie2y (lekka afletyka);- Mateuszowi Radomskiemu - zawodnikov i Minskiego Klubu Sportowego Taekwon-
do w Minsku Mazowieckim na okres od lutego do kwiltnia 2014'r. w wysokoSc i 150 zlmiesiqcznie w celu przygotowania siq do Mistrzostw Polski Junioiow Mlodszych
(taekwon-do);
- Robertowi Rybczynskiemu - zawodniko
,,Kontra" w Minsku Mazowieckim na oKres
100 zl miesiqcznie w celu przygotowania si
- Tomaszowi Sternickiemu - zawodnikow
,,Kontra" w Mihsku Mazowieckim na okres
100 zl miesiqcznie w celu przygotowania si
- Zuzannie Szewczyk - zawodniczce Uczni
Klubu Sportowego Sp-26 w Warszawie
w wysoko6ci 100 zl miesigcznie w celu przygotowania siq do Mistrzostw polski
J un iorow (akrobatyka) 

;

- Natalii Taraszewskiej - zawodniczce Minskiego Klubu Sportowego Taekwon-dow Mihsku Mazowieckim na okres od lutego oo t<ir,uietnia201'4 r.w w"ysokosci 150 zl



miesiqcznie w celu przygotowania sig do Mistrzostw Polski Juniorow Mtodszych
(taekwon-do);
- SewerianowiWiderskiemu - zawodnikowi Minskiego Klubu Sportowego Taekwon-do
w Minsku Mazowieckim na okres od lutego do kwietnia2Ol4 r w wisokosci 1SO zlmiesigcznie w celu przygotowania sig do Mistrzostw Polski Juniorow Mtodszych
(taekwon-do);
- Wiwianie Widerskiej- zawodniczce Mihskiego Klubu Sportowego Taekwon-dow Minsku Mazowieckim na okres od lutego dJmarca 2014 r. * *-y.okosci 1OO zl
miesiqcznie w celu przygotowania siq oo Migozywojewodzkich Mistrzostw Mtodzikow
(taekwon-do);
- Oskarowi Ziolkowskiemu - zawodnikowi Minskiego Klubu Sportowego Taekwon-dow Minsku Mazowieckim na okres od lutego do niarca 2014 r. w wy"sokosci 100 zl
miesiqcznie w celu przygotowania sig oo Migozywojewodzkich Mistrzostw Mlodzikow
(taekwon-do).

anie, w ktorym za podjgciem uchwaiy
te.

odjql uchwalq Nr 606/13 w sprawie
zawodnikow.

Ad. 6
Z-ca naczelnika Wydzialu Oswiaty i Promocji - Urszula Soroka przedstawila

projekt uchwaty w sprawie ogloszenia otwi rtych konkursow ofeft na realizacjg zadanpublicznych w 2014 r. przez organizacje pozarzEdowe oraz podmioty wymienione
w art' 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie. WyjaSnila , 2e w 2014 r. przeznaczone zostaly srodki w nastgpu.yqcych
wysokoSciach:
- na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia - 10.000 zt
- na zadania w zakresie dzialalnosci na rzecz osob niepelnosprawnych - 30.000 zf- na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku'dzieci i mlod zieZy- 5.000 zl
- na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dobr kultu ry i dziedzrctwa narodowego- 100.000 zt
- na zadaniaw zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- 100,000 zl- na zadania w zakresie dzialalno6ci na rzecz integracji eurbpelsk iej oraz rozwijania
kontaktow iwspolpracy migdzy spoteczehstwami - s.ooo rt

anie, w ktorym za podjqciem uchwaly
te.

607114 w sprawie ogloszenia otwartych
bf icznych w 2014 r. przez organizicje
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
o i o wolontariacie.

Ad.7
P' Emilia Piotrkowicz przedstawila projekt uchwaly w sprawie planu

dofinansowania form doskonalenia zawodoweg'o nauczycieli w'2014 roku. wyja6nita,
tywnie zaopiniowal projekt uchwaty,
uwagi, dotyczqce m.in. rozwa2enia

u, preferencyjne potraktowanie poradni
wejSciem w zycie nowych przepisow.



Zarzqd Powiatu po analizie zgloszonych uwag postanowil pozosta c przy
dotychczasowym podzia le srodkow.

wanie, w ktorym za podjqciem uchwaly
nie.
r 608114 w sprawie planu dofinansowania
cieli w 2014 roku.

Ad.8

odowej ,,Edukator". Wyja6nila, i2 zebrano
iatem minskim.

sztatcqcego dla Doroslych TWp
Ogolnoksztatcqcego dla Doroslych

talcqcego dla Doroslych,,Edukator,'
cie 116,55 zl, a dla policealnej Szkoly

zl. (na podstawie wydatkow bie2qcych
ponoszonych przez powiat ga rwolinski).
Nastgpnie odczytany zostat projekt uchwaly w sprawie wysokoSci dotacji na jednego
ucznia niepublicznych szkol ponadgimnazjalnych udzieianych z budzetu powiatu
Minskiego, nastgpnie przeprowadzono gfoiowanie, w ktorym czlonk owie Zarzqdu
gtosowali nastgpujqco:
- Starosta - Anton-i JanTarczynski - za podiqciem uchwaNy,
- wicestarosta - Krzyszrof plochocki -." poolgciem uchwJ!,
- cztonek zarzqdu Henryk Ksiqzopolski - za podigciem uchwaly,

jgciem uchwaty,
jqciem uchwaly.
ie bylo.

09114 w sprawie wysoko6ci dotacji na
ponadgimnazjalnych udzielanych

Ad.9
Naczelnik Wydzialu Oswiaty i Promocji wyjaSnifa, ze stosownie do art. 3Oa

ust' 1 Karly Nauczyciela wterminie do 20 styczhia ilinieje obowiqzek przeprowadzenia
analizy poniesionych w roku poprzednim wydatkow na wynagrodzenia nauczycieliw odniesieniu dnich wynagrod zen oraz Sredniorocznel strukturyzatrudnienia fl stopniach iwansu zawodowego w terminie do10 lutego nale rawozdanie ze srednich wynagrodzen nauczycieli,
a w terminie do 17 lutego przekazac do RlO, Radzie Powiatu, dyiektorom r zwiqzkom
zawodowym.
Nastqpnie poinformowala, 2e w roku 2013
wigcej o 1.524.571 zl w stosunku do
wynagrodzen.

powiat przeznaczyt na wynagrodzenia
gwarantowanych ustawowo srednich

Kolejno p' Emilia Piotrkowicz odczylala pismo Marszalka Wojewodztwa
Mazowieckiego, w ktorym zaproponowano powiatowi przejqcie Medycznej Szkoty
Policealnej od wrzes nia 2014 r. WyjaSnila, 2e w roku 201'0 r. z propozyciq przeiqcia tejszkoly rowniez zwrocil siq Marszatek wojewodztwa Mazowieckiego. 

' '



Nastqpnie powiedziala,2e koszt miesigczny ulrzymania w 2009 r. jednego stuchacza
wynosil 19.056,74 zl, a subwencja wynosifa 8.314,50 zl.
Starosta zaproponowal, aby wystqpic do Marszalka o przedstawienie informacji
z ostatnich 3 lat dotyczqce) subwencji i faktycznych kosztow utrzymania stuchacza.
Zarzqd Powiatu przychylit siq do powylszej propozycji.

Naczelnik - Emilia Piotrkowicz poinformowala, Ze 4 szkoly prowad zone przez
Powiat Minski znalazly sig w tegorocznym XVI rankingu eoutacyjnym miesiq cznlka"Perspektywy"' Przy ocenie szkol brane sq pod uwagQ sukcely'w olimpiadach
Przed atury. W przypad rowniezwYnik ch. W ogolnopol ktorymrYwali kol, Liceum Ogo folsliiej
Macierzy Szkolnej uplasowalo siq na miejscu 121 miejsce
33 na 150 miejsc), natomiast Liceum w Zespole Szkol Ekonomicznych na miejscu 156
(w rankingu wojewodzkim miejsce 39) W Ogolnopolskim Rankingu Technikow na 300
miejsc, bardzo wysokie miejsce 13 w kraju (i + w wolewodztwie hazowieckim) zajqlo
Technikum w Zespole Szkol Ekonomicznych, a miejsce 148 przypadlo Technikumw Zespole Szkot nr 1 im. Kazimierza Wielkiego (w wojewodztwie - miejsce 12).
Wrankingu wojew6dzkim technikow - na 95 mielscu znalazlo sig rowniez Technikum
w Zespole szkot Zawodowych nr 2 im, powstancow warszawv.

Ad. 10

ekt uchwaly w sprawie przeprowadzenia
u Budowy Lokalnego Systemu Wspierania
Snila, ze dyrektor pCpR w Minsku Maz.
kalnego Systemu Wspierania Opieki Nad
2014-2019 i nalezy poddac ten material

o 4 lutego br.
ktorym za podjgciem powyZszej uchwaly

Zarzqd opowiedzial siq jed noglosn ie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 610114 w sprawie przeprowadzenia

konsultacji dotyczqcych projektu,,programu Budowy Lokalnego systemu
Wspierania Opieki Nad Dzieckiem i Rodzina".

Ad.11
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk odczytala projekt uchwaly w sprawie

udzielenia upowaznienia dyrektorowi Domu-Pomocy Spolecznej ,,Jedlina" w Mieni doprowadzenia inwestycji. WyjaSnila, 2e upowaznienie dotyczy przebudowy dachu nabudynku glownym _DPS Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym zapodjgciem uchwaly zarzqd powiatu opowiedzial siq iednogLlosnie.Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNq ttr '6t tlt+ w sprawie udzielenia
upowa2nienia dyrektorowi Domu Pomocy SpoNecznej w Kqtach do prowadzenia
inwestycji.

Ad. 12
Sekretarz Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie udzielenia

upowaznienia dyrektorowi Zarzqdu Drog Powiatowych w Minsku Mazowieckim dodokonywania czynnoSci zwiqzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowg napodstawie wykonanej w 2013 r. dokumenticji projektowej budowy budynku ZDp.Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w kioiym za pobjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednogfo5nie.



Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNq Nr 612t'14 w sprawie udzielenia
upowaznienia dyrektorowi Zarzqdu Dr6g Powiatowych w Minsku Mazowieckim.

Ad. 13
Naczelnik Wydziafu Gospodarki NieruchomoSciami Wojciech Osinski

przedstawit projekt-uchwaty w sprawie zmiany Uchwaty Nr 580/1 3 Zarzqdu powiatu
Minskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w
Szkot Zawodowych Nr 2 im. powstancow
bezprzetargowym. Wyjasnit, 2e zmiana
stawki czynszu nie zostaly zwaloryzowan
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly w sprawie
zmiany Uchwaly Nr 580/13 Zarzqdu Powiatu Minskiego z'd'nia 30 grudnia 2013 rokuw sprawie wynaiqcia czqsci budynku Zespolu Szkol Zawodowych Nr 2
im' PowstancowWarszawyw Minsku fi/lazowieckim wtrybie bezprzelargowym, Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednogto6nie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNq Nr 613114 w sprawie zmiany UchwaNy
Nr 58O/13 Zarzqdu Powiatu Minskiego z dnia 30 grudnia 20,13 roku w sprawie
wynajgcia czg6ci budynku Zespolu SzkoN Zawodowych Nr 2 im. powstaric6w
warszawy w Mifisku Mazowieckim w trybie bezprzetargowym.

Ad. 14
Naczelnik Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami odczytat pismo

p. H. Switkowskiego dotyczqce zwrotu czgsci dzialki nr 138 potozonej w Krzewinie
i zajqtej w wyniku planowanego poszerzenia drogi.
P. Wojciech Osiriski wyjaSnil, ze powiat
dziaNki w trybie art' 73 i droga zostal
ewidencyjnej, ktora nie zawierala ogrodze
drogg w granicach ewidencji gruntow. Dod
bylo zajqte pod drogq, wiqc nie powinno stac sig z mocy prawa wlasnosciq powiatu.
Starosta stwierdzil,. ze nalely przeanalizowab powyzszq kwestiq i powrocic na
kolejnym posiedzeniu.
Kolejno p' Wojciech Osinski przedstawif wniosek dyrektora Zarzqdu D169
Powiatowych w Minsku Maz., ktory zwro:il siq o uregulowanie stanu prawnego na

ntowych zajqtych pod drogi powiatowe nr
atki w Toporze). Uzyskanie wtasnoSci ww.
zadan drogowych.
wil wystqpic do PKP o przekazanie prawa

uzytkowania wieczystego dzialek w m. Mrozy oraz z;ecic podziat nieruchomosci w m.
Topor.
Nastqpnie naczelnik Wydziatu Gospodarki Nieruchomo6ciami przedstawil wniosek
p. K. Wielgolawskiego i p. P. Ostrowskiego, klorzy zwrocili siq o odszkodow anie za
uzytkowanie ich dziatek pod drogq, ktora jest drogq dojazdowq do mostu na rzece
Mieni w m, Wielgolas Duchnowski.
Naczelnik Wydzialu zaproponowal, aby dokonai podzialu i wydzielic z dzialek osob
fizycznych rzeczywistego przebiegu drogi i wystqpic do wojewody o uregutowanie
stanu prawnego.

Zarzqd Powiatu przychylil sig do propozycji wykonania podzialu.
Ad. 15

Naczelnik W.y.dziatu Inwestycji - Wincenty Barlnicki poinformowal, ze wplynqla
propozycja PEC w Minsku Maz. dotyczqca przylqczenia 10 obiektow na terenie ZS Nr



e inwestycji to 1.305.000 zl netto
w bgdq koszty w kwocie 336.000 zl brutto.
dokumentacji, a realizaila inwestycji w roku

Dodal, 2e oszczqdnosci w ciqgu roku wyniosq ok. 160.000 zl.
zarzqd Powiatu przychylit sig do propozycji podlqczenia obiektow powiatowychprzy ul. Budowlan ej 4 w Minsku Maz. do sieci iiepiowniczej pEC.

Kolejno naczelnik Wydziatu Inwestycji poinformowal,2e zmitanatechnologii (omawiana
na poprzednim posiedzeniu) wykonania Scianek dzialowych w sali gimnastyc znej przyGiLo w Minsku Maz, wiqze siq zkoszrami w kwocie 1.900 zr.

Ad. 16

t uchwa{y w sprawie zmiany Wieloletniej
lata 2014-2021. Wyjasnila, 2e w zwiqzku
r. nowelizacjq rozporzqdzenia Ministra

nozy finansowej jednostek samorzadu
l9 Nr XXtV/276t13 podjgtq przez RadgPowiatu w dniu 18 grudnia 2013 r.

anie, w ktorym za podjqciem uchwalv
:

djqciem uchwaty,
odjqciem uchwaly,
za podjgciem uchwaly,

odjgciem uchwaly,
djqciem uchwafy.

614114 w sprawie zmiany Wieloletniej
na lata 2014-2021.

p.d.17

Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmianw budzecie Powiatu na 2014 rok. Wyiasnita, 2e zmiJny polegayq na przeniesieniu
wydatkow miqdzy SS w ramach tego samego dzialu w zakresie wydatkow biezqcychoraz przeniesieniu wydatkow z rczerwy budletowej.

_ Zmiany dotyczq nastqpujqcych jednostek:
- Starostwa Powiatowego,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mirisku Maz.
- Zespolu Szkot Nr 1 w Mir,rsku Maz
- Zespolu Szkot Zawodowych Nr 2 w Minsk u Maz.

az.
Mifisku Maz.
Maz.

Minsku Maz.
Sulejowku,

Mihsku Maz.
Zarzqd Powiatu przyznal z rezerwy budzetowej srodki w kwocie g.000 ztz przeznaczeniem na dla Referatu Komunikacji w Sulejowku.Nastqpnie prz nie, w ktorym za podiqciem ucnwatyczlonkowie Zarzqdu g

- Starosta - Antoni Ja gciem uchwaly,



- wicestarosta - Krzysztof plochocki - za podjgciem uchwaly,
-_cztonek zarzqdu - Henryk Ksigzopolski-za podjgciem uc-hwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek pachnik - za podjgciem'uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marcin Nowak - za podjqciem uchwaty.

- Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 61 5t14 w sprawie zmian w budzecie
Powiatu na 2014 rok.

Ad. 18
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie siq 27 stycznia 2014 r. o godz.

14.00.
Starosta poinformowal, 2e w roku biezqcym na NPPDL uruchomione zostanq
dodatkowe srodki (obecnie jest kwota 250 mln zl) w wysokosci 650 mln zt.
Ponadto Starosta poinformowal, 2e PUP zlo2yi wniosek w ramach projektu ,,Bqd2aktywny - wygraj przyszlosc" (kwota ponad 900.000 zl) w ,"r".'h po KL. Na
najblizszej sesji trzeba bqdzie wprowadzic uchwalq w tym zakresie i uzupelnic
wniosek.

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk powiedziaNa, Ze dyrektor DpS w Kqtach
zwrocila sig do Zarzqdu Powiatu o udzielenie pelnomocnictwa'do wystqpienia przed
Sqdem Rejonowym w Minsku Mazowieckim, w sprawie przeciwko MINWAR Sp. z o.o.
z siedzibq w Choszczowce Stojeckiej o zaptatg kary umownej z tytutu odstqpienia od
umowy nr 0612013 zawaftej pomiqdzy Dps w Kqtach a spolkq wtllwnn.

Zarzqd Powiatu udzielil petnomocnictwa dyrektorowi DpS w Kqtach do
reprezentowania powiatu w powyzszej sprawie.
Kolejno Sekretarz Powiatu poinformowala, 2e wplynql wniosek Wojta Gminy Dobre
o wyrazenie opinii w sprawie zmiany granic gminy Dobre polegajqcyctr na wiqczeniu
do niej dwoch dzialek nr 221 i nr 229 (o pow. B ha) stanowiqcych teren gminy
Strachowka, a lelqcych we wsi Wiktoria. Dodala, ze zmiana ta bytaby zwiqza-na ze
zmianq granicy fowntu Minskiego oraz gramcy Powiatu Wolomirist<iego. Gmina
Strachowka i Powiat Wotom i n ski negatywn ie zaopi n iowa I i powylszqkwestiq.
Wyjasnila, ze Rada Powiatu Minskiego powinna przedstawic opinig w tej spiawie.
Starosta powiedzial,2e mamy obowiqzek wypowiedziec sig w iej kwestii, wiqc naleZy
uruchomic procedurg w kierunku pozytywnego zaopiniowania.

zarzqd Powiatu jednogNoSnie podjqN uchwaNq Nr 616114 w sprawie
ustafenia wydatk.ow zwiqzanych z pobytem delegacji zagranicznej w czasieobchod6w Jubileuszu 100-lecia sipitara eowiatow6go im. Jgdrzeja
Sniadeckiego w Minsku Mazowieckim.

Ad. 19
Protokol posiedzenia w dniu 7 stycznia 2014 r. zostal przyiqty.



Ad.20
Zamkniqcie posiedzenia.

Starosta - Antoni Jan Tarczyhski

Wicesta rost a - Krzy szlof Ploch ocki

Czlonkowie Zarzqdu', Henryk Ksiqzopolski

Marek Pachnik

Marcin Nowak


