Protok6l Nr 112114
posiedze n ia ZarzEdu Powiatu M i ris kiego
w dniu 27 stycznia 2014 r.
W posiedzeniu uczestniczyli :
Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicesta rosta - Krzysztof Ptochocki

czlonkowie Zarzqdu: Henryk Ksiqzopolski
Marek Pachnik

oraz: Danuta Strejczyk

-

Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Wincenty Bartnicki -nacz. Wydz. Inwestycji
Urszula Soroka -z-canacz. Wydz, OSwiaty iPromocji

Porzqdek posiedzenia:

1
2
3.
4.

Otrvarr:ienosiedzenia
Przyjgde porzqdku obrad.
Informacja o dzialalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia
Raport ze stopnia realizacji ,,Strategii Promocji Powiatu Mihskiego na lata 2011-2014" za okres
od 01.01 2011 r. do 31.12.2013 r. - ewaluacja okresowa.
5. Plan dzialah promocyjnych Wydziatu OSwiaty i Promocji w 2014 r.
6. Sprawy inwestycji.
7. Podjqcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Zarzqdu Drog Powiatowych
w Mirisku Mazowieckim do prowadzenia inwestycji
8 Sprawy rozne
9 Przyjgcie protoko{u posiedzenia w dniu 20 stycznia 2014 r.
10. Zamkniqcie posiedzenia

Ad.

1

Starosta

Ad.2

- Antoni JanTarczynski

otworzyt posiedzenie,

Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostal przyjqty jednogtosnie
w obecno6ci 4 czlonkow Zarzadu.

Ad.3

- Antoni Jan Tarczynski poinformowai o nastqpujqcych sprawach:
- odbyty siq spotkania z dyrektorami powiatowych jednostek organizacyjnych, na
ktorych dokonano podsumowania roku 2013 i ustalono zasady wspolpracy w roku
Starosta

2014,
- uczestniczyl w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, na ktorej przedstawiono
informacjg nt. postqpow prac w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego,
- w dniu 22 stycznia br. nastqpita zmiana na stanowisku Komendanta Oddziatu
Specjalnego Zandarmerii Wojskowej. Putkownlk Tomasz Potuch zdai obowiqzki
i zostal wyznaczony na stanowisko komendanta Oddziatu Specjalnego Zandarmerii
Wojskowej w Warszawie.

- 24 slycznia br. nastqpiio uroezyste odslonigcie tablicy Jqdrzeja Sniadeckiego,
patrona Szpitala Powiatowego w Mirisku Mazowieckim.

Ad.4
Z-ca naczelnika Wydziatu O6wiaty i Promocji - Urszula Soroka powiedziala, Ze
zgodnie z zapisem rozdzialu Vlll Strategii Promocji Wydzial raz w roku dokonuje
przeglqdu priorytetow, cel6w i dzialan i w formie raportu przekazuje Zarzqdowi
Powiatu. Ostatni raport podsumowujEcy realizacjq Strategii zostanie przedstawiony
Radzie Powiatu na pierwszej sesji w 2015 r, i zakonczona zostanie jej realizacja.
WyjaSnita, ze naczelnym priorytetem Strategii jest dqzenie do tego, aby obszar
powiatu minskiego byl uwalany za obszar atrakcyjny do Zycia, efektywnie
wykorzystujEcy swoje bogate walory naturalne i kulturowe dla rozwoju turystyki oraz
przedsigbiorczo5ci. Natomiast celem dlugofalowym jest zwigkszenie atrakcyjnoSci
regionu, zarowno dla mieszkancow powiatu, turystow poszukujqcych ciekawych
miejsc i przedsigbiorc6w juZw nim dzialajqcym oraz mySlqcych o rozwoju dzialalnoSci,
jak rowniez inwestorow, ktorzy dopiero poszukujq korzystnej lokalizacji na rozpoczqcie
swojej dzialalnoSci. Ponadto zaplanowano realizacjq czterech komplementarnych
priorytetow.
- powiat minski posiadajqcy rozpoznawalny wizerunek,
- powiat minski atrakcyjny dla mieszkancow,
- powiat minski przylazny dla turystow,
- powiat mifski sprzyjajqcy rozwojowi gospodarki.
PodsumowujEc p. Urszula Soroka powiedziala,2e do 31 grudnia 2013 r. zaplanowane
zadania zostaly zrealizowane zgodnie z harmonogramem, stosownie do poziomu
przyznanych Srodkow finansowych na dany rok. W 2014 r. zakonczona zostanie
realizaqa Strategii.
Zarzqd Powiatu przyjql do wiadomoSci przedstawiony raport.

Ad.
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Z-ca naczelnika Wydzialu O5wiaty i Promocji - Urszula Soroka przedstawila
plan dzialan promocyjnych na 2014 rok.
Dodala, ze w dniach 12-14 czerwca br. zaplanowane zostaly Dni Powiatu Minskiego
oraz publikacja podsumowujqca 1S-lecie powiatu minskiego (czerwiec) i raport o stanie
powiatu na zakohczenie lV kadencji (do 30 wrze6nia).
Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik zwroctl uwagg, 2e w przedstawionych
uroczysto6ciach nie ma zapisanej uroczysto6ci z oka4i 7S-rocznicy walk
wrzeSniowych 1939 r. pod Kaluszynem (12wrze|nia br.)
Starosta powiedziat, ze ewentualne uwagi nale?y zglosic do Wydzialu Oswiaty
i Promocji.

Ad.
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Naczelnik Wydziatu Inwestycji - Wincenty Barlnicki poinformowal, iz wpNynqto
pismo dyrektora ZSZ Nr 2 w Minsku Maz. z pro5bq o przystqpienie powiatu minskiego
do programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn ,,Program Rozwoju Inwestycji
Sportowych" polegajqcym na budowie i remontach szkolnych obiektow sportowych.
Zadanie, ktore miatoby byc realizowane w ZSZ to budowa biezni, skoczni do skoku
w dal, stanowiska do pchnigcia kulq, boiska wielofunkcyjnego oraz wykonanie
odwodnienia, o6wietlenia i ogrodzenia. Szacunkowy koszt tego zadania to kwota
300.000 zt. Wartosc dofinansowania do 50% warlo6ci zadania, nie wiecei niZ1 mln zl.

o zabezpieczenie Srodkow wlasnych na realizacjg
zadania.
Termin sktadania wnioskow od 20 stycznia do 7 lutego br.
P. Wincenty Bartnicki dodal, 2e szkola posiada opracowanq dokumentacjq.
Starosta powiedziat, ze powyZszy temat zostanie wyjaSniony.
Kolejno p. Wincenty Bartnicki powiedzial, 2e wykonawca hali sportowej przy
przedstawil
GiLO
do akceptacji umowq z firmq podwykonawczE, ktora ma wykonac
catq konstrukcjg drewnianq i jqzamontowac. Dodat, 2e zapisy umowy z wykonawcq
dopuszczajq takq mozliwoSc.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na zawarcie umowy z podwykonawcE.
Starosta - Antoni Janf arczyfiski powiedzial, ze spotkal sig z przedstawicielem
PEC Minsk Maz. - Jaroslawem Belkiewiczem i rozmawiano na temat technicznych
rozwiqzah zwiqzanych z przylqczeniem do wgzla cieplnego budynkow przy
ul. Budowlanej 4. Wyja5nil, ze doprowadzenie miatoby byc do 7 obiektow (zwqzlami
cieplnymi). Z przeprowadzonych analiz wynika, 2e wartosc zadania to kwota
500.000 zl brutto, a oszczgdno6ci rocznie majq wyniesc ok. 160.000 zt.
Starosta powiedzial,2e zadanie to zostanie wpisane na najbliZszej sesji Rady Powiatu
do Wieloletniej Prognozy Finansow€1.
Nastqpnie p. Wincenty Bartnicki poruszyf kwestiq dokumentow przygotowanych
w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Zaproponowal, aby w dokumencie
Dyrektor zwrocit siq rowniez

opisujqcym potrzeby i wymagania podmiotu publicznego w pkt 5.3 dopisac ,,jak
rowniez podzial zysku pomiqdzy partnerem a podmiotem publicznym".
Wicestarosta Krzysztof Ptochocki powiedzial, 2e wczesniejsze sugestie
zostaly uwzglgdnione, a wadium okre6lono w wysokosci 500.000 zl
Skarbnik Powiatu Teresa Bqk powiedziaNa, 2e naleZy pamiqtac
o zabezpieczeniu wykonania zadania, nale?y ustalic wlaSciwq kwotq zabezpieczajqcq
realizacjq tego zadania na 25lat.
Starosta stwierdzil, 2e nale2y doprecyzowac zapisy dotyczqce zabezpieczenia
kwestii wlasnoSci. Brakuje zapisu, 2e w grq nie wchodzi przeniesienie prawa

wlasnoSci.

Skarbnik Powiatu wyjaSnita, ze wystarczy zapis, 2e przekazanie nastqpuje na czas
okreSlony tj. na 25 lat.
Starosta powiedzial, 2e zapis w pkt 5.4 ,,obowiqzkiem jest umozliwienie wstqpu na
teren budowy pracownika organu nadzoru budowlanego" jest nie do przyjqcia, gdy2
obowiqzek taki wynika z ustawy.
Starosta zwrocil uwagQ, na krotki okres (3 letni) wymaganego doswiadczenia
w za k re s e p rowa d ze ni a dzialaln os c i leczniczej.
Wicestarosta wyjaSnil, ze ekspertow z wyksztatceniem kierunkowym w zakresie
zarzqdzanta sluzbq zdrowia jest stosunkowo nieduzo, gdyz taki kierunek studiow
pojawit sig niedawno.
Wicestarosta stwierdzil, 2e naleZy wprowadzic coroczny mechanizm kontroli
tego co sig dzieje m.in. w zakresie dostgpnosci swiadczonych uslug.
i

Ad.
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Sekretarz Powiatu

-

Danuta Strejczyk przedstawifa projekt uchwaly w sprawie

udzielenia upowaznienia dyrektorowi Zarzqdu Drog Powiatowych w Minsku
Mazowieckim do prowadzenia inwestycji. Wyja6nila, ze chodzi o udzielenie
upowaznienia do realizaqi nastgpujqcych zadan:
-

wykonanie dokumentacji na przebudowg mostu przezrz. Dluga w m. Dluga KoScielna

w ciqgu drogi nr 2202W Stary Konik-Chobot,
- wykonanie dokumentacji na przebudowq drogi nr 2224\N Stara Niedziatka Mistow Libertow do drogi (Stanislawow - Mlgcin - Kamionka) od km 0+000 do
km 0+800,
- wykonanie dokumentacji na przebudowq drogi nr 2239W Wielgolas-Kamionka
od km 0+000 do km 0+550,
- przebudowa drogi nr 2242W Stara Wie6-Siodlo-Kuflew z budowq chodnika od
km 0+000 do km 0+950.

w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedziat sig jednogNosnie (w obecno5ci 4 czlonkow Zarzqdu).
Zarzqd Powiatu podjqN uchwalq Nr 6'17114 w sprawie udzielenia
Nastgpnie przeprowadzono gtosowanie,

upowa2nienia dyrektorowi Zarzqdu Drog Powiatowych w Minsku Mazowieckim
do prowadzenia inwestycji.
Ad.
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Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie siq l0lutego br. o godz. 14.00.
Starosta poinformowal o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Urzqd Kontroli
Skarbowej. WyjaSnil, ze kontrolq objqte byly lata 2010-2011 . W roku 2010 stwierdzono
48 przypadkow nieprawidfowo5ci, a w roku 2011- 52 przypadki nieprawidlowoSci, na
lqcznq kwotq 1.990.600 ,82 zl. Najwigcej btgdow stwierdzono w SOSzW na kwotq
1.333.118 zl, w ZSS w lgnacowie na kwotq 480.000 zl, w Szkole,,Otwartych Serc"
w Sulejowku -1 17.000 zl, w ZSE - 35.300 zl, w ZSZ Nr 2 - 15.700 zl.

Starosta wyja6nil, ze btgdnie wprowadzano do systemu informacji oSwiatowej dane na
podstawie interpretacji do orzeczenia, a nie orzeczenia. Ponadto zmiana orzeczen
powinna nastqpowac w drodze decyzji administracyjnej, a tak siq nie dzialo (w PPP
w Minsku Maz. 25 przypadk6w skutkuje kwotq blisko 850.000 zt) Ponadto btqdy
dotyczyly braku orzeczen na dzien 30 wrze6nia (skutek kwota 600.000 zt), blqdnie
wprowadzane dano do systemu informacji oSwiatowejw szkolach (72.000 zl)i Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mihsku Maz. (500.000 zl).
Starosta wyjasnil, ze obecnie protokol kontroli znajduje siq w Ministerstwie Edukacji
Narodowel QloZono do niego uwagi), a nastgpnie po zajqciu stanowiska przez MEN
przestany zostanie do Ministerstwa Finansow.

Nastqpnie Starosta poinformowal, 2e jest propozyqa dotyczqca polqczenia
1S-lecia powiatu z organizaqq 15 imprez. Generalnie uroczysto5ci odbytyby sig
w dniach 12-14 czerwca br. W dniu 12 czerwca br. zaplanowana jest uroczysta sesja
polqczona z wrgczeniem nagrod Powiatu Minskiego ,,Laura" i uroczysto6ciami
zwiqzanymi z 25)eciem wol nych wyborow.
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk powiedziala, 2e Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie zwrocilo sig z prosbqowyralenie zgody na dofinansowanie projektu
konkursowego dotyczEcego pomocy osobom niepetnosprawnym w ramach projektu
,,promocja integracji spofecznej" Dzialanie 7.4 Niepetnosprawni na rynku pracy -

2e projekt bqdzie obejmowal poradnictwo
psychologiczne, trening pracy, uslugi asystenta osobistego, szkolenia zawodowe
projekty konkursowe. Dodala,

i staze zawodowe. W ramach projektu opiekq objqtych bqdzie 20 osob
niepelnosprawnych, z czego 50% ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepelnosprawnoSci. Projekt bgdzie realizowany od 1 lipca 2014 r. do 30 czeruvca
2015 r. Wkladem wlasnym bgdq srodki z PFRON, kt6re sq do dyspozycji powiatu.
Wado6c projektu 400.000 zt

Zarzqd Powiatu przychylit sig do powyzszej propozycji.
Nastgpnie Sekretarz Powiatu zwrocila siq do Zarzqdu o udzielenie pelnomocnictw
radcom prawnym Agnieszce Usciriskiej i Marii Wo2niak do reprezentowania Zarzqdu
Powiatu w sprawach przed organami administracji publicznej.
Zarzqd Powiatu udzielil petnomocnictw p. A. UScinskiej i p. M. Wo2niak.

Ad.9
Protokol posiedzenia w dniu 20 slycznia 2014 r. zostal przyjqty.

Ad. 10
Zamknigcie posiedzenia.

Starosta

-

Antoni Jan Tarczyhski

Wicestarosta
Czlon kowie

-

Krzy szlof Plochocki

Zarzqdu: Henryk Ksiqzopolski
Marek Pachnik

