
Protokol Nr 113/14
posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mifskiego

w dniu 10 lutego 20'14 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki

czlonkowie Zarzqdu : Henryk Ksigzopolski
Marek Pachnik
Marcin Nowak

orazi Danuta Strejczyk - Sekretarz powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik powiatu
Wincenty Bartnicki - nacz. Wydz. Inwestycji
Emilia Piotrkowicz - nacz. Wydz. Oswiaty i promocji
lwona warszawska - Lulko - nacz, wydz. Architektury i Budownictwa

Porzqdek posiedzenia:

1 Otwarcieposiedzenia.
2 Przyjgcie porzqdku obrad.
3 Informacja o dzialalnosci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia

! Przyjgcie projekt6w uchwal i innych materiatow na XXV sesJq Rady powiatu Mihskiego.5. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kobierne
i ChroSla gm. Dqbe Wietkie.
Podjgcie uchwaly w sprawie powolania Komisji konkursowych do rozpatrywania ofert na realizacjq
zadah publicznych 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 w 2014 r.
Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Zespolu Szkol ZawodowychNr 2 im Powstaficow Warszawy w Mihsku Mazowieckim do realizacji pro1eKtu
wsp6lfinansowanego ze srodkow Europejskiego Fund uszu spolecznego.
Omowienie kierunkow^ks_ztatcenia i liczby oddzial6w klas pierwszych izkoi ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 201412015.
Podjgcie uchwaly w sprawie uzgodnienia zawodu w Technikum w Zespole Szk6lim M Sklodowskiej-Curie w Mi6sku Mazowieckrm
Ogloszenie konkurs6w na stanowiska dvrektorow:
- Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcego im Polskiej Macierzy Szkolnej w Mi6sku Maz
- Zespolu Szkol Agrotechnicznych w Mihsku Maz.
- Zespolu Szk6l Specjalnych im J. porazifrskiej w lgnacowie,
Sprawy inwestycyjne.
Podjgcie uchwa'ly w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczqcych projektu ,,programu
Aktywno6ci Lokalnej na lata 20i4-20j6".

l3 Przedstawienie wy11k6w konsultacjiw sprawie projektu ,,Programu Budowy Lokalnego Systemu
Wspierania Opieki Nad Dzieckiem i Rodzinq,,

14. Podjgcie uchwaty w sprawie zmian w budzecie powiatu na20i4 rok
15. Sprawy rozne.
16. Przyjqcie protokolu posiedzenia w dniu 27 stvcznia2014 r.
17 . Zamknigcie posiedzenia.

Ad. 1

wicestarosta - Krzysztof plochocki otworzyl posiedzenie.
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Ad.2
Wicestarosta przedstawit porzqdek posiedzenia, ktory zostat przyjqty

jednoglosnie w obecnoSci 4 czlonkow Zarzadu.

Ad. 3

Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki poinformowal o nastgpujqcych sprawach:
cji Sportowych polegajqcego na budowie
szono trzy zadania dot. remontu sali
emontu sali gimnastycznej w ZSE w Minsku

rczni do skoku w dal, stanowiska do pchnigcia
kulq, boiska wielofunkcyjnego oraz wykonanie odwodnienia, oSwieflenia i ogrodzenia,
- uzyskano informaclq, ze powiat spetnia wy mogi i bqdzie mogl aplikowac w-programiePL 13 (niwelacje rolnic w ochronie zdrcwia) finansowanie w 100% z'Fuiduszy
Nonrueskich,
- uczestniczyl w uroczystym otwarciu w Zespole Szkol Specjalnych w lgnacowie
Mazowieckiego Turnieju Hokeja Halowego olimpiad Speclainyci (udziat wziqly
dru2yny z Garwolina, ptonska, Mihska ttriai. r warszawy),
- w powiecie mins.kim..go:gi delegacja w ramach projektu Comenius - 40 osob zFrancji,
Belgii, Niemiec, Turcji i Hiszpanii.

Ad.4
Wicestarosta Krzysztof Ptochocki poinformowal, 2e sesja zaplanowana

zostala na 5 marca br. na godz. 15.00, a nastgpnie przedstawil porzqdek sesji.- Informacja Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy pozarnej w Mirisku
Mazowieckim o stanie bezpieczenstwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpo Zarowej.
Material przyjqto bez uwag.
- sprawozdanie z dzialalnosci Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Mihsku
Mazowieckim i efektow pracy organizato ra pieczy zastqpcze 1 za 2Ol3 rok oraz wykaz
potrzeb w zakresie pomocy spolecznej is 'stemu pieczy zastqpczej.
Material przyjqto bez uwag.
- Podjgcie uchwaly w sprawie Pro-gramu Budowy Lokalnego Systemu wspierania
opieki nad Dzieckiem i Rodzinq w powiecie Minskim na rata 2014 -2019.Material przyjgto bez uwag.
- Podjgcie uchwaiy w sprawie Programu Aktywnosci Lokalnej na lata 2014 - 2016.
Material przyjgto bez uwag.
- Sprawozdanie Starosty z dzialalno6ci Komisji Bezpieczef stwa i porzqdku za 2013 r.
Material przyjqto bez uwag.

ce umarzania, odraczania terminow oraz
majqcych charakter cywilnoprawny

nostkom organizacyj nym.
wiatu w 2013 r. nie udzielal ulg w splacie

Material przyjgto bez uwag.
- Podjgcie uchwaly w sprawie opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Dobrepowiatu minskiego.
Sekretarz Powiatu wyjasnila, ze Rada Gminy Dobre zamierza wystqpic z wnioskiemdo MA|C o zmiang granic polegajqcq na wlqczeniu dziaNek o nr 221 i nr 22g
znaldujqcych siq we wsi Wiktoria gm. Strachowka do gruntow wsi Rados zyna. Dodala,
ze Rada Gminy Strachowka i Rada Powiatu Wotomin-skiego negatywnie zaopiniowaly



zmianQ granic Gminy Strachowka polegajqcq na odlqczeniu z jej obszaru powyzszych
dzialek.

w ktorym pozytywnie opiniuje siq
niu dwoch dzialek o pow. B,1g ha.
na przekazanie na rzecz Gminv
w Jakubowie stanowiqcej dziatkq

tyczy przekazania w drodze darowizny na
nieruchomosci o pow. 0,3109 haz przeznaczeniem na drogq publicznq.

- Podjgcie uchwaly w sprawie zasad- udzielania dotacji celowej z budzetu powiatu
Minskiego spoNkom wodnym, trybu postgpowania w sprawie udzielenia dotacji orazsposob u jej rozliczania.
Material przyjqto bez uwag.
- Podjgcie uchwaty w sprawie wyrazenia zgody na realizacjg projektu ,,Bqd2aktywny- wygraj przyszloSc" w ramach Vl Priorytetu Programu Operaiylnego Kapitat Ludzki.wicestarosta wyjasnil, 2e projekt bgdzie rJarizowany pzez pup w Minsku
Mazowieckim w okresie od 1 marca 201-4 r. do 30 czerwca 2015 r. carkowita warl0scprojektu 920.600 zl i realizacja projektu nie wymaga wkladu wlasnego.
- Podjqcie uchwaty w sprawie zamiaru zaloZ'enia-i prowadzenia prlez powiat Minskipublicznego przedszkola specjalnego.
Wicestarosta powiedzial, ze planujqc rozbudowg ZSS w lgnacowie planowano
zaloZenie przedszkola specjalnego. ZSS w lgnacowie posiada odpowiedniowyposazonq bazq lokalowq otaz kadrgi prowadzenie przedszkola. Zalo2enie
zapotrzebowanie rodzicow dzieci w wiek
rodzaju dysfunkcje rozwojowe. Dodal,2e z
ze wzglgdu na ich miejsce zamieszkania.

i rozliczania dotacji dla publicznych oraz
zbud2etu powiatu Minskiego oraz trybu
ywania.

z kolejnej nowelizacji ustawy o systemie

- P odj scie u chwary w sp rawie Res u ra m i n, 5'?ff7;1r,1$tJ(:lilll 
rpowi 

ato*es ow Minsku Mazowieckim.
Sekretarz Powiatu wyja6nita, ze Regulamin organizacyjny Starostwa uchwalony bylw 2005 r' i do chwili obecnej zmieniany g razy. Zmiany wynikajq ze zmiany przepisow

m. in. wyodrgbniona zostanie Sluzba

sprawie zmiany Wieloletniej prognozy
2021.

- Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwafe w sprawie uchwaty budzetowej powiatu
Minskiego na 2014 r.
Material przyjgto bez uwag.
- sprawozdania komisji staNych Rady z wykonania planow pracy za 2013 r.
Materiaf przyjgto bez uwag.
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli w 2013 r.
Material przyjgto bez uwag.



Ad.5
Budownictwa - lwona Warszawska_Lulko
elkie zwrocil siQ o uzgodnienie zmianv
rzestrzennego dla m. Kobierne i Chro6la.
drogq zbiorczq g KDL o szeroko6ci 20 m,a w m' ChroSla drogi SKDL i 6 KDL, nie ma nJ cafej dlugosci szerokoSci 15 m.W zwiqzku z powyzszym zaproponowala, aby zmiang plrn, dla m. Kobierne uzgodnic
ytywnie z uwagE dotyczqcq dostosowania

SOW.

zyili i zmiang miejscowego planu
Kobierne uzgodnil pozytywnie, a dla

dostosowania szerokosci drog.

Ad. 6

- Emilia piotrkowicz odczytaia projekt
kursowych do rozpatrywania ofefi- na
nizacje pozarzqdowe oraz podmioty
kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku

2 lutego br.
ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd

cnosci 4 czlonkow Zarzadu\.

orga n izac je pozarzqdowe oraz pod m io
24 kwietnia 2003 r. o dziaNalno6ci
w 2014 r.

Ad.7
romocji powiedziata, 2e Rada powiatu

zgodg na udzial powiatu w realizacii
lu szkol zawodowych na Mazowszui.

Rozwoju Mazowsza S.A. WartoSc calego

Skarbnik Powiatu.d.odala, ze projekt bqdzie realizowalo 21 parLl.rerow - jednostek
samorzqd u terytorialnego.

aly w sprawie udzielenia upowaznienia
2 im. Powstancow Warszawy w Mihsku

nansowanego ze srodkow Europejskiego

Przeprowadzono gtosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaty Zarzqd powiatu
opowiedzial sig jednogtosnie (w obecnosci 4 czionkow zarzqdu).

zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 61gt,l4 w 'sprawie 
udzieleniaupowa2nienia dyrektorowi ZespoNu SzkoN Zawodowych nr i i^. powstancow

warszawy w Minsku Mazowieckim do realizacji projekiu wspolfinansowanego zeSrodk6w Europejskiego Funduszu Spoleczneio.'



Ad.8
Naczelnik Wydziatu OSwiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz wyjaSnila, 2e

z.danych demograficznych wynika, ze w porownaniu do biezqcego roku sz(olnego'klas
pierwszych powinno byc o 2 oddziaty mniej. Jednak z informacji zebranych z gmin
wynika, ze obecnych uczniow klas trzecich gimnazjow jest o 2 oddzialy wigcej.
Nastqpnie poinformowala, 2e realnie plwinnism y zaplanowac 46 oddzialow,a dyrektorzy wnioskujq ogolem o utworzenie 50 oddziaiow klas pierwszych.
Dodatkowe oddzialy zaplanowane zostaty w nastqpujqcych szkolach:- Gimnazjum i Liceum ogolnoksztatcqcym w Mi'itt , Maz. - 1 oddzial w liceum
ogolnoksztalcqcym,
- Zespole Szkof Nr 1 w Mihsku Maz. - 1 oddzial w zasadniczej szkole zawodowej,
- Zespole Szk6lZawodowych Nr 2 w MinskuMaz. - 1 oddziatw zasadniczej ,it ot"zawodowej, a 1 oddziat mniej w technikum,
- Zespole SzkotAgrotechnicznych w Minsku Maz. - 1 oddzial w zasadniczej szkole
zawodowej,
- Zespole Szkof im. M Sktodowskiej - Curie w Minsku Maz. - 1 oddzial w technikum
(nowy zawod technik lesnik).

Wicestarosta 
. - Krzyszlof Plochocki po analizie przedlozonej informacjipowiedzial, 2e zawod technik technologii zywnoSci i kuch arz funkqonujq w ZSAw Minsku Maz. i nie powinno sig uruchamiac takich zawodow w ZS Nr 1 w Mirisku

Maz.
Zarzqd Powiatu przyjql przedstawione propo zyqe

Ad.9
Naczelnik Emilia Piotrkowicz przedstawita projekt uchwaly w sprawie

uzgodnienia zawodu w Technikum w Zespole Szkot im. Marii Sklodowskiej - Curiew Minsku Mazowieckim. WyjaSnila, 2e chodzi o uzgodnienie zawodu technik leSnik.Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktory-^ ,t podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednogtoSnie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 620/14 w sprawie uzgodnienia zawoduw Technikum w Zespote SzkoN im. Marii Sklodowskiej - Curie w Minsku
Mazowieckim.

Ad. 10
Naczelnik Wydziatu oSwiaty i Promocji poinformowata, ze lrzem dyrektorom

w 201-4 r. kohczy siq kadencja tj dyrektorowi Gimnazjum i Liceum ogolnoksziarcqcegoim' Polskiej Macierzy_ 
- 
Szkolnej w Minsku Maz., dyrektorow'i Zespolu SzkotAgrotechnicznych w Minsku Maz. i dyrektorowi Zespolu Szkot specjalnych

w lgnacowie. zaproponowala, aby konkursy odbyly siq 31 marca br.
Wicestarosta powiedzial, ze nale2y uruchomi6'procedury zwiqzane z ogtoszeniem
konkursow na stanowiska dyrektorow.
Ponadto przypomniata o zlolonych przez dyrektorow jednostek wnioskach
o dodatkowe etaty.
- 1 etat psychologa-w poradni psychologiczno-pedagogicznej w sulejowr<u,

^ 
y: etatu oligofrenopedagoga na zastgpstwo w Poradni 'psychologiczno-

Pedagogicznej w Minsku Maz.
- 1 etat rehabilitanta w Zespore szkot specjalnych w lgnacowie.
Wicestarosta powiedzial, ze do powy2szych wnioskdw Zarzqd powroci na kolejnymposiedzeniu.



Ad.11

. Naczelnik Wydzialu Inwestycji Wincenty Bartnicki powiedzia l, 2e

Nastgpnie przedstawil raport doradcy do dnia 3.1 stycznia 2014 r.:
- doradca przygotowat niezbqdne dokumenty umozliwiajqce wszczgcie postgpowania
na wybor partnera prywatnego,
- przygotowany zostal projekt uchwaly w sprawie powolania komisji przetargowej,
- przygotowany zostal harmonogram negocjaqi oraz listg zagadnien'w postqpowaniu.
Wicestarosta dodal, 2e w sklad t<omrsli 

-prietargo*uj 
*"110q czlonkowie zespolu

steruiqcego oraz 3 radnych przedstawicieli klubow iadnych. 
-

Nastgpnie p Wincenty Bartnicki przedstawit wsiqpnq propozycjg wykonawcy
hali sportowej przy GiLo w Mihsku Maz , a dotyczqcq wykonania siiany szczytowejpomigdzy wykonywanq halq a budynkiem isiniejqcego gimnazjum - murowane,
z tynkiem warstwowym.
Zarzqd Powiatu wstqpnie zaakceptowat przedstawionq propozyciq.

4d.12
ekt uchwaly w sprawie przeprowadzenia

u Aktywnosci Lokalnej na lata 2014_2016".
ygotowato projekt programu Aktywnosci
poddad konsultacjom spolecznym, ktore

ktorym za podjgciem powyZszej uchwaty
cnosci 4 czlonkow Zarzadu\.

Nr 621114 w sprawie przeprowadzenia
amu AktywnoSci Lokalnej na lata 2014-

Ad. 13
Sek otokot ustalenia wynikow konsultacjidotyczqcyc arnego systemu wsfierania opieki nad

Dzieckiem
ktorych nikt *, 3l"lllttl:t 

o" 4 luteso br ' w trakcie

Ad. 14
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaty w sprawie zmianw budzecie Powiatu na 2014 rok. WyjaSnila, 2e zmiany polegajq na przeniesieniu

wydatkow migdzy S$ w ramach tego samego dziaiu w zakresie wydatkow biezqcych
oraz przeniesieniu wydatkow z rezerwy budzetowej.

Zmiany doty czq n astgp ujqcych jed nostek :

- Starostwa Powiatowego,
- Zespotu SzkotSpecjalnych w lgnacowie,
- Powiatowego srodowiskowegJDomu samopomocy w Minsku Maz.
- Komendy Powiatowej panstwowej strazy pozarnej w Mirisku Maz.



budzetowej Zespolowi Szkot Specjalnych
naczeniem na uiszczenie optaty rocznej za
pasie drogowym.
anie, w ktorym za podjqciem uchwaly

:

odjqciem uchwaly,
za podjgciem uchwaly,

odjgciem uchwafy,
djqciem uchwaly.
e bylo, (nieobecny Starosta - Antoni Jan

- Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 61 5t14 w sprawie zmian w bud2eciePowiatu na 2014 rok.

Ad. 15
Sekretarz Powiatu Danuta Strejczyk przedstawila wniosek Burmistrza

at budowy ul. Z. Natkowskiej na odcinku
owku.
ytywnie zaopiniow al realizaqg powyzszej

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal budowg ul. Zofii Natkowskiej
w Sulejowku.
Kolejno przedstawiony zostal wniosek firmy projektowej ,,Trakt" Krzysztof Karabinpetnomocnika Wojta Gminy Minsk Mazowjecti ootyczqcy zaopiniowania rozbudowy
drogi gminnej w miejscowosci Kolonia Janow.
Dodata, 2e ZDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowal realizacjq przedmiotowej
inwestycji.

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal realizacjq rozbudowy drogi gminnej
w m. Kolonia Janow.
Nastqpnie przedstawiony zostal wniosek Burmistrza Miasta Minsk Mazowiecki
o zaopiniowanie realizaqi inwestycji drogowej polegajqcej na budowie ul. O Kolberga
w Minsku Mazowieckim.
Dodala, 2e ZDP w Mihsku Maz. pozytywnie zaopiniowal realizaqq przedmiotowej
inwestycji.

Zarzqd Powiatu
Mazowieckim.

Skarbnik Powiatu
wydatku zwiqzanego z
z pochodnymi.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na wyptatg dodatkowego wynagrod zenia
roczneqo.

Ad. 16
Protokol posiedzenia w dniu 27 stycznia2oi4 r. zostal przyiqty.

pozytywnie zaopiniowal budowg ul. o. Kolberga w Minsku

zwrocila sig o wyra2enie zgody na dokonanie jednorazowego
wyptatq dodatkowego wynagrodzenia rocrnego za 2013 r.



4d.17
Zamkn iqcie posiedzen ia.

Wicesta rosta - Krzy szlof ptochocki

Czlonkowie Zarzqdu: Henryk Ksiqzopolski

Marek Pachnik

Marcin Nowak


