
Protokol Nr 115/14
posiedze n ia Zarzqdu Powiatu M i ns kiego

w dniu 3 marca 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni Janf arczynski
Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki

czlon kowie Zarzqdu : Henryk Ksiqzopolski
Marek Pachnik

oraz. Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Urszula Soroka -z-ca nacz. Wydz. OSwiaty i Promocji
lzabela Komorowska - podinspektor w Wydz. Oswiaty i Promocji
lwona Warszawska - Lulko - nacz. Wydz. Architektury i Budownictwa
Wojciech Osinski - nacz. Wydz. Gospodarki Nieruchomo6ciami
llona Kolodziejczyk - starszy inspektor w PCPR w Minsku Maz.

Porzqdek posiedzenia:
L Otwarcieposiedzenia.
2. Przyjqcie porzqdku obrad
3. Informacja o dzialalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4 Rozpatrzenie wnioskow do projektow uchwa.l i innych material6w na XXV sesjq Rady Powiatu

Mihskiego.
5. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomoSciamr
6. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu pasa

technologicznego linii wysokiego napigcia 400 kV relacji Milosna-Siedlce-Ujrzanow
przebiegajqcej przez teren miasta Su lejowek

7. Rozstrzygniqcie otwartych konkurs6w ofert na realizacjg zadah publicznych przez organizacle
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r

o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
- ochrony i promocji zdrowia,
- dzialalno6ci na rzecz os6b niepelnosprawnych,
- turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodzieZy,
- kultury, sztuki ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspierania i upowszechniania kultury fizyczney
- dzialalno5ci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktow i wsp6tpracy migdzy
sooleczehstwam i.

8. Podjgcie uchwaly w sprawie powolania komisji do zaopiniowania wniosku o udzielenie dotacji
z budzetu Powiatu Mihskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do relestru zabytkow

9. Sprawy oSwiatowe
10. Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na2014 rok.
11. Sprawy rozne
12. Przyjqcie protokolu posiedzenia w dniu 24 lutego 2014 r.

13. Zamkniqcie posiedzenia

Ad. 1

Starosta - Antoni Jan Tarczynski otworzyl posiedzenie.



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

w obecnoSci 4 czlonkow Zarzadu (nieobecnv M. Nowak).

Ad.3
Starosta - Anton i Jan T arczynski poinformowal o nastgpujqcych sprawach :

- wptyngto pismo od wojewody mazowieckiego w sprawie NPPDL, w ktorym
poinformowaN, 2e Srodki w budzecie panstwa przewidziane na NPPDL w 2014 r
zostafy zwigkszone do kwoty 900 mln zl w skali kraju, a na wojewodztwo mazowieckie
przeznaczone sq w wysoko5ci 86.805.000 zl. Dodal, 2e z uzyskanych informacji
wynika, 2e zloZony wniosek w ramach Programu na drogg w Sulejowku uzyska
dofinansowanie.
- odbyto sig spotkanie zorganizowane przez przedstawiciela Ministerstwa Obrony
Narodowej dotyczqce obchodow na terenie powiatu minskiego 1S-rocznicy wstqpienia
do NATO, 1O-rocznicy wstqpienia do UE, 25-rocznicy wyborow czerwcowych 1989 r.
Uroczystosci objgte bgdq patronatem Prezydenta RP i majq sig odbyc na terenie
miasta Minsk Maz. i lotniska w Janowie.
- w wyniku przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Srodowiskowym Domu
Samopomocy w Minsku Maz. stwierdzone zostaty nieprawidlowo6ci dotyczqce zaboru
Srodkow finansowych przez glownq ksiggowq. Sprawq zgloszono do prokuralury oraz
powiadomiono MUW.
- trwa ustalanie zakresu rob6t w starej czgsci budynku ZSS w lgnacowie.

Ad.4
Starosta powiedzial, ze Komisje nie zglosily uwag do materialow na sesjg Rady

Powiatu. Ponadto wyjaSnil, 2e w zakresie dotyczqcym utworzenia przedszkola
specjalnego nie ma potrzeby zatrudniania nauczycieli na 2,5 etatu, gdyz byliby oni
przeniesieni z ZSS w lgnacowie. Konieczne byfoby zatrudnienie na 1 etat pomocy
nauczyciela (koszt na 4 m-ce 9.000 zl) orcz przeznaczenie Srodkow w kwocie
4-5 tys. zN na zakup pomocy dydaktycznych.
Kolejno omowione zostaty zmiany do budzetu Powiatu na 2014 r.'.

- zwigkszenie planu wydatkow biezqcych o kwotq 150.000 zl na przebudowg szkolnej
bazy spotlowej w Zespole Szkot Zawodowych Nr 2 w Mihsku Maz. i o kwotg 1.600 zt
z przeznaczeniem na kurs zawodowy dla 4 uczniow,
- zwigkszenie planu wydatkow majqtkowych o kwotq 550.000 zt w 2014 r. na budowq
budynku administracyjnego - siedziby ZDP w Minsku Maz.
- zmniejszenie planu dochodow o kwotq 880.929 zl ztytutu obnizenia planu subwencji
na rok 2014,
- zwiqkszenie planu wydatkow biezqcych o kwotq 29.859 zl z przeznaczeniem na
wydatki zwiqzane z zatrudnieniem psychoterapeuty w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Su lejowku,
- zwiqkszenie planu dochodow o kwotq 10.000 zI ztytuNu ponadplanowych dochodow
w Domu Dziecka w Falbogach (darowizny),
- zwiqkszenie planu dochodow o kwotq 40.443 zl zprzeznaczeniem na wyjazd dzieci
z Domu Dzrecka w Falbogach na ferie,
- zwiqkszenie planu wydatkow biezqcych o kwotg 82.318 zl z przeznaczeniem na
wydatki zwiqzane z zakupem uslug sprzqtania w budynkach Starostwa,
- zmniejszenie planu wydatkow biezqcych o kwotg 31.000 zl w zwiqzku z nizszvmi niz
planowano kosztami obstug i zadlu2enia,



- zwigkszenie planu wydatkow majqtkowych o kwotg 160.000 zl z przeznaczeniem na
przylqczenie budynkow G|LO do sieci cieplownicrej nfC w Minsku Mazowieckim,
- zwiqkszenie planu dochodow o kwotg 48.000 zl ztytulu zwiqkszenia planu dotacji dla
powiatu na 2014 r.

Kolejno Skarbnik Powiatu powiedziala, 2e w Wieloletniej prognozie Finansowej
wprowadzono nastgpujqce zmiany.
- wykaz przedsigwziqc zostal zmniejszony o wszystkie umowy wieloletnie,

na lata 2014-2015 budowa budynku
1.300.000 zt

9 zt (m.in. 90.000 zt dta Kppsp w Minsku

- subwencja ni2sza o 880.979 zt
- udzial w podatku PIT - 30.77 j.914 zl
- subwencja oSwiatowa - 47.011.g23 zt

eksowego systemu wspomagania rozwoju
ez Poradnig Psychologiczno-pedagogicznq
szkol zawodowych na Mazowszu', projekt

Ad. 5
Naczelnik Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciam i - Wojciech Osinski powrocii

do tematu, ktorym Zarzqd powiatu zaj
wniosku o wydanie decyzji o warun
ul. Asfaltowej w Sulejowku. W zwiqzku
Powiatowych w Minsku Maz. o uzgodnien
potozona bgdzie w_ korytarzu projektowanego nowego przebiegu ul. Asfaltowej
sKrzyZowanie z ul Czynu Spolecznego i ul. Przejazd. Wyjasnit, 

-ze 
ZDp uzgodniiprojekt decyzji. Wtasciciel nieruchomoSci zloZyl odwoNanie-do SKO, ktore ,Jf,ytilo

postanowienie ZDP w Minsku Maz.
Po analizie tematu Zarzqd Powiatu opowiedzial, 2e za wariantem bezprzebudowy skrzyZowania ul. Asfaltowej z ul. Czynu Spoiecznego i ul. przejazd

w Sulejowku.
przez dyrektora ZS im. M. Sklodowskiei_
nych umow na wynajem pomieszcze'n

ierzchni pod automat z napojami, sklepik,

ruszyl kwestiq dotyczqcq nieruchomosci

sprzeda?y wyposazenia koilowni, ale nikt
dozorowany przez firmq ochroniarskq.
praktycznych uczniowie CKZTU zdemont
przydatne z dniem 31 marca br. zakonczy,
rozbiorkijednego budynku internackiego to koszt ok. 15.000 zl, abudynki sq trzy.

Starosta zaproponowal przedlu2yc umowg z fumq ochroniarskq do konca
kwietnia br., a wyposazenie kotlowni zden ontowac i przewie2c do CKZTU. ponadto
uczniowie CKZ|U mogE zdemontowac elementy, ktore mogE byc jeszcze przydatne.

Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki zaproponowal, Jby ogtoszenie o sprzedaZy
wyposazenia kottowni zamiescic w serwisi: internetowym nll-egro.

Zarzqd Powiatu przychylil siq do powy2szych propozycji.



Ad.6
Naczelnik Wydzialu Architektury i

poinformowala, 2e burmistrz Miasta S
miejscowego planu zagospodarowan

uzgodnil projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla rejonu pasa technologiczneio linii-*yro't iugo
napiqcia 400 kV relacji Mitosna-Siedlce-Ujrzanow przebiegai-qcel pizezteren miasta
Sulejowek.

Ad.7
Z-ca naczelnika Wydziatu Oswiaty i Promocji - Urszula Soroka poinformowala,

2e na realizacjg zadan publicznychw 2013 r. wptynqlo 52 oferty; 16 ofert nie spetnialo
wymogow formalnych.
Starszy inspektor w PCPR w Mihsku Maz. - llona Kolo dziejczyk poinformo wata, 2e:

' w zakresie dzialalnosci na rzecz osob niepelnosprawnych wplynqly cztery
ofefty, z ktorych wszystkie spetniaty wymogi iormatne:

- Mazowieckie Stowarzyszenie naRzecz tjzieci i{tt+odziezy zMozgowym porazeniem
Dziecigcym ,,Krok Dalej" w Minsku Maz. na realizaqq /adania ,,Jestesmywolontariuszami -3", calkowity koszt zadania 87.260 zt, wnioskowana kwota dotacji
30'000 zl' Komisja zaproponowala dotacjQ w kwocie 6.000 zl, Zarzqd przychylil sig dopropozycji Komisji.
- Stowarzyszenie na rzecz dzieci upo6ledzonych umyslowo ,,Dzieciom Radosc,,
w lgnacowie na realizaqQ zadania,,DoSwiadczam" calkowity koszi zadania 11.g46 zl.wnioskowana dotacja 8.300 zl, Komisja zaproponowata dotacjg w kwocie g.000 zt.
Zarzqd przychylil sig do propozycji Komisji.
- Stowarzyszenie na Rzecz Osob Niepelnosprawnych ,,KUBUS" z Dtugiej Szlacheckiej
na realizaciq zadania ,,Mistrz dobrych manier", calkowity koszt zadinia g.637,4g zl,wnioskowana kwota dotacji 6.859,66 zt. Komisja zaproponowala dotacjg w wysokoSci

iKomisji.
Inosprawnym ,,MoZesz wiqcej,, z Minska
terech tapach", calkowity koszt zadania
000 zl. Komisja zaproponowala dotacie
do propozycji Komisji.

Z-ca Naczelnika Wydziatu oSwiaty i Promocji - Urszula Soroka przedstawila
informacjg o ofertach, ktore wplyngly w zakresie realizacji zadan przez organizacje
pozarzqdowe'.

. w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
wpiyngta 1 oferta, ktora nie sperniara wymogow formarnych.o l// zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz *yporryrku dzieci i mlodzie1y;
wplynqiy 3 oferty, zklorych 1 sperniara wymogi formarne.

Zadanie 1: Organizacja rajdow, szkolen, konkursbw ilnnych imprez popularyzujqcych
turystykq, za wyjqtkiem obozow, wycieczek, kolonii:



- Stowarzyszenie na rzecz dzieci upoSledzonych umysfowo ,,Dzieciom RadoSc,,w lgnacowie na realizacjq zadania ,,szlakiem lessowych wqwozow-rajd pieszy
Sciezkami Kazimierskiego Parku Kralobrazowego", calkowity koszt zadania S.grc zi,wnioskowana kwota dotacji 2.900 zl, Komisji zaproponowata dotacjg w kwocie
2.900 zl, Zarzqd przychylit siq do propozycji Komisji. 

'

dziedzictwa n arodowego
rmalne.
owiecie minskim, w tym

- Stowarzyszenie na rzecz dzieci upoSledzonych umyslowo ,,Dzieciom RadoS6,,
w lgnacowie na realizaqQ zadania Vll Integracyjny Koncert Miliolajkowy cafkowity
koszt zadania 22.950 zl, wnioskowan kwota 12.200 zl, Komisja'zaproponowala
dotaciq w kwocie i2.200 zN. zarzqd przychyliN sig do propozycji Komisji. 

'

- Fundacja ,,Mivena" w Minsku Mazowieckim na realizaqq'zadania,,Vll Festiwal
Mivena-Etno-Kabaret" calkowity koszt zadania 20.000 il., wnioskowana kwota
5.000 zt, Komisja zaproponowala dotacjg w kwocie 2.000 zl, Zarzqd przychylil sig
do propozycji Komisji.
- Fundacja ,,Mivena" w Minsku Mazowieckim na realizacjq zadania ,,X Festiwal
Chleba" caNkowity koszt zadania 45.000 zt, wnioskowana kwota dotacji 10.000 zf,
Komisja zaproponowafa dotacjg w kwocie 5.000 zl, Zarzqd przyci-rylil siq do
propozycji Komisji.
- Fundacja Upowszechniania Kultury w Halinowie na realizacjq zadania Koncerty
organowe w powiecie minskim, calko rity koszt zadania 8.840 zl. wnioskowana
kwota 4'400 zl, Komisja zaproponowala dotacjq w kwocie 2.300 zl, Zarzqd
przychylil siq do propozycji Komisji.
- Fundacja Upowszechniania Kultury w Halinowie na realizaqq zadania14 Encyklik calkowity koszt zadania 16.650 zl, wnioskowana kwota dotacji
13'320 zl, Komlsja zaproponowala dotacjg w kwocie 6.000 zN, Zarzqd przychylil
siq do propozycji Komisji.
- Mitiskie Towarzystwo Muzyczne na organizacjg koncertow muzyki roznej dla
mieszkancow p_owiatu minskiego calko vity koszt zadania 38.46g zl, wnioskowana
kwota dotacji 24.000 zl, Komis.;a zaproponowala dotacjQ w kwocie 23.500 zl(z uwagq, 2e dwa koncefty majq odbyc sig poza miaiiem), Zarzqd powiatu
przychylil siq do propozycji Komisji.
- Stowarzyszenie ,,Koniczynka" dzialfEce na rzecz dzieci z niepetnosprawnosciq
umystowq w Minsku Mazowieckim na organizaqq lll Miqdzyszkolnego Konkursu
Piosenki Obcojgzycznej calkowity koszt- zadania 4.050 zl, wnioskowana Kwota
dotacji 3.650 zt, Komisja zaprop.onowala dotacjq w kwocie 2.500 zl. Zarzqd
przychylit sig do propozycji Komisji.
P. Urszula Soroka powiedziala, 2e Komisja konkursowa zaproponowala
przesunigcie brakujqcych Srodkow w kwocie 3.500 zl w ramach zadania 1,
z zadania 3.
Z_arzqd przychylit siq do powyzszej propozyclr.
Zadanie 2 - organizacia imprez kutturaliych, konkursow, przeglqdow i wystaw
artystycznych w powiecie minskim.
- stowarzyszenie ,,Jestesmy Razem" w Kaluszynie na organizacjg pleneru
malarskiego Miasto i gmina Kaluszyn w oczach mieszkancow powiatu
mihskiego, calkowity koszt zadania 6.440 zl, wnioskowana kwota dotacji 4.000 zl,
Komisja zaproponowala dotacjg w kwocie 2.000 zN, zarzqd przycnyti+ sig do
propozycji Komisji.



- Stowarzyszenie na rzecz dzieci upoSledzonych umyslowo ,,Dzieciom RadoSc"
w lgnacowie na organizacjq Integracyjnej CzerwcOwki calkowity koszt zadania
7.600 zl, wnioskowana kwota dotacji 5.000 zl,, Komis ja zaproponowala dotacjq
w kwocie 5.000 zl. zarzqd przychylil siq do propozycji Komisji.
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice-na organizaqe ,2 kulturq na
TAK od najmlodszych lat - ll integracyjne spotkanie przedizkoli z't,erenu powiatu
minskiego, calkowity koszt zadania 5.250 zt, wnioskowana kwota dotacji i.350 r,t,
Komisja zaproponowala dotacjg w kwocie 3.000 zl, Zarzqd przychylil sig do
propozycji Komisji.
- Stowarzyszenie lnicjatyw Wszelkich ,,Drzewo Pokolen" w Katuszynie na
realizaciq zadania,,Vl Dzien Kultury Zydowskiej - W Blasku Swiatel Chanu-kowych,'w ramach cyklu spotkan Miasteczka Dwoch Kultur catkowity koszt zadania
13.285 zt, wnioskowana kwota dotacji 10.465 zt, Komisj^. proponowala dotacjg
w kwocie 5.500 zl, Zarzqd przychylit siq do propozycji Komisji, z uwagE, ze Srodk'i
finansowe nie mogq byc przeznaczone na bilety do ieatru Zydowskiego
- Stowarzyszenie ,,Koniczynka" dzialajqce na rzecz dzieci z niepelnosprawnoSciq
umyslowq w Mirisku Mazowieckim na ,,Ziemia Minska pqdzlem, stowem iswialem
malowana" z cyKlu ,,O czym Szumiq Mazowieckie Wieizby?" Moja Okolica-Moja
Oiczyzna calkowity koszt zadania 9.500 zi, wnioskowana kwota dotacji 4.200 zl,
Komisja zaproponowala dotacjq w kwocie 4.000 zl, Zarzqd przychylit siq do
propozycji Komisji.
- Stowarzyszenie ,,Koniczynka" dziala1qce na rzecz dzieci z niepefnosprawno6ciq
umyslowq w Minsku Mazowieckim na organizaqq X Przeglqdu piosent<i Dzieciqcej
i MlodzieZowej ,,Wesole Nutki" calkowity koszf zadania 12.556 zl, wnioskowana
kwota dotacji 6 000 zN. Komisja zaptoponowala przyznac kwotq +.OOO zl, Zarzqd
przychylil siq do propozycji Komisji
- Minskie Towarzystwo Muzyczne na zadanie ,,lmpresje choralne w 3 odsionach
w stolicy powiatu'' calkowity koszt zadania 15.000 zl, wnioskowana kwota dotacji
11'500 zl, Komisja zaproponowala dotacjq w kwocie 10.S00 zl, Zarzqd przychyli)l
sig do propozycji Komisji.
Komisja zaproponowala przesuniqcie brakujqcej kwoty 2.000 zl z zadania 3.
Zarzqd przychylit siq do powyzszej propozycji.
Zadanie 3 - Wspieranie dzialalnoSci wydawniczej promujqcej dorobek kulturalny
i historiq powiatu minskiego - zlo2ona oferta nie spelniala'wymogow formalnyci.

Zadanie 4 - Wspieranie dzialan majqcych na celu kultywowanie tridycli narodowej
oraz rozwoj swiadomoSci obywatelskiej w ym zakresje:

- Fundacja Upowszechniania Kultury w Halinowie na zadanie ,,Mieszkahcy
Halinowa spiewajq (nie)zakazane piosenki", calkowity koszl zadania 5.320 zi,
wnioskowana kwota dotacji 4.000 zf, Komisja zaptoponowala dotacjq w kwocie
1.000 zl. Zarzqd przychyltt siq do powyzszej propozycji.
- Aby Polska Byta Polskq na organizaqe obchodow 70 Rocznicy Wybuchu
Powstania Warszawskiego, calkowity k< szt zadania g.200 zN, wnioskowana kwota
dotacji 6.000 zt, Komisja zaproponowata dotacjQ w kwocie 2.500 zl. Zarzqd
przychylil siq do powyzszej propozycji.
-Towarzystwo Przyjaciot Sulejowka na Koncert poswiqcony uczczeniu 70 rocznicy
Powstania Warszawskiego, calkowity koszt zadania 3.000-zl, wnioskowana kwota
dotacji 2.000 zl, Komisja zaproponowala dotacjQ w kwocie 1.000 zl, Zarzqd
przychylit siq do powyzszej propozycji
Towarzystwo Pamigci 7-go Putku Ulanow Lubelskich im. Gen. Kazimierza
Sosnkowskiego w Mihsku Maz. na Inscenizacjg historycznq ,,Mirisk 1g20",



cafkowity koszt zadania 40.000 zl, wnioskowana kwota dotacji
zaproponowala dotacjg w kwocie g.000 zl. Zarzqd przyctryiit
propozycji.

[91isja zaproponowala przesuniqcie brakujqcej kwoty 2.500
500 zl i zadania 5- 2.000 zl.
Zarzqd przychylil sig do powyzszej propozycji.

10.000 zl, Komisja
sig do powyzszej

zlzzadania3-

Zadanie 5 - Dzialania wspomagaiqce artystow amatorow (amatorskie zespoly
artystyczne) reprezentuiqcych powiat min;ki w przegtqdach, fesiiwalach, konkursach
o zasiqgu woiewodzkim, ogolnopolskim, miqdzynaridowym nie przyznano dotacji.

' Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. W ramach tego zadania
wpfyngly 22 oferry, z ktorych 9 nie spelniato wymogow formalnycn.

Zadanie 1 - Organizacia powiatowego systemu *"polraiodnictwa sp'ortowego dzieci
i mlodzieZy:

- Powiatowy Szkolny Zwiqzek Sporlowy w Minsku Mazowieckim na organizacjq
powiatowego systemu wspolzawodnictwa sportowego dzieci i mlodzie1y Latkowiiy
koszt zadania 57.300 zl wnioskowana kwota dotacji 45.000 zi, Komisji
zaproponowala dotacjg w kwocie 45.000 zl, Zarzqd przychyliN sig do propory.li
Komisji.

7'adanie 2 - Organizacia imprez i zawodow sportowych w powiecie minskim w roinych
dyscyplinach:

i przeprowadzenie cyklu
o catkowity koszt zadania
sja zaproponowata dotacjq
3.000 zl.

- Uczniowski Klub Sporlowy Judo ,,Kontra" w Minsku Mazowieckim na Otwarte
Mistrzostwa Powiatu Minskiego w Judo Dzieci i Mlodzie2y calkowity koszt zadania
5.930 zl, wnioskowana kwota 3.830 zt, Komisja zaproponowala dotacjq w kwocie
3 000 zl, Zarzqd przychylil sig do powyZszej propozycji.
- Stowarzyszenie Spoleczno-Kulturalno-Sportowe ,,Ad Astra" w Sulejowku na
organizaqg ,,Pucharu Mazowsza - Ad Astra 2014 w tancach standardowych
i latynoamerykanskich" calkowity koszt zadania 50.984 zl, wnioskowana Kwota
dotacji 20.000 zl, Komisja zaproponowala dotacjg w kwocie 15.000 zl Zarzqd
przychylil siq do propozycji Komisji.
- Stowarzyszenie na rzecz dzieci upo6ledzonych umyslowo ,,Dzieciom Rado6c,,
w lgnacowie na Mazowiecki Turniej Pitki Noznej Olimpiad Specjalnych - Mrozy -lgnacow 2014,. koszt catkowity zadania 8.990 zl, wnioskowana kwota doticji
4'000 zl. Komisja zaproponowata dotacjq w kwocie 4.000 zl. Zarzqd przychylit sig
do propozycji.
- Stowarzyszenie na rzecz dzieci upo5ledzonych umyslowo ,,Dzieciom Radosc"
w lgnacowie na V Powiatowy Integracyjny Turniej w Krggle Minsk Mazowiecki-
lgnacow 2014 catkowity koszt zadania 3.890 zi, wnioskowana kwota dotacji
1.630 zl, Komisja zaproponowata dotacjg w kwocie 1.500 zl Zarzqd powiatu
przychylil siq do propozycji Komisji.
- zyrardowskie Towarzystwo cylkistow na organizaqQ zTC BIKE RACE 2014
,,SUPER PRESTIGE" - wyScig dla wszystkich catkowity koszt zadania 20.050 zl
wnioskowana kwota dotacji 9.000 zl. Komisja zaproponowala dotacjg w kwocie
4.000 zl z uwagq, 2e na transport, Zarzqd przychylil siq do propozycji-Komisji.



- Klub Sportowy,,Barakuda" w Mirisku Maz.
koszt zadania 4.800 zl, wnioskowana
zaproponowala dotacjQ w kwocie 2.500 zt,
propozycji.

na V Grand Prix w plywaniu calkowity
kwota dotacji 2.600 zl, Komisja
Zarzqd przychylil sig do powyzszej

- Stowarzyszenie ,,Koniczynka" dzialajqce na rzecz dzieci z niepelnosprawnosciq
umyslowq w lgnacowie na Integracyjny turniej tenisa stofowego, caikowity koszi
zadania 3.460 zN, wnioskowana kwota dotacji 2.550 zl, Komilja zaproponowata
dotacjg w kwocie 2.500 zl. zarzqd przychylit siq do powy2szej propozycji.

-Towarzystwo Przyjaciol Sulej6wka na organizacjg Vll Biegu Marszalka, calkowity
koszt zadania 59.500 z+, wnioskowana kwota dotacl 20.000 zl, Komisja
zaproponowala dotacjQ w kwocie 11.000 zl, Zarzqd przychyhl sig do powyzszej
propozycji.

Zadanie 3 Wspieranie udzialu sporTowcow reprezentujqcych powiat minskiw zawodach sportowych reprezentujqcych powiat mihski w zawoda'ch sporiowych
o zasiqgu wojewodzkim, ogolnokrajowym i miqdzynarodowym:

- Polski Zwiqzek Warcabowy w Minsku Mazowieckim na wspieranie udziatu
sportowcow reprezentujqcych powiat mihski w zawodach o zasiggu wojewodzkim,
cafkowity koszt zadania 4.000 zl. wnioskowana kwota dotacji 

'SIOOO 
zl, Komisja

zaproponowala dotacjq w kwocie 3 000 zl. Zarzqd Powiatu przychylil sig do
propozycji Komisji.
- Minskie Towarzystwo Szachowe na wspieranie udziaNu juniorow
reprezentujqcych Minskie Towarzystwo Szachowe w zawodach rangi Mistrzostw
Polski Juniorow w szachach w 2014 r. calkowity koszt zadanii 30.260 zl,
wnioskowana kwota dotacji 5.000 zt, Komisja zaproponowala dotacjg w kwocie
1'000 zl, z przeznaczeniem na zakwaterowanie zawodnikow. Zarzqd dotacjq do
kwoty 2.000 zl.
- Klub sporlowy ,,Barakuda" w Mirisku Maz. na udzial zawodnikow
reptezentujqcych Powiat Minski w pfywaniu w zawodach o zasiggu wojewodzkim
- Grand Prix Warszawsko-Mazowieckiego Okrqgowego Zwiqziu plywackiego,
caNkowity koszt zadania 2.480 zl, wnioskowana kwota dotacji 'l .gO0 zl. t<omiila
zaproponowafa dotacig w kwocie 1.000 zl. Zarzqd Powiatu przychylil siq do
propozycji Komisji.

' DzialalnoSc na rzecz integracii europejskiej oraz rozwijania kontaktow iwspolpracy
m iqdzy s polecze n stwa m i ;

W powyzszym zakresie nie wplyngla Zadna oferta.

Ad.8
Z-ca nacz. Wydz. OSw projekt

uchwaiy w sprawie powolania dotacjiz budzetu Powiatu Mihskiego roboty
budowlane przy zabytku wpisa
Nastqpnie przeprowadzono g Zarzqd
Powiatu opowiedziat sig jednoglo6nie (w ob

Zatzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 623/14 w sprawie powoNania komisji dozaopiniowania wniosku o udzielenie dotacji z bud2etu Powiatu Minskiego na



prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytk6w.

Ad.9
Z-ca naczelnika Wydz. Oswiaty i Promocji - Urszula Soroka powrocila dopropozycji zlolonej przez Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego dotyczqcejprzejqcia Policealnej szkoty Medycznej. wyjasnita, ze obecnie ; szkore j"ri

136 stuchaczy na kierunkach technik farmaceuia, technik masazysta i technik ,r+rgkosmetycznych' Ponadto ewentualne oszczgdnosci mozna byloby szukaZ
w ksiggowoSci, bo sq dwie ksiggowe.
Nastqpnie powrocita do tematu przedszkola specjalnego. Wyjasnila , ze zrobione
zostalo rozeznanie dotyczqce ilo6ci zainteresowanych 

-wystaniem 
dzieci do tegoprzedszkola. Skontaktowano sig z 13 rodzicami, z ktorych 2 zglosilo zainteresowanie.

Kolejno p' Urszula Soroka przedstawila iniormacig dotyczqcq kosztow
zwiqzanych z dodatkowymi etatamr:
- w ZSS w lgnacowie zatrudnienie rehabilitanta koszt 3.000 zllm-c (na okres od marca
do czerwca 12.000 zl),
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Minsku Maz. zatrudnienie na
zastqpstwo pedagoga z oligofrenopedagogikq na T, etatu od marca do pa2dziernika
koszt 21.000 zl,
Kolejno zwrociNa siq z zapytaniem, czy podtrzymujemy dotychczasowe ustalenie dot.ogloszenia konkursu na stanowisko dyiektora 

-Zespotu 
Szkot Specjalnych

w lgnacowie w miesiacu marcu br.

tanowisko, ze konkurs na dyrektora ZSS
a konkursy na stanowiska dyrektorow
go w Mifisku Maz. i Zespolu Szkot
u br.

Ad. 10
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmianw budzecie Powiatu na 2014 rok. Wyjasnila, 2e zmia'ny polegajq na przeniesieniu

wydatkow migdzy $$ w ramach tego samego dzialu w zakresie wydatkow biezqcych.
Zmiany doty czq n astqp uj qcych jed noste k:

- Starostwa Powiatowego,
- Gimnazjum i Liceum ogornoksztarcqcego w Minsku Maz.,
- Powiatowego srodowiskowego Domu Saropomocy w Minsku Maz.
- Komendy Powiatowej panstwowej strazy pozarnej w Mihsku Maz.

anie, w ktorym za podjqciem uchwaty

jqciem uchwaiy,
odjqciem uchwaly,
za podjgciem uchwaly,
djgciem uchwaly,
ylo, (nieobecny M. Nowak).

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 624t14 w sprawie zmian w bud2eciePowiatu na 2014 rok.



Ad.11
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie siq 10 marca br. o godz.14.oo.

k przedstawila informacjg o udzielonych
tego roku jest obowiqzek przekazania do

z pzeznaczeniem na zaplacenie skladek
Zarzqd Powiatu wyrazit zgodg na dokonanie jednorazowego wydatku poza

narmonogramem.

Ad. 12
Protokot posiedzenia w dniu 24 lutego 2014 r. zostaf przyiqty.

Ad. 13
Zamkniqcie pos ied ze n ia.

Starosta - Antoni Jan Tarczyriski

Wicestarost a - Krzy sztof plochocki

Czlonkowie Zarzqdu. Henryk Ksiqzopolski

Marek Pachnik


