
Protok6N Nr 116/14
pos iedzen ia Zarzqdu Powiatu M i ris kieg o

w dniu 10 marca 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni JanTarczyhski
Wicesta rosta - Krzysztof Plochocki

cztonkowie Zarzqdu: Henryk Ksiqzopolskr
Marek Pachnik
Marcin Nowak

orazi Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - nacz. Wydz. Oswiaty i Promocji
Urszula Soroka -z-canacz. Wydz. Oswiaty iPromocji
lzabela Komorowska - podinspektor w Wydz. Oswiaty i promocji
Wojciech Osinski - nacz. Wydz. Gospodarki Nieruchomo6ciami
llona Kolodziejczyk - starszy inspektor w PCPR w Minsku Maz.
Wincenty Bartnicki - nacz. Wydz. Inwestycji

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcieoosiedzenia.
2. Przyjqcie porzqdku obrad
3. Informacja o dzialalnosci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomoSciamr
5. Sprawy z zakresu inwestycji.
6. Podjqcie uchwaly w sprawie powolania komisji konkursowej dla wytonienia kandydata na

stanowisko dyrektora Zespotu Szkol Specjalnych im. Janiny Porazinskiej w lgnacowie.
7 lnformacja z realizacji zadan publicznych przez organizacje pozarzqdowe w 2013 r
8. Podjqcie uchwat w sprawie rozstrzygnigcia otwartych konkursow ofert i udzielenia dotacii na

realizacjg w 2014 r zadan publicznych w zakresle:
- dzialalnosci na rzecz osob niepelnos0rawnvch.
- turystyki i krajoznawslwa orcz wypoczynku dzieci i mlodziezy
- kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznel

9. Podjgcie uchwal w sprawie uniewaznienia otwartych konkurs6w ofert na realizacjq w 2014 r.
zadaf, publicznych w zakresie:
- ochrony i promocjizdrowia,
- dzialalnoSci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwljania kontaktow i wspolpracy migdzy
spoleczehstwami

10. lnformaqazwykorzystania dotacjiudzielonejw20l3 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow.

'1'1. Podjqcie uchwaty w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczqcych projektu ,,Programu opieki
nad zabytkami dla Powiatu Minskiego na lata 20i4-2018".

12. Podjqcie uchwaty w sprawie powolania komisji do wyboru partnera prywatnego
13. Sprawy roZne.
14. Przyjgcie protokolu posiedzenia w dniu 3 marca 20114 r
15 Zamkniecie posiedzenia.



Ad. 1

Starosta - Antoni Jan Tarczynski otworzyt posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawit porzqdek posiedzenia, do ktorego wprowadzono jako pkt

12 - Podjqcie uchwaly w sprawie powolania komisji do wyboru partnera prywatnego.
Z wprowa dzonq zmianq porzqdek zostal przyjqty jednoglosnie.

Ad.3
Starosta - Antoni JanTarczynski poinformowat o nastgpujqcych sprawach:- odbyta siQ roczna odprawa Policji przy udziale przedstawicieli wojska, strazy

pozarnej, prokuratury i sqdu, przedstawicieli samo rzqdu,
- odbyt sie konwent powiatow wojewodztwa mazowieckiego z udzialem m.in.
v-ce wojewody - Dariusza Piqtka, czlonka Zarzqdu Wojewodztwa - Ewy Orzetowskiej,
dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pelnomocnika wojewody ds.
ratownictwa medycznego. V-ce wojewoda przekazal informacjg, Ze najpozniej do
24 marca br. Rada Ministrow przyjmie NPPDL w nowej wersji i lezeti .oti"nq
utrzymane srodki, wowczas zadanie drogowe w Sulejowku otrzyma dofinansowante.
- potwierdzone zostaty informaqe,2e w ramach RPO na zadania drogowe nie bqdzie
Srodkow, ale pojawil siq pomysl utworzenia regionalnych inwestycl terytorialnych,
w ramach kt6rym mo2na byloby pozyskac srodki na zadania drogowe. O takie RIT-y
mogE wystqpowac prezydenci miast na prawach powiatu z sqsiadujqcymi powiatami
i gminami. Ztakq inicjatywq wystqpit prezydent m. Siedlce.

Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki poinformowal o nastqpujqcej sprawie:
- uczestniczylw spotkaniu wojtow i burmistrzow z terenu powiatu minskiego, na ktorym
poruszona byfa m.in. kwestia projektowania przyNqczy. Przedstawiciele Wydzialu
Geodezji i Wydziatu Architektury i Budownictwa wyjasnili, dlaczego wymagane sE
projekty w zakresie przylqczy. Ponadto zajmowano siq kwestiq zmiany granic
Minskiego Obszaru Chronionego i Natura 2000. Przedstawiona zostata rowniez
informacja dotyczqca punktu przerobu instalacji smieciowej w Jakubowie.

Ad.4
Naczelnik Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami Wojciech Osinski

poinformowal, 2e wplynql wniosek Burmistrza Miasta Mrozy dotyczqcy wyrazenia
zgody na u2yczenie nieruchomoSci stanowiqcej czqsc drogi powiatowej nr 2258W
Kuflew-Jeruzal-Borki-Seroczyn oznaczonej w ewidencji gruntow jako dzialka g2611
pod ustawienie tablic informacyjnych ,,Sladami planu filmowego Ranczo" i ,,Mazowsze
na filmowo". U2yczenie nastqpi na okres 7 lal. Dodat, 2e ZDp w Minsku Maz.
pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniose
Nastqpnie przedstawit projekt uchwaly w sprawie uZyczenia czqsci nieruchomosci
polozonej w Jeruzalu, gmina Mrozy stanowiqcej drogq powiatowq nr 22s}w.
Przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd powiatu
opowiedziat sig jed nogtosn ie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalq Nr 625/14 w sprawie u2yczenia czg6ci
nieruchomo6ci poNo2onej w Jeruzalu, gmina Mrozy stanowiqcej drogg
powiatowq nr 2258W.
Nastgpnie przedstawil wniosek p, K. Wqsowskiego, ktory zwrocil sig z proSbq
o wydzier2awienie gruntu o pow. ok. 35 mkw. stanowiqcego czqsc dzialki nr 238212
przy ul. Dqbr6wki z przeznaczeniem na prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej



(ustawienie przyczepy na kotach) na okres od 1 kwietnia br. na okres 3 lat
z mo2liwoSciq p rzedtuzen ia.
Dodaf, ze dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych w Minsku Maz. stwierdzrl, Ze zgodnie
z art.. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zabrania siq lokalizacli obiektow,
umieszczania urzqdzen i przedmiotow nie zwiqzanych z potrzebami zarzqdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Ulica Dqbrowki stanowi jeden
z wa2nieiszych ciqgow drogowych w Minsku Maz. W przedmiotowym miejscu
wystqpuje wzmolony ruch pieszych i rowerzystow oraz pojazdow mechanicznych.
Ustawienie WzYczepy w znacznym stopniu ograniczy widocznosc w tym rejonie oraz
spowoduje utrudnienia w ruchu pieszym, co stwarza powazne zagrot1enie dla
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Starosta stwierdzil, Ze nalezy poszukac innej lokalizaqi.
Zarzqd Powiatu negatywnie zaopiniowat powyzszy wniosek.

Ad.5
Naczelnik Wydziatu Inwestycji - Wincenty Bartnicki poinformowal, ze wplynqto

pismo od wykonawcy hali sportowej przy GiLO w Minsku Mazowieckim dotyczqce
wyrazenia zgody na dokonanie zamiany materialow budowlanych w zakresie pokrycia
dachowego i obudowy Scian budynku. WyjaSnit, ze projekt przewiduje pfytg warstwowq
z rdzeniem z welny mineralnej natomiast wykonawca proponuje zmianq Dodal, ze
zakladane w latach 9Otych wspolczynniki przenikania ciepla przezprzegrody znacznie
odbiegajq od obecnych wymogow. Wspolczynnik dla scian miat byc 0,28,-a obecnie
wymagany jest 0,1 9, rowniez dla dachu wymagany jest taki sam wspolczynnik.
P. Wincenty Bartnicki wyjasnil, ze inspektor nadzoru stwierdzil, Ze zamianq bgdzie
mo2na dopuScic, ie2eli bqdzie w tym zakresie zgoda przedstawiciela Strazy pozarnej.
Starosta podsumowal, 2e nale2y uzyskac najpierw zgodq przedstawiciela Strazy,
a dopiero po2niej podjqte bqdq kolejne decyzle.

Zarzqd Powiatu upowaznil Starostow do podjqcia decyli w zakresie wyrazenia
zgody na zamianq materialow budowlanych w zakresie pokrycia dachowego
i obudowy Scian.

Ad.6
Naczelnik WydziaNu Oswiaty i Promocji- Emilia Piotrkowicz przedstawila projekt

uchwaty w sprawie powolania komisji konkursowej dla wylonienia kandydata-na
stanowisko dyrektora Zespolu Szkot Specjalnych im. Janiny Porazinskiej w lgnacowie.
Wyjasnita, 2e zgodnie z art..36a ust. 6 ustawy o systemie oSwiaty w sktjd komisji
konkursowej wchodzi 3 przedstawicieli organu prowadzqcego, 2 przedstawicieii
mazowieckiego kuratora oSwiaty, po 1 przedstawicielu, rady rodzicow, rady
pedagogicznej i zwiqzkow zawodowych. Poinformowala, 2e termin skladania
wnioskow uplywa 18 marca, a konkurs odbgdzie siq 31 marca o godz. 10.00.

Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaty
Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednoglo5nie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalq Nr 626/14 w sprawie powoNania komisji
konkursowej dla wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora ZespoNu Szkot
Specjalnych im. Janiny Poraziriskiej w lgnacowie.

Ad.7
P. llona Kolodziejczyk poinformowafa, ze w zakresie dzialalnosci na rzecz osob

niepelnosprawnvch w 2013 r. w ramach zadania Tworzenie i wdrazanie prograrnow
pomocy dzieciom niepelnosprawnym iich rodzinom dotacjq w kwocie tO.OOO zt



otrzymalo Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Mtodziezy z Mozgowym
Porazeniem Dzieciqcym ,,Krok Dalej" na realizaqq zadania pn. ,,Jeitesmy
wolontariuszami" sprawozdanie zostalo zloZone w terminie, zadanie zostalo
wykonane zgodnie z umowE, ktora byla zmieniana aneksami. Pod wzglqdem
finansowym zadanie zostalo wykonane zgodnie z umowq i aneksami, obnizeniu ulegt
nieznacznie koszt catkowity zadania, ale nie spowodowalo to zmiany wska2niki
udzialu dotacji w stosunku do kosztorysu iwyniosl 21,ggoh .

Dotacjq w kwocie 6.000 zl otrzymato takZe Stowarzyszenie na rzecz dzieci
upoSledzonych umystowo,,Dzieciom Radosc" na realizacjq zadania pn. ,,Wzmacniamy
nasze cialo i usprawniamy rQCe" - sprawozdanie zostato zlolone w terminie, po;
wzglqdem finansowym zadanie zostalo rozliczone poprawnie . Organizacja dokonala
zwrotu dotacji w kwocie 2.700 zl wraz z odsetkami w wysoko5ci 28 zl (w zwiqzku
z wystawieniem i oplaceniem 2 rachunkow z dotacji powiatu po terminie realizacji
zadania. Udzial dotacji ulegt zmniejszeniu z 66,45o/o do 82,13%.
Kolejno wyja6nila, ze dotacjq w kwocie 8.000 zl otrzymalo rowniez Stowarzyszenie Na
Rzecz Osob Niepetnosprawnych ,,KUBUS" z Dfugiej Szlacheckiej na realizacjq
zadania ,,Szczqsliwa Rodzina... ". Sprawozdanie zostato zlo2one w terminie , zadanie
zostalo wykonane zgodnie z umowq. Pod wzglgdem finansowym zadanie zostato
rozliczone poprawnie . Organizacja dokonala zwrolu dotacji w kwocie 2.564,48 zlwraz
z odsetkami w wysokosci 25 zl (w zwiqzku z oplaceniem czqsci rachunkow po terminie
realizaqi zadania. Udzial dotacji ulegl zmniejszeniu z zakladanych 67,65 zok do
45,96 0h.

Nastqpnie z-ca naczelnika Wydziatu Oswiaty i Promocji - Urszula Soroka
przedstawiona zostata informacja o realizaqi przez organizacle pozarzqdowe zadan
w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
Zadanie 1: Podniesienie poziomu wiedzy i umiejqtnosci oraz rozbudzanie motywacji
mlodzie?y szkolnej do prowadzenia zdrowego stylu zycia:
- dotacjq w kwocie 5.000 zl otrzymalo Stowarzyszenie ,,Radosd Trzeciego Wieku"
w Minsku Mazowieckim na zadanie ,,Aktywny senior - zdrowy Senior" - zadanie
zostafo zrealizowane zgodnie z zawartq umowq. Koszt cafkowity zadania wzrosl
i zostal pokryty ze srodkow wlasnych. Dokonano niewielkich przesuniqc miqdzy
pozycjami kosztorysu, ale zgodnie z umowq. Udzial dotacji spadl z74,4Ooh do71,17o/o.
Sprawozdanie zlo2one zostato w terminie.

P. Urszula Soroka przedstawila informacjg z realizaqi zadan przez organizacje
pozarzqdowe w 2013 r.'.

ci i mtodzi
Zadanie 1: Organizacia raidow, szkolen, konkursow i innych imprez popularyzujqcych
turystykq, za wyjqtkiem obozow, wycieczek, kolonii:
- dotacjg w kwocie 2.500 zl otrzymafo Stowarzyszenie na rzecz dzieci upoSledzonych
umyslowo ,,Dzieciom Radosc" na realizacjq zadania pn. podziwiamy uioki
Kampinoskiego Parku Narodowego - zielonych pNuc stolicy-rajd pieszy - zadanie
zostalo zrealizowane zgodnie z umowE i aneksem, a sprawozdanie zlozono w
terminie. Catkowity koszt realizacji zadania wzrosl, w zwiqzku z czym udziaN dotacji
zmniejszyt siq z planowanych 49,5o/o do 48,02o/o.
P. Urszula Soroka przedstawila informa cjq z realizaqi przez organizacje pozarzqdowe

ublicznvch w ie kulturv. sztuki dobr kulturv:
Zadanie 1: Wspieranie rozwoju kultury muzycznej
organizacja koncertow, przeglqdow i festiwali;

w powiecie minskim, w tym



- dotacjq w kwocie 14.884 zl otrzymalo Stowarzyszenie na rzeczdzieci upo6ledzonych
umyslowo ,,Dzieciom RadoSc" na organizacjg vl Integracyjnego Koncerlu
Mikolajkowego - zadanie zostalo zrealizowane zgodnie z umowE z uwagE, ze
dokonano zwrotu dotacji w wysokoSci 116 zl Zlolona zostala rowniez korekta
sprawozdania, poniewaz dokonano zwiqkszenia pozycji wiqcej niZ10%. Wzrosl koszt
catkowity zadania, udzial dotacji obnizyt sig z 66,520/0 do 60,91%. Sprawozdanie
zloZono w terminie.
- dotacjq w wysoko6ci 24.000 zl olrzymalo Minskie Towarzystwo Muzyczne na
organizacjq koncerlow muzyki roznej dla mieszkaficow powiatu minskiego, zadanie
zostalo zrealizowane zgodnie z umowq. Wzrosl koszt calkowity zadania, w zwiqzku
z czym obnizeniu ulegt udzial dotacji z 62,39% do 61,26oh. Sprawozdanie ztozono
w terminie.
- dotacjq w wysokoi:ci 4.002,21 zl otrzymata Fundacja Upowszechniania Kultury
w Halinowie na organizacjq Xll Halinowskich Dni Muzyki, zadanie zostalo
zrealizowane zgodnie z umowq, a sprawozdanie zloZono w terminie. Catkowity koszt
zadania nieznacznie wzrosl i zostat pokryty z odsetek bankowych od srodkow dotacji
oraz ze Srodkow wlasnych.
- dotacjg w wysokosci 2.000 zl olrzymata Fundacja ,,Mivena" w Minsku Maz. na
organizaqg Vl Festiwalu Minsk-Etno-Kabaret; zadanie zostalo zrealizowane zgodnie
z umowE zuwagq,2e obniieniu ulegla liczba wystqpujqcych grup kabaretowych z20
na 14 - z powodu trudnej sytuacji finansowej zespotow-brak srodkow na pokrycie
kosztow transportu we wtasnym zakresie. W zwiqzku z powyZszym przyznano mniej
nagrod. Sprawozdanie zlolono w terminie.
- dotacjg w wysokosci 5.000 zl otrzymala Fundacja ,,Mivena" w Minsku Maz. na
organizacjg lX Festiwalu Chleba; zadanie zostato zrealizowane zgodnie z zawarl.q
umowq i aneksem z uwagE, ze ulegta zmniejszeniu iloS6 uczestnikow biorqca udzial
w konkursie stolow chlebowych z 20 do 16, co wptynqlo na ilo6c przyznanych nagrod.
Sprawozdanie zloiono w terminie.
- dotacjq w wysokosci 2.500 zl olrzymalo Stowarzyszenie ,,Koniczynka" dzialajEca na
rzecz dzieci z niepelnosprawno6ciq umyslowE na organizacjq ll Migdzyszkolnego
Konkursu Piosenki Obcojgzycznej. Zadanie zostato zrealizowane zgodnie z umowq.
Nieznacznie wzrosl koszt catkowity zadania, co w konsekwencji spowodowalo
zmniejszenie udziatu dotacji z 7 5,30o/o do 7 5,24oh.
Zadanie 2: organizacja imprez kulturalnych, konkursow, przeglqdow i wystaw
arlystycznych w powiecie minskim:
- dotacjq w kwocie 5.500 zl otrzymato Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich ,,Drzewo
Pokolen" w Kaluszynie na organizacjq zadania pn. V Dzien Kultury Zydowskiej
,,W kolorach Pesach i Szawuot" - Swigta wolnoSci, radoSci i macy w ramach syklu
spotkah Miasteczka Dwoch Kultur - zadanie zrealizowano zgodnie z umowq. Koszt
catkowity zadania wzrosl i zostaf pokryty ze Srodkow wiasnych. Wska2nik dotacji
obnizyl sig z 76,60% do 67,89o/o. Sprawozd anie zloZono 2 dni po terminie, do ktorego
zloZono wyjasnienie informujqce,2e opo2nienie bylo wynikiem sezonu urlopowego, w
zwiqzku z czym nastqpila trudno5c w skontaktowaniu siq z czlonkami Zarzqdu.
- dotacjq w wysoko6ci '1 1.500 zl olrzymalo Minskie Towarzystwo Muzyczne na
organizacjq ,,lmpresji choralnych w 3 odstonach w stolicy powiatu" - zadanie zostato
zrealizowane zgodnie z umowq i aneksem, sprawozdanie ztrolono w terminie. Koszt
catkowity zadania wzr6st i zostal pokryty ze Srodkow wlasnych, udzial dotacji
nieznacznie sig obnizyt 223,33oh do 23,32oh. Przyznana dotacja nie zostala w caloSci
wykorzystana. Organizacja dokonala zwrotu niewykorzystanej dotacji (zwrot nastqpit
po terminie).



- dotacjq w wysokosci 4.000 zl olrzymalo Stowarzyszenie ,,Koniczynka" dzialajqce na
rzecz dzieci z niepelnosprawnosciq umystowq w Minsku Maz. na Integracyjny Konkurs
Plastyczny i Gawgdy ,,Ziemia Minska pqdzlem i slowem malowana" z cyklu,,O czym
szumiq mazowieckie wierzby?" Moja Okolica-Mo1a Olczyzna" - zadanie zrealizowano
zgodnie z umowE, Nieznacznie wzrosl koszt cafkowity realizaQi zadania, a udzial
Srodkow z dotacji zmniejszyt sig z 41,32o/o do 40,86%. Sprawozdanie zloZono
w terminie.
- dotacjg w wysokosci 4.000 zl olrzymalo Stowarzyszenie ,,Koniczynka" dzialajEce na
rzecz dzieci z niepelnosprawnosciq umyslowq w Minsku Maz. na organizacjg lX
Przeglqdu Piosenki Dzieciqcej i Mtodziezowej ,,Wesole Nutki" - zadanie zostalo
zrealizowane zgodnie z umowE i aneksem. Zwiqkszeniu ulegl koszt catkowity zadania,
w zwi4zku z czym udziaN dotacji ulegl obnizeniu z 37,97o/o do 37,620/o.Sprawozdanie
zloZono w terminie.
- dotacjq w wysoko6ci 10.300 zl otrzymato Stowarzyszenie na tzecz dzieci
uposledzonych ,,Dzieciom Radosc" w lgnacowie na organizacjq Integracyjnej
Czerwcowki - zadanie zostalo zrealizowane zgodnie z umowE, a sprawozdanie
zloZono w terminie. Nieznacznie wzrosl koszt calkowity zadania, w zwiqzku z czym
udzial dotacji zmniejszyl siq z 79,84o/o do79,78o/o.
- dotacjq w wysokosci 2.700 zl olrzymafo Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie
i Okolice na organizaqq zadania ,,2 kulturq na TAK od najmlodszych lat - | integracyjne
spotkanie przedszkoli z terenu powiatu minskiego". Zadanie zostalo wykonane
zgodnie z umowq. Koszt caNkowity zadania ulegl zmniejszeniu, w zwiqzku z czym
obnizyf siq udziat dotacji z 56,84oh do 56,8'1%. Niewykorzystanq kwotq dotacji wraz
z odsetkami zwrocono w terminie. Sprawozdanie zloZono w terminie.
Zadanie 3. Wspieranie dzialalnoSci wydawniczej promujqcej dorobek kulturalny
i historiq powiatu minskiego:
- dotacjg w wysokoSci 2.500 zl otrzymato Stowarzyszenie Absolwentow
iWychowankow Szkot Siennickich na wydanie publikacji pt ,,Tradycja idzien dzisiejszy
siennickiej szkoly" - zadanie zrealizowano zgodnie z zawartq umowq i aneksem.
Sprawozdanie zloZono w terminie.
Zadanie 4: Wspieranie dziatan majqcych na celu kultywowanie tradycji narodowej oraz
rozwoj Swiadomo6ci obywatelskiej w tym zakresie:
- dotacjg w kwocie 1.000,01 zl (w tym 0,01 zl odsetki) olrzymala Fundacja
Upowszechniania Kultury w Halinowie na realizacjq zadania,,Mieszkancy Halinowa
Spiewajq (nie)zakazane piosenki" zadanie zrealizowano zgodnie z umowE,
sprawozdanie zlo2ono w terminie. Koszt calkowity zadania wzrosl i zostal pokryty
z odsetek bankowych od Srodkow z dotacji oraz ze Srodkow wfasnych.

- w zakresie wspierania i upowszechniania kulturv fizvcznei:
Zadanie 1: Organizacja powiatowego systemu wspolzawodnictwa sportowego dzieci
imlodziezy:
- dotacjq w wysokosci 45.000,18 zl (w tym 0,18 zN odsetki) otrzymal Powiatowy Szkolny
Zwiqzek Sportowy w Minsku Maz. na organizacjg Powiatowego Systemu
Wspolzawodnictwa Spotlowego Dzieci i Mlodzie2y - zadanie zostato zrealizowane
zgodnie z umowE , a sprawozdanie zostalo zNo2one w terminie. Koszt calkowity
zadania wzrosl, w zwiqzku z czym udzial dotacji ulegl obnizeniu z 79,09o/o do78,67oh.
Zadanie 2: Organizacja imprez izawodow sportowych w powiecie minskim w roLnych
dyscyplinach:
- dotacjg w kwocie 3.000 zl olrzymal Uczniowski Klub Sportowy Judo ,,Kontra"
w Minsku Maz. na Otwarte Mistrzostwa Powiatu Minskiego w Judo Dzieci i Mlodziezy
- zadanie zostato zrealizowane zgodnie z umowE, a sprawozdanie zlolone w terminie.



Dokonano zwrotu czgsci dotacji w zwiqzku z zaplaceniem zaliczek na podatek
dochodowy od wynagrodzenia po terminie realizacji zadania.
- dotacjq w kwocie 10.000 zl olrzymalo Towarzystwo Przyjaciol Sulejowka na Vl Bieg
Marszalka w Sulejowku - zadanie zostalo wykonane zgodnie z umowq. Koszt zadania
wzrosf i zostal pokryty z innych 2rodel.W zwiqzku ztym udzial dotacji ulegl obnizeniu
z 17 ,32ok do 16,06%. Sprawozdanie zloZono w terminie.
- dotacjq w wysoko6ci 1.500 zl otrzymaNo Stowarzyszenie na rzecz dzieci
upoSledzonych umyslowo ,,Dzieciom RadoSc" na realizacjg zadania lV Powiatowy
lntegracyjny Turniej w Krggle Minsk Mazowiecki - lgnacow 2013 - pod wzglqdem
finansowym zadanie zostalo wykonane zgodnie z zawarlq umowE. Wzrosl koszt
catkowity zadania, na skutek zwiqkszonego udzialu wrasnego, w zwiqzku z tym
obnizeniu ulegt udzial dotacji z 39,Bgoh do 39,68%. Sprawozdanie zloZono w terminie.
- dotacjq w kwocie 4.000 zl. olrzymalo Stowarzyszenie na rzecz dzieci uposledzonych
umystowo ,,Dzieciom Rado6c" na realizacjq zadania Mazowiecki Turniej Pifki Noznej
Osob Niepetnosprawnych Intelektualnie Mrozy-lgnacow 2013 pod wzglgdem
finansowym zadanie zostalo wykonane zgodnie z zawarlq umowE, z uwagq, ze w
zawodach nie wziqla udzialu druZyna z Wqgrowa, ale liczba uczestnikow nie ulegta
zmniejszeniu. Zwigkszeniu ulegl koszt calkowity zadania, udzial srodkow z dotacji
zmniejszyN sig z 41,2\oh do 41,19o/o. sprawozd anie zlozono w terminie.
- dotacjg w wysokosci 2.500 zl otrzymata Akademia Sztuk Walki w Dgbem Wielkim na
organizacjg lV Mistrzostw Powiatu w Taekwon-do ITF - zadanie zostato wykonane
zgodnie z umowq, z uwagq, ze dokonano pewnych przesuniqc w harmonogramie
realizaQi poszczegolnych dzialan. Zmiany te nie wptynqNy na zmiang terminu realizacji
zadania. Catkowity koszt zadania zwiqkszyt sig na skutek zwiqkszenia udzialu
wlasnego, w zwiqzku z czym udzial dotacji zmniejszyt sig z planowanych 64,43ok do
64,31%. Sprawozdanie zloLono w terminie.
- dotacjg w kwocie 14.500 zl otrzymalo Stowarzyszenie Spoteczno-Kulturalno-
Sportowe ,,Ad Astra" w Sulejowku na organizacjg Pucharu Mazowsza - Ad Astra 2013
w tancach standardowych i latynoamerykanskich - zadanie zostalo wykonane zgodnie
z umowE z uwagq, ze nastqpily zmiany w kategoriach wiekowych i stylowych, co jest
wynikiem uzgodnieniazZarzqdem Okrggu Mazowieckiego Towarzystwa Tanecznego
orazwczesniejszych przeszeregowan w kategoriach. Zmiany te wptynqly na ilosc par
rywalizujqcych w Turnieju z 18 do 20 oraz na zwiqkszenie rozegranych finalow , udzial
dotacji zmniejszyl sig z 32,160/0 do 31 ,B3o/o. Sprawozd anie zloZone w terminie.
- dotacjq w wysokosci 2.000 zl otrzymalo Mihskie Towarzystwo Szachowe na
organizacjg i przeprowadzenie cyklu turniejow szachowych na terenie powiatu
minskiego - zadanie zostalo wykonane zgodnie z umowE i aneksem. Zmniejszeniu
ulegla liczba uczestnikow z planowanych ok.100 udzial wziqlo 84. Wzrosl koszt
calkowity zadania i zostaN pokryty ze srodk6w wlasnych. UdziaN dotacji obnizyl siq z
11,43o/o na 10,87oh. Sprawozdanie zlo2one w terminie
- dotacjq w wysokosci 2.000 zl otrzymat Miejski Klub Sportowy ,,Mazovia" w Mihsku
Maz. na lX Otwarty Turniej o Puchar Starosty Minskiego w Brydzu Sportowym -
zadanie zostaio zrealizowane zgodnie z umowq, Sprawozdanie zloaono w terminie.
- dotacjq w wysokosci 2.500 zl otrzymal Polski Zwiqzek Warcabowy w Minsku
Mazowieckim na organizacjg 38 Druzynowych Mistrzostw Polski w warcabach 100-
polowych oraz 1B Druzynowych Mistrzostw Polski w warcabach 10O-polowych
blyskawicznych - zadanie zostalo zrealizowane zgodnie z umowq. Koszt calkowity
zadania ulegt podwylszeniu, w zwiqzku z czym udzial dotacji zmniejszyt sig z 25,8oh
na24,680/o. Sprawozdanie zNoZono w terminre.



- dotacjq w wysokoSci 8.000 zl otrzymal Minski Klub Sportowy ,,Kwadrat" w Minsku
Maz. na organizacjq XXXVII Mistrzostw Polski w Kulturystyce i Fitness. Zadanie
zostalo zrealizowane zgodnie z umowq. Catkowity koszt realizaqi zadania wzrosl na
skutek zwiqkszenia udzialu wlasnego. W rezultacie udzial dotacji zmniejszyt sig
z 11.96% do 1 1 41%.
Zadanie 3. Wspieranie udzialu sportowcow reprezentujqcych powiat minski
w zawodach sporTowych o zasiqgu wojewodzkim, ogolnokrajowym
i miqdzynarodowym.
- dotacjg w wysoko6ci 1.200 zl otrzymat Polski Zwiqzek Warcabowy w Minsku
Mazowieckim na udzial zawodnikow z terenu Powiatu Minskiego w 3'1 Mtodziezowych
Mistrzostwach Polski w warcabach 1O0-polowych oraz7 Pucharze Polskiw warcabach
1OO-polowych - zadanie zostalo zrealizowane zgodnie z umowq. Wzrosl calkowity
koszt zadania, ze wzglqdu na zwigkszenie udzialu wlasnego, co spowodowalo
zmniejszenie udzialu dotacji 230,77ok do 25,64ok. Sprawozdanie zloZono w terminie.
- dotacjq w kwocie 3.000 zN olrzymaf Powiatowy Szkolny Zwiqzek Sportowy w Minsku
Maz. na wspieranie udzialu sporlowcow reprezentujqcych powiat mihski w zawodach
o zasiggu wojewodzkim - zadanie zrealizowano zgodnie z umowq. Wzrosl koszt
calkowity zadania, a udzial dotacji zmniejszyl siq z 75% do 65,93%. Sprawozdanie
zlo2ono w terminie.
- dotacjg w kwocie 800 zN otrzymalo Minskie Towarzystwo Szachowe na wspieranie
udzialu juniorow reprezentujqcych MTS w zawodach rangi Mistrzostw Polski Juniorow
w szachach w 2013 r. - zadanie zostalo zrealizowane zgodnie z umowE. Wzrosl koszt
catkowity zadania izostal pokryty ze Srodkow wlasnych,w zwiqzku z tym udzial dotacji
obnizyt siq z 4,47o/o do 3,70oh. Sprawozd anie zlolono w terminie.
Kolejno omowiona zostafa realizaqa zadan ptzez orqanizacie w zakresie dzialania na

spoleczenstwami:
Zadanie - Wspieranie dzialan na rzecz rozwoju wspolpracy powiatu minskiego
z jednostkami samonqdowymi, jednostkami organizacyjnymi lub organizacjami
sektora pozarzqdowego i n nych pan stw :

- dotacjg w wysokosci 10.000 zl otrzymala Fundacja Deo et Patriae im. prof.
Mieczystawa A. Krqpca OP w Minsku Maz. na zadanie Mlodziez promuje Powiat Minski
na Ukrainie - zadanie zostato zrealizowane zgodnie z umowq, a sprawozdanie
zloLono w terminie. Koszt calkowity zadania wzrosl i zostal pokryty ze Srodkow
wlasnych. Wskaznik dotacji obnizyl sig z78ok do 72,88o/o
Zarzqd Powiatu przyjql informacjg z realizaqi zadan publicznych przez organizacje
pozarzqdowe w 2013 r.

Ad.8
P. llona Kolodziejczyk poinformowala, 2e organizaqe pozarzqdowe, ktore

przystqpily do konkursu w zakresie dzialalnosci na rzecz osob niepeNnosprawnych
zaa kce ptow aly zapro po n owa ne 5 rod ki f i n a n sowe.

Zarzqd P owi at u za a kce ptowal za p ro p o n owa ne przez o rg a n iza cj e p ozarzqd owe
zmiany w kosztorysach i harmonogramach poszczegolnych zadan.
Nastqpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie rozslrzygniqcia otwartego
konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjQ w 2014 roku zadarl publicznych
w zakresie dzialalno6ci na rzecz osob niepelnosprawnych.
Przewodniczqcy Zarzqdu Powiatu przeprowadzit glosowanie nad projektem uchwaty.
CzNonkowie Zarzqdu glosowali nastqpujqco:
- Starosta - Antoni Jan Tarczynski - za podjqciem uchwaly ,



- Wicestarosta - Krzyszlof Ptochocki - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Henryk Ksigzopolski - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjgciem uchwaty,
- Czlonek Zarzqdu - Marcin Nowak - za podjgciem uchwaty.
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych siq nie bylo.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 627114 w sprawie rozstrzygniqcia
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacje w 2014 roku zadan
pubf icznych w zakresie dzialalno6ci na rzecz osob niepeNnosprawnych.

Z-ca naczelnika Wydziatu Oswiaty i Promocji - Urszula Soroka poinformowala,
ze organizacia pozarzqdowa, ktora przystqpita do konkursu w zakresie turystyki
i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodzie2y zaakceptowala zaproponowane
Srodki finansowe.

Zarzqd P owi at u za a kceptowal za p ro p o nowa ne przez o rg a n iza cj e p ozarzEd owe
zmiany w kosztorysach i harmonogramach poszczegolnych zadan.
Nastqpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie rozstrzygniqcia otwartego
konkursu oferl i udzielenia dotacji na realizaqqw 2014 r. zadan publicznych w zakreJie
turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodzie?y.
Przewodniczqcy Zarzqdu Powiatu przeprowadzit glosowanie nad projektem uchwaNy.
Czton kowie Zarzqdu glosowa I i nastqpujqco :

- Starosta - Antoni Janlarczynski - za podjgciem uchwaly 
,

- Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Henryk Ksigzopolski - za podjgciem uchwaNy,
- Cztonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjgciem uchwaly,
- CzNonek Zarzqdu - Marcin Nowak - za podjqciem uchwaly.
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych sig nie byto.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 628/14 w sprawie rozstrzygnigcia
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjg w 2014 r. zadah
pubficznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci
i mNodzie2y.

P. Urszula Soroka poinformowala, 2e z organizacji pozarzqdowych, ktore
przystqpify do konkursu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa
narodowego jedna zloZyla rezygnacjq, pozostale zaakceptowaty zaproponowane
Srodki finansowe dostosowujqc oferty do przyznanych srodkow.

Zarzqd Powi atu za a kce ptowai za p ro po n owa n e przez o rg a n iza cj e p ozar zEo owe
zmiany w kosztorysach i harmonogramach poszczegolnych zadan.
Nastqpnie odczytany zostat projekt uchwaly w sprawie rozslrzygniqcia otwartego
konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjq w 2014 r. zadan publiczny-h
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dobr kultu ry i dziedzictwa narodowego.
Przewodniczqcy Zarzqdu Powiatu przeprowadzit glosowanie nad projektem uchwaNy.
Czlon kowie Zarzqdu glosowa I i nastqpuj qco:
- Starosta - Antoni Jan Tarczyriski - za podjgciem uchwaly ,

- Wicestarosta - Krzyszlof Ptochocki - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Henryk Ksiqzopolski - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjgciem uchwaty,
- Cztonek Zarzqdu - Marcin Nowak - za podjgciem uchwaly.
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych siq nie byto.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNq Nr 629/14 w sprawie rozstrzygnigcia
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacje w 2014 r. zadah
publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa
narodowego.



Z-ca naczelnika Wydzialu Oswiaty i Promocji wyjasnita, 2e organiza,cje
pozarzqdowe, ktore przystqpity do konkursu w zakresie wspierania i upowszechnianla
kultury fizycznel zaakceptowaly zaproponowane Srodkifinansowe dosiosowujqc oferty
do przyznanych Srodkow.

Zarzqd Powiatu zaakceptowal zaproponowane przez organizacje pozarzqdo,,rrre
zmiany w kosztorysach i harmonogramach poszczegolnych ziaan.
Nastgpnie odczytany zostat projekt uchwaly w sprawie rozstrzygniqcia otwartego
konkursu oferl i udzielenia dotacji na realizaqqw 2014 r. zadan publilznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Przewodniczqcy Zarzqdu Powiatu przeprowadzil gtosowanie nad projektem uchwaty.
Czton kowie Zarzqdu gfosowa I i nastqpuj qco:
- Starosta - Antoni Jan Tarczynski - za podjqciem uchwary,
- Wicestarosta - Krzysztof Plochocki - za podjgciem uchwaty,
- czlonek Zarzqdu - Henryk Ksigzopolski - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjgciem uchwaNy,
- CzNonek Zarzqdu - Marcin Nowak - za podjgciem uchwaty.
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych sig nie bylo.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalq Nr 630/14 w sprawie rozstrzygniqc;ia
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacje w 2014 i.-zadan
pubf icznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ad.9
Z-ca naczelnika Wydziatu OSwiaty i Promocji - Urszula Soroka wyjaSnila, ze

w zwiqzku z tym, 2e Zadna ze zloZonych ofert w zakresie ochrony i promocji zdrouria
nie spelniala wymogow formalnych nalezy uniewaznic konkurs. Nastqprrie
przedstawila projekt uchwaly w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na
realizaqq w 2014 r. zadan publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd powiatu
opowiedziat sig jed noglosnie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 631114 w sprawie uniewa2nienia
otwartego konkursu ofert na realizacje w 2014 r. zadart publicznych w zakresie
ochrony i promocji zdrowia.

Kolejno wyjasnita, 2e w zakresie dziafalnosci na rzecz integracji europejskiej oriaz
rozwijania kontaktow i wsp6lpracy migdzy spoleczenstwami nie wptynqla 2adna oferta
i rowniez naleZy uniewaznic konkurs.
Odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert
na realizacjQ w 2014 r. zadan publicznych w zakresie dzialalnoSci ia rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktow i wspolpracy migdzy spoleczehstwanri;
przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd powiatu
opowiedziat sig jed nogtosn ie.

zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 632114 uchwaNy w sprawie
uniewa2nienia otwartego konkursu ofert na realizacjg w iOlq r. zadan
pubficznych w zakresie dziaNalno6ci na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktow i wsp6Npracy migdzy spoleczenstwami



Ad. 10

Z-ca naczelnika Wydziatu Oswiaty i Promocji - Urszula Soroka powiedzia la, 2ew 2013 r. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Sw. Stanistawa Kostki w Okuniewie
olrzymala dotacjg w kwocie 20.000 zl na prace interwencyjne przy elementach
zabytkowego wyposazenia koSciola 4 rze2b polichromowanych z XVlll w. oraz
feretronu z XVlll w. Wyjasnila,2e dotacja zostala wykorzystana zgodnie z umow a oraz
sprawozdanie zlolone zostalo w terminie.

zarzqd Powiatu zaakceptowat przedstawione sprawozdanie.

Ad.11
Z-ca naczelnika Wydziatu Oswiaty i Promocji - Urszula Soroka powiedziala,2e

zgodnie z ustawq o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami Zarzqd powiatu
sporzqdza na okres 4 lat powiatowy program opieki nad zabytkami. Opracowany zostal
projekt Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Miriskiego na lata 2014-2018,
ktory nalezy poddac konsultacjom, a nastqpnie przeslai do zaopiniowania przez
Mazowieckiego Konserwatora Zabytkow. Przedstawiony zostal projekt uchwpfy
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczqcych projektu ,,Programu opieki nad
zabytkami dla Powiatu Minskiego na lata 2014-2018"; pizeprowadlono gtosowanie,
w ktorym za podjqciem uchwaty Zarzqd Powiatu opowiedziat sig jednogNosnie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 633/14 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczqcych projektu ,,Programu opieki nad zabytkami dla powiatu
Minskiego na lata 2014-2018".

4d.12
Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki przedstawit projekt uchwaly w sprawie

powofania komisji do wyboru partnera prywatnego. Wyjasnil, Ze zaNqcznikiem r1o
uchwaty jest regulamin pracy komisji. Przeprowadzono glosowanie, w ktorym .,za

podjgciem uchwaly zarzqd Powiatu opowiedziat siq iednogtosnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 634/14 w sprawie powolania komisji tlo
wyboru partnera prywatnego.

Zarzqd Powiatu rozwaZal mozliwosc przedlu2enia terminu skladania wniosk(rw
o wybor partnera prywatnego w ramach zadania inwestycyjnego polegajqcego na
,,Rozbudowie, modernizacji i restrukturyzacji Samodzielnego puOticznego' Zeipotu
Opieki Zdrowotnej w Mihsku Mazowieckim w formule partnerstwa publiczno-
prywatnego", aby umozliwic wszystkim czlonkom komisii udziaN w ich otwarciu.

Ad. 13
Ustalono, ze kolejne posiedzenia odbgdq siq24 i 31 marca br. o godz.14.00.

Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawifa wniosek dyrektora GiLO w Mirisku
Maz. dotyczqcy wyrahenia zgody na jednorazowy wydatek poza harmonogramem (na
dzien 17 marca br.) w kwocie 40.000 zl na zakup komputerow.

Zarzqd Powiatu wyrazll zgodq na jednora zowy wydatek poza harmonogramem
w kwocie 40.000 zl z przeznaczeniem na zakup komputerow.



4d.14
Protokol posiedzenia w dniu 3 marca 2014 r. zostal przyigty,

Ad. 15
Zamkniqcie posiedzenia.

Starosta - Antoni Jan Tarczyhski

Wicesta rost a - Krzy sztof Ploch ocki

Czlonkowie Zarzqdu: Henryk Ksigzopolski

Marek Pachnik

Marcin Nowak


