ProtokoN Nr 117114
posiedzen ia Zarzqdu Powiatu Minskiego
w dniu 24 marca 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki

czlonkowie Zarz4du : Hen ryk Ksiqzopolskr
Marek Pachnik
Marcin Nowak

orazi Danuta Strejczyk

- Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - nacz. Wydz. OSwiaty i Promocji
Wojciech Osinski - nacz. Wydz. Gospodarki Nieruchomo6ciami

Porzqdek posiedzenia:

1.
2.
3.
4

Otwarcie oosiedzenia.
Przyjgcie porzqdku obrad.
Informacja o dzialalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.

Podjqcie uchwaty w sprawie przekazania w formie darowizny Gminie Jakub6w nieruchomoSci
polozonej w Jakubowie
Sprawy zzakresugospodarki nieruchomoSciamr.

5
6
7.
8.
L

Podjqcie uchwaly w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi Zarzqdu Drog Powiatowych
w Mirisku Mazowieckim do prowadzenia inwestycji.
Przedstawienie opinii komisji w sprawie wnioskow o udzielenie dotacji z budzetu Powiatu
Mihskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabylku
wpisanym do rejestru zabytkow
Rozpatrzenie oferty zloZonej przez Akademig Sztuk Walkiw Dgbem Wielkim o udzielenie dotacji
na realizacjg zadania publicznego pn. ,Mistrzostwa Mazowsza w sztukach walki'.
Sprawy oswiatowe

z realizaqq zadah
zzakresu administracji rzqdowej podlegajqcych przekazaniu do budzetu pahstwa w 2014 roku.
Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2014 rok.

10. Podjgcie uchwa{y zmieniajqcej plan finansowy dochodow zwiqzanych
11

.

12. Sprawy r6zne
13. Przyjgde protokolu posiedzenia w dniu 10 marca 2014
1

4.

Ad.

r

Zamkniqcie posiedzen ia.

1

Starosta

- Antoni Jan Tarczyr'rski

otworzyl posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawit porzqdek posiedzenia, ktory zostaN przyjqty jednog{osnie.

Ad.3
Starosta - Antoni Jan T arczynski poinformowal o nastgpujqcych sprawach
- podpisany zosta+ akt notarialny z PKP S.A. na nieruchomoSc w Ceglowie,
- 24 marca br. w ZNTK podpisana zosta+a umowa pomigdzy spolkq Koleje
Mazowieckie a spotkq Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz. Umowa dotyczy
:

modernizacji elektrycznych zespolow trakcyjnych i opiewa na kwotq 210 mln zl.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. marszalek wojewodztwa mazowieckiego - Adam

Struzik, v-ce prezes zarzqdu PESA S.A. - Robert Swiechowicz, dyr. generalny ZNTK
Stawomir Piqtek. W ZNTK planowane sq rowniez kolejne inwestycje tj. budowa dwoch
hal produkcyjnych, w zwiqzku zzamiarem produkcji pociqgow pigtrowych.
- w Wydziale Zarzqdzania Kryzysowego i Spraw Obronnych przeprowadzona zostata
kontrola przez Mazowiecki Urzqd Wojewodzki dotyczqca realizacji spraw z zakresu
obrony cywilnej,
- odbyty sig eliminacje powiatowe Ogolnopolskiego Konkursu Wiedzy Poaarniczej.
W finale powiatowym udzial wziqly 54 osoby w 3 kategoriach.

Ad.4
Naczelnik Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami Wojciech Osinski

powiedzial, ze Rada Powiatu w dniu 5 marca br.wyraztla zgodg naprzekazanie Gminie

Jakubow nieruchomosci polozonej w Jakubowie. W zwiqzku z powyzszym
przygotowana zostata uchwata w sprawie przekazania w formie darowizny Gminie
Jakubow nieruchomo6ci polozonej w Jakubowie. Dodal, ze jest to dziatka o nr ew.
76313 o pow. 0,3109 ha z przeznaczeniem na drogq publicznq. Nastqpnie
przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedziat sig jed nogtosnie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 635/14 w sprawie przekazania w formie
darowizny Gminie Jakubow nieruchomosci poNozonej w Jakubowie.

Ad.

5

Naczelnik Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami Wojciech Osinski
poinformowal,2e firma ANBOR Zarzqdzanie Nieruchomo6ciami dzialajqc w rmieniu
wspolnoty mieszkaniowej przy ul. Budowlanej 4a zwrocila sig o wyrazenie zgody na
wybudowanie dojazdu do tej nieruchomoScr.
Dodal, ze dyrektor ZS Nr 1 w Mirisku Maz. negatywnie zaopiniowala powyaszy wniosek
ze wzglgdu na zagtozenie bezpieczeristwa uczniow i brak mozliwo6ci organizacji
ruchu na wyznaczonym odcinku drogi dojazdowej do ZS Nr 1.
Po analizie wniosku ustalono, 2e nieruchomosc stanowiqca wtasnoSc wsp6lnoty
dochodzi do drogi powiatowej ul. Budowlanej i nalezaloby wystqpic do ZDP w Minsku
Maz. o wyrazenie zgody na wykonanie lazdu na drogq powiatowq.
Zarzqd Powiatu negatywnie zaopiniowal wniosek i nie wyrazil zgody na
wybudowanie zjazdu na drogq dojazdowq do ZS Nr 1.
Kolejno p. Wojciech Osinski powrocil do kwestii tzw. ,,placu solnego" terenu na
dawnym poligonie przy drodze krajowe j nr 2 zajmowan ego pzez ZDP. Wyjasnil, ze
13 wrzesnia 2011 r. zawar\a byla umowa dzierlawy tej nieruchomo6ci z Wojskowq
Agencjq Mieszkaniowq. Wydzier2awiana jest pow. 5,000 mkw za kwotq 2.000 zt
netto /m-c. Poinformowal, 2e na zlecenie Burmistrza Miasta Mihsk Mazowiecki
dokonano podzialu nieruchomo6ci iwydzielono dziatkq o pow. 2 ha. Miasto Minsk Maz.
chce wykupic wydzielonq nieruchomo1c z przeznaczeniem pod budowg szkoty
podstawowej i budowq mieszkan socjalnych.
P. Wojciech Osinski stwierdzil, 2e przy tej okazji mo2na bytoby wystqpic ponownie do
prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o wydzielenie nieruchomo6ci na potrzeby
ZDP i przekazanie nieodptatne powiatowi minskiemu:
Zarzqd Powiatu postanowif wystqpic do Prezesa WAM o wydzielenie
i nieodptatne przekazanie nieruchomoSci powiatowi.

Ad.6
Sekretarz Powiatu

-

Danuta Strejczyk przedstawita projekt uchwaly w sprawie
udzielenia upowaznienia dyrektorowi Zarzqdu Drog Powiatowych w Minsku
Mazowieckim do prowadzenia inwestycji. WyjaSnila, ze chodzi o realizacjg
przebudowy drogi nr 2223\N Minsk Maz. - Wolka Czarninska z budowq chodnika
o dlugo6ci 1651,30 m.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial siq jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNq Nr 636114 w sprawie udzielenia
upowa2nienia dyrektorowi Zarzqdu Dr6g Powiatowych w Minsku Mazowieckim
do prowadzenia inwestycji.
Ad.7

Naczelnik wydzialu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz powiedziala, Ze
zgodnie z zasadami udzielania i rozliczania dotacji zbudletu powiatu miriskiego na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow w terminie do dnia 28 lutego wplyngty dwa wnioski:
- wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Sw. StanisNawa Kostki w Okuniewie
o przyznanie Srodkow na renowacjg obrazu olejnego Sw. Trojcy z 1691 r. Koszt
catkowity renowacji obrazu wraz z krosnem i osnowq to kwota 20.000 zl i parafia
wnioskuje o takq kwotg.
- wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Sw. Jana Chrzciciela w Stanistawowie
o przyznanie srodkow w kwocie 20.000 zl z przeznaczeniem na remont zabytkowego
budynku plebani. Srodki przeznaczone bytyby na osuszenie fundamentow iwykonan-ie
izolaqi. Calkowity koszt zadania to kwota 90.000 zt.
P. Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2e w budzecie powiatu na ten cel zabezpieczona
jest kwota 20.000 zl.

Wyjasnita,

2e komisja pozytywnie

zaopiniowala dwa wnioski

i

zwrocila

siQ

o zwiqkszenie o 20.000 zl Srodkow z przeznaczeniem na dotacje.

Starosta wyjasnit, ze zwigkszenie srodkow moZe nastqpic na sesji Rady
Powiatu.

Zarzqd Powiatu zapoznal sig z przedstawionymi wnioskami i postanowit powrocic do
tematu na kolejnym posiedzeniu.

Ad.
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Naczelnik - Emilia Piotrkowicz poinformowala, ze w dniu 21 marca br. wpfyngla
oferta Akademii Sztuk Walki w Dgbem Wielkim o udzielenie dotacji na realizacjg
,,Mistrzostw Mazowsza w sztukach walki" z pominiqciem otwartego konkursu ofert.
Dodala, 2e udzielenie dotacji mozliwe jest, gdy spetnione sq nastqpujqce warunki:
- wysoko6c dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zt,
w tym przypadku kwota dotacji 2.500 zl,
- zadanie publiczne ma byc realizowane w okresie nie dlu2szym niz 90 dni, w tym
przypadku termin realizaqi od 05.05.2014 r. do 05.06.2014 r.
Dodala, 2e zgodnie z ustawq w terminie nie dluzszym ni| 7 dni roboczych od
wplynigcia oferty, zamieszcza sig jq na okres 7 dni w BlP, na stronie internetowej oraz
na tablicy ogloszen Starostwa. Po uplywie 7 dni Zarzqd Powiatu niezwlocznie zawiera
umowQ o wsparcie realizacji zadania publicznego.
Zarzqd Powiatu po zapoznaniu siq z ofertq uznal celowo6c realizacji tego
zadania.

Ad.

9

Naczelnik WydziaNu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz przedstawila
wniosek dyrektora G|LO w Minsku Maz., w ktorym informuje, ze w kwietniu br. szkola
bgdzie realizowala projekt ,,Dzien pamiqci o ofiarach Holocaustu',.
W zwiqzku z powy2szym zwrocila sig o przyznanie kwoty 500 zt z pzeznaczentem na
poczqstunek.
Zarzqd Powiatu neg atywn ie zaop n iowal wn iosek.
Kolejno przedstawiony zostal wniosek dyrektora Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Mirisku Maz. o przyznanie dofinansowania na zakup nagrod
dla
laureatow kolejnej edycji konkursu ,,Piosenka o zdrowiu". Final konkursu odbqlzie
siq
8 kwietnia br.
Zarzqd Powiatu przyznal kwotq 1.000 zlzprzeznaczeniem na nagrooy.
Nastgpnie przedstawiony zostal wniosek dyrektora Poradni psychoiogicznoPedagogicznej w Mifsku Maz. dotyczqcy wyra2enia zgody na zatrudnienie
w wymiarze 1 etatu na zastqpstwo oligofrenopedagoga (zatrudnienie do pa2dziernika
i

br.)

Zarzqd powroci do wniosku na kolejnym posiedzeniu.
Nastqpnie p. Emilia Piotrkowicz przedstawila wniosek dyrektora ZSS w lgnacowie
w sprawie wyraZenia zgody na zatrudnienie w wymiarze 1 etatu rehabilitanta.
Dodala, ze w ZSS zakwalifikowanych do rehabilitacjijest 26 dzieci.
Wyjasniia, 2e zdaniem radcow prawnych nie ma przeszkod prawnych do zatrudnienia
rehabilitanta w ZSS w lgnacowie.
Ustalono, 2ezarzqd powroci do tematu na kolejnym posiedzeniu.

Ad.10

Skarbnik Powiatu Teresa Bqk poinformowala, Ze Mazowiecki l_)rzqd
Wojewodzki przekazal zmienione plany dochodow zwiqzanych z realizacjq zadan
z zakresu administracji rzqdowej W zwiqzku z powyzszym przygotowana zostala
uchwata zmieniajqca plan finansowy dochodow zwiqzanych z-realizac)q zadan
z zakresu administracji rzqdowej podlegajqcych przekazaniu do budzetu pa6stwa
w 2014 r' Przeprowadzono glosowanie, w ktorym czlonkowie Zarzqdu glosowali
nastqpujqco:
- Starosta - Antoni JanTarczynski - za podjqciem uchwafy,
- wicestarosta - Krzysztof Plochocki - za podiqciem uchwaly,
- czlonek zarzqdu - Henryk Ksiqzopolski - za podiqciem uchwaly,
- _Czlonek Zarzqdu - Marek pachnik - za podjgciem'uchwaly,
-_Czlonek Zarzqdu - Marcin Nowak za podjqciem uchwaly.
Glosow przeciwnych i wstrzymujqcych siq nie bylo.
Zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 637/1 4 zmieniayqcq plan finansowy
dochodow zwiqzanych z realizaciq zadah z zakresu administracji rzqdowel
podfegajqcych przekazaniu do bud2etu panstwa w 2014 r.
Ad.11
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian
w budzecie Powiatu na 2014 rok. Wyjasnita, ze zmiany polegajq na przeniesieniu
wydatkow migdzy $$ w ramach tego samego dzialu w zakresie wydatkow biezqcych.
Zmiany doty czq n astqp ujqcych jed nostek
- Starostwa Powiatowego,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mirisku Maz.
- Zespolu Szkot Specjalnych w lgnacowie,
:

- Zespotu Szkol Nr 1 w Minsku Maz
- Zespotu Szkot Zawodowych Nr 2 w Mirisku Maz.
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzienie w Minsku Maz.

Nastqpnie przeprowadzono glosowanie,

w ktorym za podjqciem uchwaly

czlonkowie Zarzqdu gtosowali nastqpujqco:
- Starosta - Antoni Jan Tarczyhski - za podjgciem uchwaly,
- Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Henryk Ksigzopolski - za podjgciem uchwaly,
- Cztonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaty,
- Cztonek Zarzqdu - Marcin Nowak - za podjqciem uchwaly.
Glosow wstrzymujqcych i przeciwnych nie byto.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalq Nr 638/14 w sprawie zmian
Powiatu na 2014 rok.

w

budzecie

Ad. 12
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbqdzie siq 31 marca br. o godz. 1 1.30.

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk poinformowala, 2e Mazowiecki Oddziat
Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzilw SPZOZw Minsku Maz.
kontrolg realizacii umowy dot. swiadczeri opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa
opieka zdrowotna w zakresie nocnej i swiqtecznej opieki zdrowotnej w okresie
lll i lV kwartal 2013 r.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono szereg nieprawidfowo$ci
i nalozono karq w wysoko5ci 6.953,85 zt.
Zobowiqzano SPZOZ do. zapewnienia gotowosci do udzielania swiadczen przez
liczbq zespolow lekarskich pielggniarskich odpowiadajqcych wielkoSci obszaru
okreSlonego w umowie, przekazania informacji do Oddziatu Mazowieckiego NFZ
o zmianach harmonogramu zasoby, udzielania Swiadczen zgodnie z harmonogramem,
prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z rozporzqdzeniem.
Starosta poinformowal, 2e powrocil temat stacji dializ. Wyjasnil, 2e udzielajqc
informacji prasie podtrzymat dotychczasowe stanowisko Zarzqdu Powiatu w zakresie
uruchomienia w Minsku Maz. stacji dializ na bazie wybudowanych budynkow przez
firmg Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o.
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekty aneksow do umow dla
Warsztatow Terapii Zajgciowej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej i Warsztatow
Terapii Zajqciowej ,,LEKO" w okuniewie. Dodala , 2e w przypadku obydwu wrZ sq to
kwoty po 493.200 zl (90% dotacji i 10% z budzetu powiatu).
Zarzqd Powiatu zaakceptowaf przedstawione aneksy.

Ad. 13
Protokol posiedzenia w dniu 10 marca 2014 r. zostat przy)gty.

Ad. 14
Zamkniqcie posiedzenia,

Starosta

-

Antoni Jan Tarczyriski

Wicestarost a

- Krzy sztof Plochocki

Czlonkowie Zarzqdu: Henryk Ksigzopolski

Marek Pachnik
Marcin Nowak

