
Protokol Nr 118/14
posiedzenia Zarzqdu powiatu Minskiego

w dniu l!1 marca 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni JanTarczynskl
Wicestarosta - Krzysztof Pfochocki

czlonkowie Zarzqdu : Henryk Ksigzopolski
Marek Pachnik

orazt Danuta Strejczyk - Sekretarz powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik powiatu
Emilia Piotrkowicz - nacz. Wydz. Oswiaty i promocji
Wincenty Bartnicki - nacz. Wydziatu Inwestycji

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcieposiedzenia
2 Przylgcie porzqdku obrad.
3 Informacja o dzialalnosci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
! Przyjgcie projektow uchwal i innych materialow na XXVI seilg naOy powiatu Mihskiego5 Podjqcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia konkursu na siinowisko dyrektora ZeJpotu Szkol

Specjalnych im. Janiny porazihskiej w rgnacowre,
6 Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwatq w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert

i udzielenia dotacji na realizacjg w 2014 r. zadaf, publicznycl-L rir zakresie kultuiy, sztukr, ochrony
dobr kultury i dziedzictwa narodowego.

7 Rozpatrzenie wniosku Zyrardowskiego Towarzystwa Cyklistow o wprowadzenie zmian
w harmonogramie realizacji zadania publicznego pn. Ztc alKr nnCe 20,14 ,,Super prestige,, -wyScig dla wszystkich

8 Przedstawienie wynikow konsultacji dotyczqcych projektu ,,Programu opieki nad zabytkami dla
Powiatu Mihskiego na lata 2014-2ojg"
Sprawy oSwiatowe.

fgdjqcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia Dyrektorowi Powiatowego Urzgdu pracy w
Mihsku Mazowieckim do podpisania wniosku, umowy i iealizacji projektu ,,aqJz aftywny -wygraj
przyszlosc" w ramach Vl Priorytetu programu operacyjnego KapitatLudzki.
Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia Zaslgpcy Dyrektora powiatowego urzQdu
Pracy w Minsku Mazowieckim do realizacji projektu ,,Bqd2 aktywny - wygraj przyszlosc
w ramach Vl Priorytetu Programu Operacyjnego Kapital Ludzki.
Sprawy z zakresu inwestycji.
Podjqcie uchwaty w sprawie sprawozdania z wykonania budzetu powiatu Mihskiego,
sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespo+u Opie1i
Zdrowotnej w Mi6sku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia powiatu ziZO|S'r.
Podjgcie uchwaly w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodow iwydatkow budzetu
Powiatu Mi6skiego na ll kwartal2O1'4 r.

15 Sprawy rozne
16 Przyjgcie protokolu posiedzenia w dniu 24 marca 2Oj4 r.
17 Zamknigcie posiedzenia

Ad.1
starosta - Antoni JanTarczynski 
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Ad.2
Starosta przedstawrt porzqdek posiedzenia, ktory zostal przylqly jednogtosnie

(w obecnoSci 4 czlonkow Zarzadu\.

Ad. 3
Starosta - Antoni Jan Tarczynski poinformowal o nastgpujqcych sprawach:

- w dniu 28 marca br. w_ojewoda przekarzal informaqe, ze zadaniezgloszone w ramach
.ryPPDL a dotyczqce Sulejowka ma szanse na dofinansowanie il wysokosci 50%.W dniu 31 marca br. uplywa termin na zlolenie oSwiadczenia, ze zadanie zostanie
zrealizowane do konca roku. Ustalono, ze takie oSwiadczenie zostanie zlozone.

nsk Maz., ktore dofinansuie kwota
drogi Minsk Maz. - Wolka Ciarninska

w ramach ksztaleenia informatyczno _
r 3 przy Zespole Szkot Miejskich nr 2
Zawodowych nr 2 im. powstancow

- uczestniczyl w o rocznicy Bitw
Wicestaros tochocl<ipoinf sprawie:- powiat zakwal w ramach do programu

zdrowotnego PL13, zakres ktorym mamy gornych drog
oddechowych.

Ad.4
Starosta powiedzia l, 2e

23 kwietnia br. na godz. 15.00.
- Sprawozdanie z dzialalnoSci
Mazowieckim za 20i3 r. wraz z
publicznego w powiecie.
Material przyjgto bez uwag.
- Informacja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mirlsku
Mazowieckim o stanie bezpieczenstwa sanitarnego w powiecie.
Material przyjqto bez uwag.
- lnformacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Minsku Mazowieckim o realizaqi
zadah na terenie powiatu minskiego.
Material przyjgto bez uwag.
- Ocena zasobow pomocy spolecznej w oparciu o analizg lokalnej sytuacji spolecznej
i demograficznej.
Material przyjgto bez uwag.
- Sprawozdanie z realizaqi Programu wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o bzialalnosci 

'pozytku
publiczneg o oraz o wolontariacie za 2013 r
Material przyjgto bez uwag.

sesja Rady Powiatu zaplanowana zostala na

Komendanta Powiatowego policji w Minsku
informacjq o stanie porzqdku i bezpieczenstwa

- Podjqcie uchwaly w sprawie wyraZenia zgody
- porozumienie szkol europejskich na rzecz
programu ,,Erasmus+".
Material przyjqto bez uwag,

na realizacjg projektu ,,Dzialamy razem
kompetencji zawodowych" w ramach



- Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Sulejowek na
pokrycie czgsciwydgtkow zwiqzanych z obslugq komunikacyjnq mieszkancow powiatu
przez szybkq Kolej Miejskq na trasie sulejowek - warszawa.
Material przyjqto bez uwag,
- Podjgcie uchwaly zmienjajqcej uchwatg w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy
Finansowej Powiatu Minskiego na lata 2014 - 2021.
Materiat przyjgto bez uwag
- Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwatq w sprawie uchwaly budzetowej powiatu
Minskiego na 2014 r.
Materiat przyjgto bez uwag.
- Podjgcie uchwaty w sprawie udzielenia ze srodkow budzetu powiatu Mihskiego
w roku 2014 dotacji na prace konseru,ratorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabylku wpisanym do rejestru zabytkow.
Material przyjgto bez uwag.

Ad. 5
Naczelnik Wydziatu Oswiaty i Fromocji - Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2ew dniu 31 marca br. odbyf siq konkurs na stanowisko dyrektora Zespolu Szkot

Specjalnych w lgnacowie, na ktory wplynqla 1 oferta p. Janiny Brzeszkiewicz.
\N zwiqzku z powy2szym przygotowana zostala uchwala w sprawie zatwierdzenia

[", !^tl9il,t^"cjalnych 
im Janiny Porazinskiej

Za 
osowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly
ie (w obecnoSci 4 czlonkow Zarzqdu).ko $:,:'3if.'HlJffij'H:Tfflll;

Poraziriskiej w lgnacowie.

Ad. 6
Naczelnik Wydziatu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz wyjaSnila, 2e

ostatecznie Fundacja ,,Mivena" przyjqta propozycjg dotacji na organizaclq zadan
publicznych pn.. Vll Festiwal Mivena - Etno-Kabaret w kwocie 2.00b zliX Festiwal
Chleba w kwocie 5.000 zt.
Nastqpnie odczytany zostal projekt uchwaty zmieniajqcej uchwalq w sprawie
rozstrzygniqcia otwartego konkursu ofert iudzielenia dotacji na realizac,q w )Ol+ r.
zadan publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dzied ziclwa
narooowego.
Przewodniczqcy Zarzqdu Powiatu przeprowadzil glosowanie nad projektem uchwaly.
Czlo n kowie Zarzqdu glosowa I i n astqpujqco:
- Starosta - Antoni Jan Tarczynski - za podjgciem uchwaly,
- wicestarosta - Krzyszrof Plochocki - za podiqciem uchwaly,
- czlonek zarzqdu - Henryk Ksiqzopolski - za podiqciem uchwa!,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - ;ra podjgciem uchwaly,
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych siq nie bylo (nieobecny M. Nowak).

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 640/14 zmieniajqcq uchwaNg w sprawie
rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjg
w 2014 r' zada(t publicznych w zakresie kuttury, sztuki, ochrony d6br kultuiy
i dziedzictwa narodowego.



Ad. 7

ocji poinformowala, ze w dniu 25 marca br.
zystwa Cyklistow o wprowadzenie zmian

nego pn. ZTC BIKE RACE 2014,,Super
cy zmtany terminu z dnia 10 maja na

zarzqd Powiatu zaakceptowa| zmiang terminu realizacji zadania pn. Ztc BIKERACE 2014,,Super prestige,, _ wy6cig dla wszystticfr

Ad. 8

Ad. 9

Naczelnik wydziatu oswiaty i Promocji - Emilia piotrkowicz przedstawitaponownie wnioski dyrektorow jednostek o dodaikowe etaty:- w Poradni psychologiczno pe_dagogicznej etat oligofrenopedagoga (nazastqpstwo)' wyjasnlla, 2e nie ma mozliwosJi zatrudnienia osony z rooet<su pracy,tylko z Karly Nauczyciela.
zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na zatrudnienie oligofrenopedagoga na oKres od1 kwietnia br' do 31 pa2dziernikJ br. w ramach posiadany ch przezjednostkg srodkow.- w Zespole Szkol Specjalnych w lgnacrcwie o zatrudnienie na etat rehabilitanta.
Zarzqd Powiatu po przeanalt'zow;aniu wniosku wyrazilzgodg na zatrudnienie od1 maja br. rehabilitanta.

Ad. 10

rzedstawila projekt uchwaly w sprawie
atowego Urzgdu pracy w Minsku

Nr G41114 w sprawie udzielenia
Urzgdu pracy w Minsku Mazowieckim
cji projektu ,,Bqd2 aktywny _ wygraj
amu Operacyjnego Kapital Ludzki.-

Ad.11
sekretarz Powiatu - Danuta strejczyk przedstawita projekt uchwaly w sprawieudzielenia upowaznienia Zastgpcy Dyrektora'Powiatowego Urzgdu pracy w Minsku



Mazowieckim do rea|zaqi projektu ,,Bqd2 aktywny - wygraj przysztosc,, w ramachvl Priorytetu Prog-ramu operacyjnego Kapit^i tua.x,. 
-l\"rigpn,u 

przeprowaozono
glosowanie, w ktorym Zarzqd Powiatu jednoglosnie (w obecnosci 4 czlonkow)
opowiedziat sig za podjqciem uchwaly.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 642t'14 w sprawie udzielenia
upowa2nienia Zastgpcy Dyrektora Powiatowego Urzgdu pracy w MinskuMazowieckim do realizacji proje_ktu ,,Bqd2 "ity*ny 

'- 
wygraj przyszNo6c,,

w ramach Vl Priorytetu programu operacyjnego Kipital l-uozt<i

4d.12
Naczelnik Wydziatu Inwestycji_ Wi

wyKonawcg na wyszacowanie warto
nieruchomo6ci gruntowych oraz majqtku
projektu partnerstwa publiczno-prywatne
zostala najkorzystniejsza oferta firmy ,AT
za cenQ brutto 17.835 zl. Zadanie wykclnane zostanie w terminie od 1,5 do 2 miesiqcy
od podpisania umowy.
Ponadto p. Wincenty Bartnicki poinformowal, 2e w dniu 31 marca br. otwarto wnioski
od firm, krore zlozyty akcesjg przystqpienia do projektu ppp dla spzoz. wplynglo
7 wnioskow:
- Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o ze Szczecina,
- EMC Instytut Medyczny S.A. z Lublina,
- VKG Sp z o.o. z Warszawy,
- ATION Szpitale Sp. z o.o. z Lublina,
- INTERMEDIC Sp. z o.o. zWarszawy,
- lnterHealth canada Minsk Mazowieck:i Sp. zo.o. zwarszawy,
- AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. z Lublina.
Kolejno naczelnik Wydzialu Inwestycji zwrocil sig do Zarzqdu o wyrazenie zgody naprzeniesienie zakresu przeprowadzonego przetargu dotyczqcego remontu starej
czqsci ZSS w lgnacowie na Wydzial Inweltycji.

Zarzqd Powiatu przychylit sig do powyzszej prosby.

Ad. 13
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk poinformowala , Ze w dniu 31 marca uprywatermin przedlo2enia sprawozdania z wykonania budzelu za 2013 rok w ukladzie,

w jakim zostafa uchwalona uchwala bucjzetowa.
wie sprawozdania z wykonania budzetu

nania planu finansowego Samodzielnego
w Mirisku Mazowieckim oraz informacji

- dochody budzetowe wykonano w kwocie 117.546.g30,95 zl, co stanowi 102,15o/oplanu po zmiana.l.*.tym: dochody biezqce 114.479.967,41 il, dochody majqtkowe
3'067.963,54 zl, Wydatki budzetowe zrealizowano w kwocie :2g.769.s13,36 zl t1.
96,070/o planu po 

^zmianach, 
w tym wydatki biezqce 103.671 .i'23,go zl, wydatki

majqtkowe 20.098.389,46 zl.
Plan przyc na 2oi3 r. stanowi kwotq 17.636,g26,4g zr, z tegopo2yczki z e - 250.00330 zr, kredyty bankowe - 12.065.000
zl, wolne 5 nku bankowym _ S.gZl.AiAlA z+.
W planie rozchodow przewidziano spfaty kredyiow bankowych w kwocie 3.5g6.666 zloraz splaty zaciqgniqtych pozyczek z wFosidw w kwocie-2g4.701,4g zr.



Zadlu2enie na dzien 1 stycznia 2013 r. wynosilo - 9.618.853,94 zl, a na dzien
31 grudnia 2013 r. - 16.830.195,36 zt.
Skarbnik Powiatu poinformowala, ze wynik finansowy SPZOZ to strata w kwocie
538.787,51 zl
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly w sprawie
sprawozdania z wykonania budzetu Powiatu Minskiego, sprawozdania z wykonania
planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnel w Minsku
Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2012 r. Czlonkowie Zarzqdu
gtosowali nastqpujqco:
- starosta - Antoni JanTarczynski - za podjgciem uchwaly,
- wicestarosta - Krzysztof ptochocki - za podiqciem uchwaly,
- cztonek zarzqdu - Henryk Ksiqzopolski -za podjgciem uchwaly,
- czlonek Zarzqdu - Marek pachnik - za podiqciem'uchwaly.
Glosow przeciwnych i wstrzymujqcych siq nie bylo, nieobe.hy p. M. Nowar.

Zarzqd Powiatu podjqt uchwalg Nr 643/14 w iprawie sprawozdaniaz wykonania budzetu Powiatu Minskiego, sprawozdania z wykonania planu
finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Minsku
Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia powiatu za 2013 r.

A.d.14
Skarbnik Powiatu omowila projekt uchwaly w sprawie ustalenia harmonogramu

realizaqi dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Minskiego na ll kwarLal 2014 r.
Wyjasnila, 2e na ll kwartal poziom dochodow zaloZony zostil w wys. 51 ,1o/o i poziom
wydatkow w wys.45,gi%.

Przeprowadzono gtosowanie nad projektem uchwaty w sprawie ustalenia
harmonogramu realizacji dochodow i wydatkow budzetu powiatu Minskiego na
ll kwartal 2014 r.

.

jgciem uchwaty,
odjgciem uchwaly,

- czron e k ZarzqduM a re k p a ch n i k -," poofq::XL-::il,}|f 
*'tu'

Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych siq nie bylo, nieobecny M. Nowak.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 644114 w sprawie ustalenia
harmonogramu realizacji dochod6w i wydatkow budzetu powiatu Minskiego na
ll kwartaN 2014 r.

Ad. 15
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie sig 14 kwietnia br. o godz. 14.00.

Zarzqd Powiatu wizytowal drogi powiatowe.

Ad. 16
Protokof posiedzenia w dniu 24 rnarca2ol4 r, zostal przyjgty



A.d.17
Zamknigcie posiedzenia.

Starosta - Antoni Jan Tarczyriski

Wicestarosta - Krzysztof plochocki

Czlonkowie Zarzqdu.. Henryk Ksiqzopolski

Marek Pachnik


