
Protokol Nr 119/14
pos iedzen ia Zarzqdu Powiatu M i riskieg o

w dniu 14 kwietnia 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni JanTarczyriski
Wicestarosta - Krzyszlof Ptochocki

czlonkowie Zarzqdu: Henryk Ksiqzopolski
Marek Pachnik
Marcin Nowak

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik powiatu
Emilia Piotrkowicz - nacz. Wydz. Oswiaty i promocji
wojciech Dgbski - z-ca nacz'. wydz. sroiowiska i Rolnictwa
wojciech osinski - nacz. wydziaiu Gospodarki Nieruchomosciami

Porzqdek posiedzenia:

1 Otwarcieposiedzenia.
2 Przyjqcie porzqdku obrad.
3 Informacja o dzialalnosci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia4 Rozpatrzenie wnioskow do projektow uchwal i innych materialow na XXVI sesjq Rady powiatu

Mirlskiego.

I sprawa wycinki drzew w Domu pomocy spolecznej ,,Jedrina" w Mieni.6. Podjgcie uchwaly w sprawie zlecenia realizacjt zadania publicznego pn ,,Mistrzostwa Mazowsza
w sztukach walki" Akademii Sztuk Walkiw Dqbem Wielkim.

7 ' Podjqcie uchwaly w sprawie wysokoScr dotacji na jednego ucznia, wychowanka w publicznych
oraz niepublicznych szkolach i placowkach oSwiatowych dotowanych z budzetu powiatu
Mihskiego

B Sprawy oSwiatowe.
9. Podjgcie uchwaly w sprawie sprzedaly niezabudowanej nieruchomoSci polozonej

w Dziqkowiznie
10. Podjqcie uchwaty w sprawie u2yczenia czqsci nieruchomoSci polozonej w obrqbie Topor, gmina

Mrozy stanowiqcej drogq powiatowq nr 22SSW.
Podjqcie uchwaly w sprawie uzyczenia czgsci nieruchomoSci polozonej w obrqbie Dqbe Male,
gmina Latowicz stanowiqcej drogg powiatowq nr 1316W.
Sprawy z zakresu g ospoda rki n ieruchomoSciam i.
Podjqcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia Dyrektorowi powiatowego Urzgdu pracy
w Mihsku Mazowieckim do podpisania wniosku, umowy i realizacji projektu ,,BqdZ aktywny-wygraj

eracyjnego Kapital Ludzki.
enia Zastgpcy Dyrektora powiatowego Urzqdu
tu ,,Bqdz aktywny-wygraj przysztoSi" w ramach

dzki.
alizacji projektu nr POK1.06.01.01-14-j27 t13

pt. ,,Bqd2 aktywny - wygraj przyszloSc" wspotfinansowanego ie Srodkow Europejskiego Funduszu
spolecznego w ramach Vl priorytetu programu operacyjnego Kapital Ludzki.
Podjqcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Zarzqdu Drog powiatowych
w Minsku Mazowieckim do prowadzenia inwestycjl.
Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie powiatu na2014 rok.
Sprawy rozne.
Przyjqcie protokolu posiedzenia w dniu 31 marca 2Oj4 r.
Zamknigcie posiedzenia
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Ad. 1

Starosta - Antoni JanTarczynski otworzyl posiedzenie.

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

Ad" 3
Starosta - Antoni Janf arczynski poinformowal o nastgpujqcych sprawach:

- dopelniono obowiqzku zwiqzanego z uzupelnieniem dokumentacji w zakresie
wniosku zlohonego w ramach NPPDL a dotyczqcego zadania drogowego
w Sulejowku,
- wplynglo pismo od lekarzy oddzialu wewnqtrznego szpitala powiatowego,
dotyczqce sytuacji kadrowej i finansowej na tym oddziale. Przeprowadzona zostala
rozmowa z dyrektorem SPZOZ, klory przygotuje w tym zakresie propozycjq, ktorq
przedstawi na posiedzeniu Zarzqdu,
- ze strony ZNTK zgloszona zostata wola wspolpracy z ZSZ Nr 2 w Minsku Maz.
w zakresie ksztalcenia w kierunkach umozliwiajqcych po2niej zatrudnienie w ZNTK.
- odbyla siq Xl Powiatowa Gietda Szkol Ponadgimnazjalnych,
- odbyla siq wystawa prac dyplomowych uczniow Liceum Plastycznego.

Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki poinformowal o nastqpujqcej sprawie:
- 11 kwietnia br. odbylo siq spotkanie zespolu, doradcow w zakresie partnerstwa
publiczno-prywatnego z wojtami i burmistrzami z terenu powiatu minskiego.
W spotkaniu uczestniczyli rowniez przedstawiciele Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Ad.4
Starosta - Antoni Jan Tarczynski powiedziat, ze komisje nie zglosity uwag do

materialow na XXVI sesjg Rady Powiatu. Dodal, ze jest potrzeba wprowadzenia
dodatkowych punktow do porzqdku obrad tj.:
- Podjgcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na realizacjg projektu pt. ,, Liczy siq
ka2dy oddech program promocji i profilaktyki chorob ukladu oddechowego
w powiecie minskim" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
- Podjgcie uchwaly w sprawie zalo2enia Przedszkola Specjalnego i wtqczenia do
Zespolu Szkot Specjalnych im. Janiny Porazinskiej w lgnacowie,
Ponadto Starosta powiedzial, 2e w zakresie zmian w budzecie powiatu naleZy
wprowadzic m.in.:
- w ZS Nr 1 w Mirisku Maz. kwotg 34.000 zl z przeznaczeniem na uzupelnienie
Srodkow na zakup pomocy naukowych,
- w ZSZ Nr 2 w Minsku Maz. Srodki w kwocie 16.000 zl z przeznaczeniem na zakup
kostki brukowej.
Skarbnik Powiatu powiedziala, 2e nale2y rowniez wprowadzic zmienionq kwotq
w ramach projektu realizowanego przez PUP,,Bqd2aktywny - wygraj przyszlosc" -
946.973,97 zl i w ZDP w Minsku Maz. w ramach posiadanych przez jednostkq
Srodkow pzeznaczyc kwotq 25.000 zl na zakup kosiarki do ciqgnika.



Ad.5
Z-ca naczelnika Wydzialu Srodowiska i Rolnictwa Wojciech Dqbski

powiedzial, ze dyrektor DPS ,,Jedlina" w Mieni zwrocrl sig o wyrazenie zgody na
wycinkg 6 drzew z terenu DPS. Dodat, ze 3 Swierki rosnq pomiqdzy ogrodzeniem
a budynkami gospod arczymi, natomiast 3brzozy rosnE przy ciqgach pieszych. Drzewa
majq duzo posuszu i zagraZalq bezpieczenstwu.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na wycinkq 6 drzew.

Ad. 6
Naczelnik Wydzialu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2e

oferta Akademii Sztuk Walki w Dqbem Wielkim zlolona zostala z pominigciem
otwadego konkursu ofert. Oferta zamieszczona zostala na okres 7 dni w Biuletynie
Informacji Publicznej, nikt nie zglosit uwag. Dodata, ze calkowity koszt zadania to
kwota 3.700 zl, a organizaqa zwrocila sig o dotacjg w wysokosci 2.500 zt.
Nastqpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie zlecenia realizacji zadania
publicznego pn. ,,Mistrzostwa Mazowsza w sztukach walki" Akademii Sztuk Walki
w Dgbem Wielkim"
Przeprowadzono glosowanie, w trakcie ktorego czfonkowie Zarzqdu gNosowali
nastqpujqco:

- Starosta - Antoni JanTarczynski - za podjqciem uchwaly,
- Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki - za podjqciem uchwaty,
- Czlonek Zarzqdu - Henryk Ksiqzopolski - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marcin Nowak - za podjgciem uchwaly.
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych siq nie bylo.

Zarz4d Powiatu podjqN uchwaNg Nr 645/14 w sprawie zlecenia realizacji
zadania publicznego pn. ,,Mistrzostwa Mazowsza w sztukach walki" Akademii
Sztuk Walki w Dgbem Wielkim.

Ad.7
Naczelnik Wydziatu OSwiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz poinform owala, 2e

powiat otrzymal z MEN metryczkq subwencji oswiatowej na 2014 r. Wyja6nila, ze
standard na jednego ucznia w 2014 r. wynosi 5.243 zf ijest wyZszy w stosunku do roku
2013 o 80,22 zl. Wyjasnila,2e w oparciu o tq metryczkq ustalana jest wysokosc dotacji
na jednego ucznia, wychowanka oraz dziecko objqte wczesnym wspomaganiem
rozwoju dla 6 szkol iplacowek wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostg
(z wyfqczeniem szkot dla dorostych). Dodala, 2e dotacjq na jednego ucznia
w Salezjanskim Liceum Ogolnoksztalcqcym ustala sig na podstawie ar1. 80 ust. 3
ustawy o systemie o6wiaty i zostata ustalona w wysokoSci 578,71 zl. Nastqpnie
wyjasnila, 2ew pozostatych jednostkach dotacjq ustala sig na podstawie art. 90 ustawy
o systemie oswiaty i ustalone zostaly w nastqpujqcej wysokosci:
- na ucznia szkoty podstawowej specjalnej:

a) z uposledzeniem umyslowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
w kwocie: 1.972,64 zl,

b) z uposledzeniem umyslowym w stopniu gtqbokim, dla uczniow
z niepelnosprawno6ciami sprzqzonymi oraz z autyzmeffi, w tym z zespo{em
Aspergera w kwocie: 4.502,76 zl',

- dla dzieci z upoSledzeniem umystowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym
lub gtqbokim objgtych wychowaniem i ksztalceniem specjalnym w oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej w kwocie. 1.715,34 zl',



- dla dzieci z niepelnosprawnosciami sprzqzonymi i z autyzmem, w tym z zespolem
Aspergera, bgdqcych wychowankami oddzialow przedszkolnych zorganizowanych
w szkotach podstawowych w kwocie: 4.073,g3 zl:
- na ucznia gimnazjum specjalnego'

a) z upoSledzeniem umyslowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
w kwocie: 1.989,79 zl,

b) z uposledzeniem umyslowym w stopniu glqbokim, dla uczniow
z niepetnosprawnoSciami sprzQzonymi oraz z auIyzmeffi, w tym z zespolem
Aspergera w kwocie: 4 519,91 zl.,

- na wychowanka specjalnego oSrodka wychowawczego w kwocie: 2.787,42 zl',
- na dziecko objqte wczesnym wspomaganiem rozwoju w kwocie: 360,22 zl.

Nastgpnie odczylaNa projekt uchwaly w sprawie wysoko6ci dotacji na jednego ucznia,
wychowanka oraz dziecko objgte wczesnym wspomaganiem rozwoju w publicznych
oraz niepublicznych szkolach i placowkach oswiatowych dotowanych z budzetu
Powiatu Minskiego; przeprcwadzono glosowanie, w ktorym Zarzqd glosowal
nastgpujqco.
- Starosta - Antoni Jan Tarczynski - za podjgciem uchwaly,
- Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki - za podjgciem uchwaty,
- Czlonek Zarzqdu - Henryk Ksigzopolski-za podjqciem uchwaly,
- Cztonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marcin Nowak - za podjgciem uchwaly.
Glosow wstrzymujqcych i przeciwnych nie byto.

Zatzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 646/14 w sprawie wysoko6ci dotacji na
jednego ucznta, wychowanka oraz dziecko objgte wczesnym wspomaganiem
rozwoju w publicznych oraz niepublicznych szkoNach i placowkach oSwiatowych
dotowanych z bud2etu Powiatu Minskiego.

Ad. 8
Naczelnik - Emilia Piotrkowicz przedstawila wniosek dyrektora ZS Nr j

i dyrektora CKZ|U w Minsku Maz. o przyznanie nagrody rzeczowej Michatowi
Wysockiemu uczniowi lll klasy zasadniczej szkoty zawodowej w ZS Nr 1 (w zawodzie
stolarz), ktory zajql I miejsce w Ogolnopolskim Turnieju ,,Zlota kielnia" oraz
uhonorowanie Damiana Cudnego ucznia ll klasy zasadniczej szkoty zawodowej
(w zawodzie stolarz), ktory zajqlV miejsce w tym turnieju.
Dodala, ze dyrektor ZS Nr 1 zaproponowala, aby za zajqcie I miejsca zakupic strug
elektryczny za kwotg 578 zl, a zaY miejsce - pilarkq ukosowq za kwotq 44g zl.

Zarzqd Powiatu przychylil siq do powyZszych propozycji.
Ad. 9

Naczelnik Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami Wojciech Osinski
powiedziaN, ze Rada Powiatu pozytywnie zaopiniowala sprzedaZ 3 niezabudowanych
dzialek w Dzigkowi2nie. Dodat, ze nieruchomo6ci te lqcznie zajmujq powierzchnig
2,48 ha i wedlug opracowanego operatu szacunkowego opiewajq na lqcznq kwotg
190.464 zN.

Starosta zaproponowal, aby kwotg okreSlonq w operacie podwyzszyc o 50% i takq
kwotq podac do przetargu.

Zarzqd przychylit siq do propozycji Starosty.



Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie sprzeda2y niezabudowanej
nieruchomosci polozonej w Dziqkowi2nie. Przeprowadzono gNosowanie, w ktorym za
podjgciem uchwaly zarzqd powiatu opowiedziat sig jednoglosnie.

zarzqd Powiatu podiql uchwalg Nr 64T114 w sprawie sprzeda2y
niezabudowanej nieruchomosci poNo2onej w Dzigkowiznie.

Ad. 10
Naczelnik Wojciech Osinski powiedzial,2e lJrzqd Gminy i Miasta Mrozy wystqpit

o uZyczenie na okres od 15 kwietnia do 15 pa2dziernika br. czqsci nieruchomosci
stanowiqcej drogq powiatowq nr 2255\N Mrozy-Topor-Lipiny o powierzchni 5,g5 ha z
przeznaczen iem na realizacj g i nwestycj i.
Nastqpnie odczylal projekt uchwaty w sprawie u2yczenia nieruchomosci potozonej
y obrqbie Topor. gmina Mrozy, stanowiqcej drogq powiatowq nr 22sgw.
Przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem' uchwaly Zarzqd powiatu
opowiedziat siq jed nogtosn ie.

zarzqd Powiatu podiql uchwaNg Nr 649114 w sprawie u2yczenia
nieruchomosci polo2onej w obrgbie Topor gmina Mrozy, stanowiqc"j arogq
powiatow4 nr 2258W 

"

Ad.11
Naczelnik Wydzialu Gospodarki Nieruchomo6ciami przedstawit projekt uchwaty

w sprawie u2yczenia nieruchomoSci polozonej w obrgbie Dgbe Male, gmina Latowicz
stanowiqcej drogg powiatowq nr 1316W. Wyjasnil, ze dotyczy to u2yczenia Gminie
Latowicz na okres do 15 pa2dziernika br. nieruchomosci stanowiqcej czqsc drogi
Parysow-Latowicz o pow. 4,75ha na potrzeby realizacji inwestycji.
Nastqpnie przeprowadzono gtosowanie, w kt6rym za podjqciem uchwaty Zarzqd
opowiedziat sig jed nogtoSn ie.

ZarzEd Powiatu podjqN uchwaNq Nr 649114 w
nieruchomoSci poNo2onej w obrgbie Dgbe Mafe, gmina
drogg powiatowq nr 1316W.

4d.12
Naczelnik Wojciech Osinski powrocil do sprawy nieruchomo6ci na

ul. Stankowizna. Poinformowal,2e 30 kwietnia br. odbqdzie siq pierwsze posiedzenie
sqdu w sprawie zasiedzenia dziatki na Gliniaku. Dodal, ze je/.eli bqdzie pozytywne
rozstrzygnigcie wowczas mozna bytoby uruchomic procedurq szacowania wartoSci.
Ponadto poinformowal, 2e umowa z firmq ochroniarskq Konsalnet przedluzona jest
tylko do konca kwietnia br. i zwrocil siq z pytaniem, czy umowg tq przed lu\yc.

starosta zaproponowaN, aby przedru2yc umowQ do korica maja br.
Zarzqd przychylil sig do tej propozycji.
P. Wojciech Osinski poinformowal, 2e nie ma zadnego zainteresowania
przeznaczonym do sprzedazy wyposazeniem koilowni pozostatej po soszw.
Nastqpnie poinformowal, ze lokatorom, ktorzy z.amieszkujq w budynku na
ul. Stankowizna Burmistrz Miasta Minsk Maz. zaproponowal lokal socjalny, jednak
odmowili.

Ad. 13
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstawila projekt uchwaNy w sprawie

udzielenia upowaznienia Dyrektorowi Powiatowego Urzqdu pracy w Mirisku
Mazowieckim do podpisania wniosku, umowy i reilizacji piojektu ,,Bqd2 aktywny-

sprawie u2yczenia
Latowicz stanowiqcej



wygraj przyszloSc" w ramach Vl Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki.WyjaSnila, 2e Mazowiecka Jednostka Wdrazania Projekt6w uni;riych zarzucrla, zew podjqtej na posiedzeniu w dniu 31 marca br. uchwile brak lest numeru projektu,w zwiqzku z powyzszym przygotowana zostala uchwala zwieialqca numer projektu
i uchylaiqca uchwarg Nr 641 114 z dnia 31 marca 2014 r.
Nastqpnie przeprowadzono gtosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednogloSnre.

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNq Nr 650/14 w sprawie udzieleniaupowaznienia Dyrektorowi Powiatowego Urzgdu Pracy w Mirisku Mazowieckimdo podpisania wniosku, umowy i_reirizacji projektl ,,Bqd2 aktywny-wygrajprzyszlosc" w ramach Vl Priorytetu ProgramL <iperacyjnego Kapital Ludzki.

A.d.14
Sekretarz Powiatu odczytala projekt uchwaly w sprawie udzielenia

upowaznienia Zastgpcy Dyrektora Powiatowego Urzqdu Pracyw Minsku Mazowieckimdo realizaqi projektu ,,Bqd2 akty
Programu Operacyjnego Kapitat
uchwaly uzupelniono numer projektu. pr
podjgciem uchwaly Zarzqd powiatu opowi<

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 651114 w sprawie udzieleniay Dyrektora powiatowego Urzgdu pracy w Minsku
cji projektu ,,Bqd2 aktywny-wygraj przyszlo36,,w ramach
Operacyj nego KapitaN Ludzki.

Ad. 15

powiedziala, Ze dyrektor pUp wystqpila
zajqcej projekt,,Bqd2 aktywny_wygraj
Operacyjnego Kapitat Ludzki"
w sprawie zatwierdzenia projektu

d2 aktywny - wygraj przyszlosc,,
kiego Funduszu Spolecznego w ramach
itat Ludzki; przeprowadzono gtosowanie,
wiedzial siq jednoglo6nie.
Nr 652114 w sprawie zatwierdzenia

t.,,Bqd2 aktywny-wygraj przyszlo6c"
_ rropejskiego Funduszu Spolecznego

w ramach vl Priorytetu programu operacyjnego Kipital Ludzki.

Ad. 16

przedstawila projekt uchwaly w sprawie
arzqdu Drog powiatowych w Minsku
yja5nila, 2e chodzi o realizacjq zadan:

sowa i ul. 3 Maja w Sulejowku) z budowa
. od km 0+000 do km O+776,51',;
3W Wielgolas Brzezinski - Desno_Chobot_
o km 1+053";- ,,Przebudowa drogi nr 2201W Konik Nowy-Jozefin-Dtuga Koscielna od km 0+000

do km 1+050 (budowa chodnika)',;
- ,,Przebudowa mostu w m. olszewice w ciqgu drogi nr 2231w Latowicz _

Kaluszyn".



Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial siq jednogtoSnie.

Zarz4d Pow.iatu podjqN uchwaNg Nr 653t14 w sprawie udzieleniaupowaznienia dyrektorowi Zarzqdu Dr6g Powiatowych w Minsku Mazowieckimdo prowadzenia inwestycji.

4d.17
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmianw budzecie Powiatu na 2014 rok. WyjaSnila,2e zmiany polegajq na zmianie planu

dochodow i wydatkow zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych
z budzetu panstwa oraz przeniesieniu wydatkow miqdzy SS w ramach tego samegodzialu w zakresie wydatkow biezqcych oraz przenieiiJiiu wydatkow z rezerwybudzetowej.

_ Zmiany dotyczq nastqpujqcych jednostek:
- Starostwa Powiatowego,
- Komendy Powiatowej paristwowej strazy pozarnej w Minsku Maz.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoiu Bud-owlanego w Mirisku Maz.
- centrum Ksztalcenia Zawodowego i UstawicznJgo * Mihsku Maz.,
- Zespolu Szkot Nr 1 w Minsku Ma}
- Zespolu Szkot Zawodowych Nr 2 w Minsk u Maz.
- Zespolu Szkot Ekonomicznych w Minsku Maz.
- Zespolu szkot im. M. sktodowskiej - curie w Minsku Maz.
- Powiatowego centrum pomocy Rodzinie w Mirisku Maz.
Skarbnik Powiatu powiedziala, 2e powiat jest partnerem w projekcie realizowanymprzez Makbud Ce^{iu1 Edukacyjne ,,oMLGAi' w Minsku Maz. Calkowita wartosczadania to kwota 805'632,24 zl. Projekt realizowany bgdzie w okresie od 1 wrze6nia2014 r' do 31 sierpnia 2015 r. i sklerowany do 62 uczniow ZSE, ksztatcqcych sigw zawodzie technik logistyk.
WyjaSnita, 2e po stronie powiatu jest wklad niepienigzny w wysokosci 83.g30 zliwkladfinansowy w wysokoSci 26.60o zl. Dodafa, 

'ze 
kwotq 26.600 zl nalei:y przenieSc

z rezerwy.
zarzqd wyrazil zgodq na przeniesienie kwoty 26.600 zl z rezerwy.

Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwa{y
cZo n kowie Zarzqdu glosowa li n astqpu.;qco :

- starosta - Antoni Jan Tarczynski - za podjgciem uchwary,
- wicestarosta - Krzysztof ptochocki - ra poilqciem uchwaly,
- czlonek zarzqdu - Henryk Ksiqzopolski - za podjgciem uc'hwaiy,
- cztonek zarzqdu - Marek pachnik - za podiqciem'uchwaly,
- czlonek Zarzqdu - Marcin Nowak - za podiqciem uchwary.
Glosow wstrzymujqcych i przeciwnych nie bylo.

- Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 654/14 w sprawie zmian w bud2eciePowiatu na 2014 rok.

Ad. 18
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbqdzie siq 22kwietnia br. o god2.13.00.

Wicestarosta - Krzysztof Plochocki powiedzial, ze Burmistrz Mroiow i dyrektorZespolu Szkot Publicznych w Mrozach zwrocili siq z prosbq o dopisanie liceumogolnoksztalcqcego przy ZSP w Mrozach do relestracji elektronicznej powiatu



minskiego w zwiqzku z rekrutacjq uczni6w do szkof ponadgimnazjalnych w powiecie
minskim na rok szkolny 201412015.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na dopisanie liceum ogolnoksztalcqcego do
rejestracj i elektron icznej.

Ad. 19
Protokol posiedzenia w dniu 31 marca 2014 r. zostat przyiqty.

Ad. 20
Zamkniqcie posiedzen ia.

Starosta - Antoni Jan Tarczyhski

Wicestarost a - Krzy sztof plochocki

Czlonkowie Zarzqdu. Henryk Ksiqzopolski

Marek Pachnik

Marcin Nowak


