
Protokol Nr 121114
posiedzen ia Zarzqdu Powiatu M i nskiego

w dniu 28 kwietnia 2014 r"

W posiedzeniu uczestniczyli:

Starosta - Antoni Jan Tarczynski
Wicesta rosta - Krzyszlof Plochocki

czNonkowie Zarzqdu: Henryk Ksiqzopolski
Marek Pachnik
Marcin Nowak

orazt Danuta Strejczyk - Sekretarz powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik powiatu

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcieoosiedzenia.
2. Przyjgcie porzqdku obrad.
3 Informacja o dzialalnosci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy SPZOZ w Mihsku Mazowieckrm.
5. Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwalqr w sprawie powolania komisji do wyboru partnera

prywatnego
6 Podjgcle uchwaly w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Powiatowego Srodowiskowego Domu

Samopomocy w Mihsku Mazowieckim na2014 rok
7 Podjqcie uchwaly w sprawie uzgodnienia zawodu w Szkole Policealnej w Centrum Ksztalcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Minsku Mazowieckim.
8 Sprawy rozne.
9. Przyjgcie protokolu posiedzenia w dniu 22 kwietnia 2014 r
10. Zamkniqcie posiedzenia

Ad. 1

Starosta - Antoni Janf arczynski otworzyt posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, do ktorego wprowadzono jako pkt 7

- Podjqcie uchwaly w sprawie uzgodnienia zawodu w Szkole Policealnej w Centrum
Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Minsku Mazowieckim. Z wprowadzonq
zmianq przqdek p os ied ze n i a zostat przyjqty j ed n ogtoS n ie.

Ad. 3
Starosta - Antoni Janf arczynski poinformowal o nastqpujqcych sprawach:

- odbylo siq postgpowanie przetargowe na remonty drog powiatowych z podzialem
na dwie grupy: naktadki - wplynqty 4 oferty i powierzchniowe utrwalenie - wplyngly
3 ofefty. Najnizsze oferty zloZylo Przeclsigbiorstwo Budowy Drog i Mostow z Minska
Maz. na lqcznq kwotg 1.742.675,74 zl (w budzecie na ten cel zabezpieczone sq
Srodki w kwocie '1.845.000 zl),
- 25 kwietnia br. odbyly sig 6wiczenia ewakuacyjne w budynku Starostwa,
- w Zespole Szkol Nr 1 w Minsku Maz. odbyta sig debata na temat bezpieczeristwa
zorganizowana przez Komendg Wojewodzkq Policjiw Radomiu i Kuratorium OSwiatv



w warszawie (dla uczniow szkol podstawowych, gimnazjow i szkol
ponad g im nazjal nych oraz rodzicow).

Ad.4
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki poinformowal, Ze dyrektor S7ZOZ spotkal

siq ze zwiqzkami zawodowymi i przedstawif propozycjg podwyzki wynagrod zen dla
wszystkich pracownikow majqcych umowy o pracq. Rozpatrywano weisjg-procentowq
podwyzki iwersjg kwotowq. Dodal, 2e na 4 zwiqzki zawodowe dzialalqce w SpZOZ
3 zgodzily sig na wersjq kwotowq podwyzki, a jeden zwiqzek t',r *"rr.;q procenrowE.
W zwiqzku z powyzszym nie przyjgto zadnego ustalenia ze zwiqzkaml zawodowymi,
natomiast dyrektor podejmie decyzjq o przyznaniu podwyzki kwotowej ok 115 zl na
etat, co daje rocznie kwotq 1.300.000 zl.

Ad. 5
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki przedstawit projekt uchwaly zmieniajqcej

uchwalq w sprawie powolania komisji do wyboru partnera prywatnego. Wyjasn l, Ze do
skladu powolany zostanie radny Pawel Wiktorowicz. NastqpniJ przeprowadzono
glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu 

'opowiedzial 
siQ

jednogtosnie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 658/14 zmieniajqcq uchwalg w sprawie

powolania komisji do wyboru partnera prywatnego.

Ad. 6
Sekretarz Powiatu - Danuta Strerjczyk przedstawila projekt uchwaty w sprawie

zatwierdzenia Planu Pracy Powiatowego Srodowiskowego Domu Simopomocy
w Minsku Mazowieckim na 2014 rok. Wyjasnila,2e plan praLy ustalany jest na ka1dy
rok i po uzgodnieniu z Wojewodq Mazcwieckim zalwierdzany jest przez Zarzqd
Powiatu. Nastgpnie przeprowadzono qlosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaiy
Zarzqd opowiedziat siq jed noglosn ie.

ZarzEd Powiatu podjql uchwalg Nr 659/14 w sprawie zatwierdzenia planu
Pracy Powiatowego srodowiskowego Domu b"mopo.o"y w Mirisku
Mazowieckim na 2014 rok.

Ad. 7
Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki przedstawit projekt uchwaly w sprawie

uzgodnienia zawodu w Szkole Policealnej w Centrum Ksztafcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Minsku Mazowieckim. Dodal,2e uzgodnieniu podlega zawodtechnik
drogownictwa. Kolejno przeprowadzono glosowanie, w ktoryr tu pollqciem uchwaly
Zarzqd opowiedzial siq jed nogloSn ie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalq Nr 660/14 w sprawie uzgodnienia zawoduw Szkole Policealnej w Centrum Ksztalcenia ZawodowegJ i Ustawicznego
w Minsku Mazowieckim.

Ad. 8
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie sig 5 maja br. o godz. 15.00.

Starosta - Antoni JanTarczynski poinformowal,2ejest duzo zamie-szania zwrqzanego
z organizacjq Dni z wojskiem Polskim i zmianq organizacji ruchu.

Ad. 9
Protokof posiedzenia w dniu 22 kwielnia br. zostal przyigty.



Ad. 10
Zamknigcie posiedzenia.

Starosta - Antoni Jan Tarczyhski

Wicestarost a - Krzy szlof ptochocki

Czlonkowie Zarzqdu'. Henryk Ksiqzopolski

Marek Pachnik

Marcin Nowak


