Protokol Nr 123114
pos iedzen ia Zarzqdu Powi atu M i ris [<ieg o
w dniu 21 mala 2014 r.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni Jan Tarczynski
Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki

czlonkowie Zarzqdu: Henryk Ksigzopolski
Marek Pachnik

orazi Danuta

Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
lwona Warszawska-Lr:lko - nacz. Wydz. Architektury i Budownictwia
Emilia Piotrkowicz- nacz. Wydz. Oswiaty i Promocji

Porzqdek posiedzenia:

1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcieoosiedzenia.
Przyjqcie porzqdku obrad
Informacja o dzialalno6ci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
Uzgodnienie miejscowego prlanu zagospodarowania przestrzernnego m. Chrosla
Wielkie i m. Dgbe Wielkie.

Podjgcie uchwaly

8.
9

Dgbe

wytrcnienia kandydata na

stanowisko dyrektora Zespolu Szkol Agrotechnicznych w Mihsku Mazowieckim

6.
7

w sprawie powr:lania komisji konkursowej dla

gm.

Podjgcie uchwaly

w

sprawie powolania komisji konkursowej dla wylonienia kandydata na

stanowisko dyrektora Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcego w Minsku Mazowieckim.
Podjqcie uchwaly w sprawie powolania komisji do zaopiniowania wniosl<u o udzielenie dotacji
z budzetu Powiatu Mihskiego na prace konsenryatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do re.iestru zabytkow
Sprawy oSwiatowe.

Podjgcie uchwaly

w sprawie wyrazenia opinri o zaliczeniu odcinka drogi do kategorii drog

powratowych.
10. Podjqcie uchwaly w sprawie wyrazenia opinii o zaliczeniu drog do kategorii drog powiatowych
11 Podjqcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Zarzqdu Drog Powiatowych
w Minsku Mazowieckim do prrowadzenia inwestycji
12. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na2014 rok.
13. Sprawy rozne.
14. Przyjqcie protokolu posiedzerria w dniu 5 maja 2014 r.
15 Zamkniqcie posiedzenia.

Ad.

1

Starosta

- Antoni Jan-f arczyhski otworzyt posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostal przy1ety jednogtoSnie.

Ad.3
Starosta

- Antoni JanTarczynski

poinformowal o nastgpujqcych sprawach:
- przeprowadzone zostalo postqpowanie przetargowe na przebudowe mostu
w m. Olszewice - wptynglo 5i ofeft, najni2sza oferta opiewa na krruotg 705.830,95 zt

(firma DOMOST z Malkini), a najwy'zsza oferla - 879.257,66 zl (w budzecie na ten cel
zapisane sq Srodki w kwocie 890.500 zt). Wptyngla inform aqa, ze z rezetwy subwencji
ogolnej Ministra Finansow na to zadanie otrzyrnamy Srodki w kwocie 390.500 zl.
- przeprowadzone zostalo pclstgpowanie przetargowe na budowg chodnika w ciqgu
drogi Wielgolas Brzezinski - Desno-Chobot; wptynqly 3 oferty, najnilsza na kwotg
308.000 zl ftrmy TARPOL z Miriska Maz. (w budzecie zaprisane na ten cel sq Srodki
w kwocie 400.000 zt)
- w przypadku, gdy nie zos;tanie zwiqkszonia kwota na dofinansowanie obiektow
sportowych w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sporlowych clotyczqcych
modernizacji istniejqcych obiektow infrastruktury sportowej, w ramach ktorego zlo2one
zostaty 3 wnioski, to zadne zet zlo2ctnych zadafi nie zostanie dofinansowane (najwyzej
znajduje siq wniosekZSZ Nr 2 w Minsku Maz ),
- w dniu 21 maja br. rozpoczqla siq kontrola Urzqdu Korrtroli Skarbowej w Lublinie
w zakresie prawidlowo6ci otrzym ania z budzetu panstwa czqsci oSwiatowej subwencji
ogolnej za rok budzetowy 2012,
- odbyta sig konferencja ,,Santorzqd przyjazny przedsigbiorcom" , w ktorej uczestniczyl
m. in. wiceminister gospodarki,
- w ZSZ Nr 2 w Minsku Maz. odbyta sig konferencja nt. szkolnictwa zawodowego na
terenie wojewodztwa mazowieckiego zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora
OSwiaty, w ktorej udzial wzie2li m.in. Minister Edukacji Narodowej - Joanna KluzikRostkowska, Wojewoda Mazowiecki - Jacek Kozlowski, Mazowie<;ki Kurator Oswiatv
- Karol Semik.

Ad.4
Naczelnik Wydziatu Architektury i Budownictwa - lwona Warszawska-Lulko
powiedziala, 2e Wojt Gminy Dgbe Wielkie wystqpil o uzgodnienie dwoctr projektow
miejscowych planow zagosprrdarowania przestrzennego m, Dqbe Wielkie i m. Chrosla.
WyjaSnila, ze w m. Dqbe Wierlkie powiat nie posiada nieruchomosci, ale znajdujq siq
drogi powiatowe ul. Koscielna, ul. Mazowiecka, ul. Przemyslowa, ul. Pustelnicka i ulica

bez nazwy o nr 2221w. Zaproponowala, aby projekt miejscowego

zag ospod
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planu

iowac pozytywn ie.

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopirriowat projekt miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego dla m. Dqbe Wielkie.

Nastgpnie powiedziala,

2e projekt miejscowego planu

zagospodarowania

przestrzennego dla m. Chrosla byl juL tematem uzgodnien i byt uzgodniony
zzaslrze2eniami. Dodala, 2ew przypadku dwoch drog SKDL i6KDL zgloszone uwagi
nie zostaty uwzglqdnione.
Naczelnik Wydziatu Architektury i Budownictwar zaproponowala, aby uzgodnic projekt
miejscowego planu dla m. Chrosla z uwagE dotyczqcE uwzglqrinienia poszerzenia
dwoch drog SKDL i6KDL.
Zarzqd przychylit siq do powyzszej propozycji i uzgodnil projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla m. ChroSla z uwagarni.

Ad.

5

Naczelnik WydziaNu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz poinformowala, ze
konkursy na dyrektorow ZSA i G|LO w Minsku Maz. zaplanrcwane zostaiy na
9 czerwca br., a termin skladania ofert uplywa 23 maja br. Kolejno przedstawita projekt
uchwaly w sprawie powolarria komisji konkursowej dla wylonienia karrdydata na
stanowisko dyrektora Zespotu Szkol Agrotechnicznych w Mirir;ku Mazowieckim;

przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzitrd Powiatu
opowiedzial sig jednogtoSnie (przy nieobecno6ci M. Nowaka).
Zarzqd Powiatu podjql uchrwaNg Nr 661/14 w sprawie powolarrria komisji
konkursowej dla wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkot
Agrotechnicznych w Minsku Mazowieckim.

Ad.6
Naczelnik Wydzialu OSwiaty' i Promocji odczylala projekt rlchwaiy w sprawie
powolania komisji konkursowej dla wylonieniia kandydater na stanowisko dyrektora
Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcego im. Polskiej Macierzy Szkolne.l w Minsku
Mazowieckim. Nastqpnie przerprowadzono gtosowanie w kt<irym za podjqciem uchwaly
Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednogloSnie (przy nieobecno6ci M. Nowaka).
Zarzqd Powiatu podjql uclrwalq Nr 662/14 w sprawie powoNania komisji
konkursowej dla wyNonienia karrdydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum
i Liceum Ogolnoksztalcqcego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Minsku
Mazowieckim.

Ad.7
Naczelnik Wydziatu O$wiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz poinform owala, 2e
w dniu 13 maja wpiynqf wniosek trlroboszcza parafii rzymsko-katolickiej pw. NNMP
w Minsku Maz. o udzielenie dotacji w wysoko$ci 80.000 zl (co stanowi 16% kosztow
zadania) z przeznaczeniem tra rennont zewnqtrznych tynktow koSciola, odgrzybianie
i malowanie. Dodala, ze ko6ciol wpisany jest do rejestru zabytkow. Dodata, ze zgodnie
z przylgtymi zasadami wniosek musi byc zao;riniowany przez powolanq w tym celu
komisjq.
Nastgpnie przedstawi{a projekt uchwerly w sprawie powolania komisji do
zaopiniowania wniosku o udzielenie dotacji z budzetu Powiatu MinskieEo na prace
konsenvatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wltisanym do
rejestru zabytkow; przeprowadzono gNosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaty
Zarzqd Powiatu opowiedzial s;iq jednoglosnie (w obecnoSci 4 czlonkow Zarzqdu).
Zarzqd Powiatu podjqt uchwaNg Nr 663/14 w sprawie powolania komisji do
zaopiniowania wniosku o udzielenie dotacji z bud2etu Powiatu Mifiskiego na

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytkow.

Ad.8
Naczelnik - Emilia Piot,rkowicz poinformowaNa, ze w terminie do dniir 6 czerwca
br. mozna skladac wnioski o nagroclq Ministra Edukacji Narodowej i nagrorJq Kuratora
OSwiaty. W zwiqzku z powyZszyrn zaproponowala wystqpic o przyznarie nagrody
MEN dla p. Tomasza Plochockiego i nagrody Kuratorir OSwiiaty dla p. Joanny
Kowalskiej.
Zarzqd Powiatu przychylit sig do powyzszej propozy,oji
Kolejno p. Emilia Piotrkowicz przedstawila pismo p. A. Taraszewskiej, ktorej corka
otrzymywala przez okres trzech nriesiqcy stypendium sprortowe po 150 zl w celu
przygotowania do zawodow, w ktorych ostatecznie nie w;ziqla udzialu ze wzglgdow
finansowych. P. A. Taraszewska zwrocila sig z prosbq, aby corka nie musiialazwracac
przyznanego stypend iu m.
P. Emilia Piotrkowicz wyja6nila, 2e zawodniczka uczestniczyla do polowy maja
w treningach.
Po analizie tematu Zarzqd przychyllN sig do zlo2onej proSby.

Nastqpnie naczelnik Wydziatu Oswiaty i Pronrocji poinforrmowata, 2e rozpoczqla siq
lVedycja Ogolnopolskiego Konkurr;u ,,samorzqdowy Lider Edukacji", terniin .gios=ui
uptywa 4 lipca br.
Podjgto decyzjg o nie przystqpieniu do powyzszego konkurr;u.

Ad.

9

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk poinformo,wala, ze wplynql wniosek
Starosty Wolominskiego dotyczqcy zaopiniowenia zaliczenia odcinka drogi o dlugosci
1024 m - ul. Dworkowej w granicach miasta K,cbylka do kategorii <1rog powiatowyctr.
Dodala, 2e zDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowaN powyzszy wniosek.
Nastqpnie odczylala projekt uchwaly w sprawie wyraZenia opinii o zaliczeniu odcinka
drogi do kategorii drog powiatowych; przeprowadzono glosowanie, w ktorym za
podjgciem uchwaty Zarzqd opowiedzial siq jednoglosnie (w obecnosci 4 czionkow
Zarzqdu),

Zarzqd Powiatu podjql uohwatg Nr 664/14 w sprawie wyra2enia opinii
o zaliczeniu odcinka drogi do kategorii drcig powiatowych.
Ad. 10
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk poinformowala, ze wpfynql wniosek
Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy dotyczqcy zaopiniowania zaliczenia
45 drog publicznych na terenie m.st. Warszawy do kategorii drog prowiatowycn.
Dodala, 2e ZDP w Minsku Maz. pctzytywnie zaopiniowal zaliczen ie drog do kategorii

drog powiatowych.
Nastqpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie wy,ra2enia opinii o zaliczeniu
drog do kategorii drog powiatowvch. Przeprowadzono glosowernie, w kt6rym za
podjqciem uchwaty Zarzqd opowiedzial siq jednogtosnie (w obecno6ci 4 czionkow
Zarzqdu).

Zarzqd Powiatu pod"jql uchwalg Nr 665/14 w sprawie wyra2enia opinii
o zaliczeniu dr6g do kategorii dnog powiatowych.
Ad.11
Sekretarz Powiatu

-

Danuta Strejczyk przedstawita projekt uchwaly w sprawie

udzielenia upowaznienia dyrektorowi Zarzqdu Drog Powiatowych w Minsku
Mazowieckim do prowadzenia inwestycji. Wyjasnlla,2e chodzi o realizaqq zadan..
a) ,,Przebudowa drogi nr 2255W Mrozy-Topor-Lipiny od km 11+510 do km 13+2101700 mb";
b) ,,Przebudowa drogi nr 1316W Parysow-Latowicz na odcinku od knr 8+000 do
km 9+221";
c) ,,Przebudowa drogi nr 2214W Stanislawriw-Mlecin-Ka.,mionka od krn 9+550 do
km 10+300 w m. Mlqcin".

Nastqpnie przeprowadzono glosowanie,
Powiatu opowiedziat siq jednogloSnie.

w ktorym za podjqciem

uchwaly Zarzqd

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalq Nr 666/14 w sprawie udzielenia
upowaznienia dyrektorowi Zarzqdu Dr6g Powiatowych w Mirisku Mazowieckim
do prowadzenia inwestycji"

Ad. 12

Skarbnik Powiatu - Teresa l3qk przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian
w budzecie Powiatu na 2014 rok. WyjaSnila , 2e zmiany polegajitr na zmianie planu
dochodow i wydatkow zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowyoh przekazywanych
z bud2elu paristwa oraz przeniesierniu wydatkow migdzy liS w rannach tego-samego
dzialu w zakresie wydatkow bie:Zqcych otaz przeniesieniu wvdatkow z rezerwv
budzetowe j

Zmiany d otyczq nastqp ujqcy'ch jed nostek:
- Starostwa Powiatowego,
- Komendy Powiatowej Panstwowej strazy pozarnej w Minsku Maz.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowranego w Mins;ku Maz.
- Zespolu Szkol Nr 1 w Minsku Maz.
- Domu Pomocy Spolecznej w Kqtarcn,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Minsku Maz.
Skarbnik Powiatu powiedziala, 2e nale2y zabezpieczyc srodki w kwocie 2.800 zl na
powierzenie zadan zzakresu oswiaty realizowanych na poclstawie umow i porozumien
m iqdzy jed nostkam i samo rzqd u terytorial neg o.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na zabezpieczenie kwoty :2.800 zN z rezerwy
budzetowej.
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktoryrn za prodjgciem uchwaly
czlonkowie Zarzqdu glosowali nastqpujqco:
- Starosta -Antoni JanTarczynski - za podjgciem uchwaly,
- Wicestarosta - Krzyszlof Plochocl<i - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Henryk Ksigzopolski - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaly,
Glosow wstrzymujqcych i przeciwnych nie bylo, nieobecny p. M. Nowak.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 667/14 w sprawie zmian
Powiatu na 2014 rok.

w

bud2ecie

Ad. 13
Starosta poinformowal o sytuacji zaistniafej w dniu 10 maja br. na drodze
powiatowej Stara Niedziatka-Mistow-Liberlow w gminie Jakubow, a dotyczqcej
problemu z odbiorem i utylizacjq zalegajqcego na drodze martweoo losia.
Starosta poinformowal, ze w rCniu 8 czerwca br. odbqCq siq uroczysto5ci z okali
Dnia Strazaka. WyjaSnil, ze w budzecie na ten cel przeznaczone sq srodki w kwocie
7.000 zl, w zwiqzku z tym zaproponowal przyznanie nagrod w kwocie 3.000 zl dla
Komendanta KPPSP, 2.000 zl dla Zastqpcy Komendanta i 2.000 zl dla dowodcv

jed nostki ratowniczo-gaSn iczej

Ponadto zaproponowal, aby dokona6 podzialu kw.oty 5.000 zl zabezpieczonej
w budzecie na nagrody dla policjantow w zwiqzku ze Swiqtem Policji, ktore odbgdzie
sig 14 lipca br. Zaproponowal, aby przyznac nagrody w wysoko6ci 3.000 zl dla
Komendanta Powiatowego Policji i 2.000 zl dla Zastqpcy l(omendanta Powiatowego
Policji.

Zarzqd Powiatu wyrazll zgodg na przyznanie nagrod.
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk powiedziala, ze w zwiqzku z kc>rektE sprawozdan
budzetowych z PSDS w Minskur Maz. Rb-2BS z wyl<onania planu wydatkow
budzetowych i Rb-Z o stanie zobowiqzari wedtug tytufo'w dluzrrych za rok 2013,
zlo2onych w dniach 8-13 maja 2014 r. na skutek zastosowania niewlasciwej
klasyfikacji wydatkow powstaty prze:kroczenia w planie wydatkow. Ponadto na skutek

defraudacji srodkow finansowych ptzez pracownika (glownq ksiqgowq) powstaly
zobowiqzania wymagalne w wysolioSci 13.562,06 zl, ktore nie spowodowaly zmiany
w ogolnej kwocie wydatkow za rok 2013. Ustawa o finansach publicznych nie
przewiduje procedury korygowania sprawc,zdania buclzetowego zlo2onugo do
31 marca 2014 r., w zwiqzku z tym niniejszq informacjtT nalezy potrakto*ac 1"ko

korektg stanu na dzien dzisiejszy w stosunku do danych w sprawozdaniu budzetowym
za rok 20 1 3 zlolonq Zarzqdowi powiatu.

Skarbnik Powiatu przedstawila pismo dyrektora SPZAZ w Minsku Maz.
dotyczqce wyrazenia zgody na cesjg wierzytelnoSci w zwiqzku z realizaq:tr umowy na
sprzqtanie. Dodata, ze umowa jest zawarl.a na 3 lata i opiewia na kwotq ponad
8 mln zt. Wyjasnila, 2e firma zwrocila siq do dyrektora SP;ZOZ o zgoclq na'cesjq
wierzytelnoSci z konsorcjum na biank. Dyrekl,or SPZOZ pozytywnie iaopiniowal iq
pro6bq, ale niezbgdna jest rowniez zgoda organu tworzqcergo.
P. Teresa Bqk stwierdzila, ze najlepiej, gdyby zgodg takq wydafa Rada pqwiatu.

Zarzqd postanowil pozostawic powyzszq sprawq do nozstrzygniqcia przez Radg
Powiatu.
Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrektoria PSD{S w Mirisku Maz.
o wyrazenie zgody na jednorazowe zwiqkszenie w harmonogramie o kwoty 3.500 zt
(dodatkowe srodki na organizaqe jubileuszu i 800 zt (srodki na odpis na ZFSS)
w terminie do 3'1 maja 2014 r.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na jerjnorazowe,zwigkszenie w harmonogramie zgodnie
z wnioskiem.
Zarzqd Powiatu uporaraznil p. Januszia Zdzieborskiego - dyrektora pCpR
w Minsku Maz. do reprezentowania Powiatu Minskiego przed Sqdem Rejonowym
w Minsku Maz. w sprawie z powodztwa Agnieszki SuchozeLlrskiej-Wojcik oraz
Dariusza Wojcika o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa
w sprawie o sygn. sprawy lC 537114.

Ad. 14
Protokol posiedzenia w dniu 5 maja 2014 r. zostal przyjgty.

Ad. 15
Zamkn igcie posiedzen ia.

Starosta

-

Antoni Jan Tarczynski

Wicesta rost a

-

Krzy sztof Plochocki

Czlonkowie Zarzqdu'. Henryk Ksiqzopolski

Marek Pachnik

