ProtokoN Nr 1251'14
posiedzen ia Zarzqdu Powiatu Mi nskliego
w dniu 9 czerwca 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni Janf arczynski
Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki
czNonkowie Zarzqdu: Henryk Ksiqzopolski
Marek Pachnik

orazi Danuta Strejczyk

-

Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - nacz. Wydz. O6wiaty i Promocji
Wojciech Osinski - nacz. Wydz. Gospodarki Nieruchomo6ciami

Porzqdek posiedzenia:

1.
2.
3.
4
5
6.
7.
B
L

Otwarcieoosiedzenia
Przyjqcie porzqdku obrad.
Informacja o dziatalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego pos;iedzenia.
Przylgcie projektow uchwal iinnych materialow na XXV|ll sesjq Rady Powiatu Mihskiego.

Podjqcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo{u Szkol
Agrotechnicznych w Mirisku Mazowielckim.
Podjqcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia konkursu na starrowisko dyrektorer Gimnazjum
i Liceum Ogolnoksztalcqcego im. Polskiej Macierzy Szkolnejw Mihsku Mazowieckim.
Podjgcie uchwaty w sprawie uZyczenia czgSci nieruchomoSci polozonej w miejscowo6ci Kiczki
Drugie, gmina Cegtow stanowrqcej drogg powiatowq nr 2241W.
Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na2014 rok
Sprawy rozne

10. Przyjqcie protokolu posiedzenia w dniu 2 czerwca 2014 r.

11
Ad.

Zamkniqcie posiedzenia,

1

Starosta

- Antoni JanTarczynski

otworzyl posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawil pclrzqdek posiedzenia, ktory zostal przyjqty jednoglosnie
(w obecnoSci 4 czlonkow Zarzqdu).

Ad.3
Starosta - Antoni Janf arczynski poinformowal o nastgpujqcych sprawach:
- odbyNo siq postgpowanie przetargowe na wykonanie prac dostosowujEcych budynek
Starostwa do wymogow ppoZ, przebudowg sanitariatow i przyNqcza kanalizacji
sanitarnej wplynqly dwie oferty na kwoty 505.637,75 zl (firma z Sokolowa
Podlaskiego) i na kwotg 430.000 zt (firma z Miriska Maz.),
-. odbyty siQ uroczystosci zwiqzane z jubileuszem S-lecia Powiatowego
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Minsku Maz.,
- odbyto sig uroczyste nadanie sz,pitalowi powiatowemu sztandaru ufundowanego
przez Stowarzyszenie Mirisko Mazowieckie,,Nasz Szpital",

- w dniu 8 czerwca br. odbyly siq obchody Powiatowego Dnia Strazaka i jubileusz
4O-lecia Oddziatu Gminnego Zwiqzku C)chotniczych Strazy' Pozarnych RP w Dgbem
Wielkim.
Ad.4
Starosta powiedzial, 2e porzqdku obrad wprowadzona zostanie uchwala
w sprawie zaciqgnigcia w 2014 roku kredytu dtugoterminowego (w kwocie
8.000.000 zl), ktory pozwoli sfinansowac zaplanowane z:.adania inwestycyjne oraz
zobowiqzania z tytulu kredytow i po2yczek z lat ubiegtych.
Kolejno omowione zostaly materialy nar XXV|ll sesjq Rady Powiatu:
- Sprawozdanie Zarzqdu Powiatu z wyl.ronania budzetu pc,wiatu za 2013 r. Podjqcie
uchwal:
1) w sprawie zatwierdzenia rocznego spriawozdania finansowego Powiatu wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budzetu za 2013 r.,
2) w sprawie udzielenia Zarzqdowi Powiatu Minskiego abs;olutoriLtm z tytutu
wykonania budzetu za2013 r.
Material przyjgto bez uwag.
- Sprawozdanie zdzialalnosci Samodzielnego F'ublicznego.ZespoNu OpiekiZdrowotnej
w Mirisku Mazowieckim za 2013 r.
Material przyjqto bez uwag.
- Podjqcie uchwaly w sprawie ,zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim za
2013 r.
Materiat przyjgto bez uwag.
- Sprawozdanie z realizaqi ,,Programu opieki nad zabytkami dla powiatu minskiego na
lata 2010-2014'.
Material przyjqto bez uwag.
- Podjqcie uchwaly w sprawie uchwalenia ,,Programu Opieki nad Zabytkami dla
Powiatu Minskiego na lata 2014-2018",
Materiaf przyjgto bez uwag.
- Podjqcie uchwaly w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla public;znych oraz
niepublicznych szkot i placowek oswiatowych dotowarrych z budzetu Powiatu
Minskiego oraz trybu i zakresu korrtroli prawidlowoSci ich wykorzystywania.
Starosta wyjasnil, ze uchwala zawiera zniany wynikajqce z uchwaty RlO.
- Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Minskiego na lata 2013 -2018.
Material przyjgto bez uwag.
- Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwalg w sprawie uchwaly budzetowej Powiatu
Minskiego na 2013 r.
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk powiedziala,2e zmiany dotyczq m.in.:
- zwigkszenia planu dochodow biezqcych o kwotg 2.500 zN z Iytulu dochodow
ponadplanowych w ZS Nr 1 w Minsku Maz.
- zwiqkszenia planu dochodow biezqcych o kwotg 6.597 zl z tytulu wplywu Srodkow
z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowel,
- wprowadzenia dochodow ponadprlanowych w kwocie 1218.682 zN z tego dla DPS
5w. Jozefa w Mieni kwota 50.000 zl, a dla DP{l ,,Jedlina" w Mieni kwota 78.682 zl,
- wprowadzenie kwoty 5.000 zl na zadanie inwestycje w DPS sw. Jozefa w Mieni
,,Zadaszenie sceny p lenerowej",
- zwigkszenia planu wydatkow majqtkowych o kwotg 20.000 zl na uzupelnienie planu
wydatkow na zadanie pn. ,,Dostosc'wanie budynku Starostwa Powiatowego w Minsku

Maz. do wymagan przeciwpozarowych, przebudowa sanitariatow oraz przebudowa
kanalizaqi sa n ita rnej ",
- wpisania zadania inwestycyjnego w ZSZ Nr 2 ,,Przebudowia nawierzchni utwardzonej
przy ZSZ Nr 2 w Mirisku Maz."
- zwiqkszenia planu wydatkow o kwotq 40.000 zl z przeznaczeniem na prace
konserwatorskie na rzecz zabytk6w na terenie powiatu.
- Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia ze srodkow budzetu Powiatu Minskiego
w roku 2014 dotacji na prace konsenruatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabylku wpisanym do rejestru zabytkow.
Starosta powiedzial, 2e parafia pw. NNMP zwroclla sig o dotacjq na dofinansowanie
prac zwiqzanych z remontem zewnqtrznych tynkow kosciola w zwiqzku z tym jest
propozycja przyznania dotacji w kwocie 40.000 zl.
Zarzqd przychylif sig do powyzszej propozycji.

Skarbnik Powiatu poruszyla krwestig zgloszonqprzez. SPZAZ a dotyczqcq cesji
wierzytelnoSci firmy sprzqtajqcej w {iPZOZ na bank.
Starosta stwierdzil, 2e nale2y w tym zakresie negatywnie o,Cnie6c siq do powyzszego
wniosku. Zaproponowat, aby przygotowac projekt uchwaly na sesjg.

Ad.

5

Naczelnik Wydzialu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz odczytala projekt
uchwaty w sprawie zalwierdzenia kronkursu na stanowisko dyrektora Zespolu Szkot
Agrotechnicznych w Mirisku Mazowieckim. Dodala, 2e na stanowisko dyrektora
wplyngla jedna oferla p. Danuty Miriaszewskiej.
Nastqpnie przeprowadzono qlosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedziat siq jednogtosnie (w obecno6ci 4 czlonl<ow Zarzqdu).

Zarzqd Powiatu podjqN u,chwaNe Nr 672114 w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespolu Szk6N Agrotechnicznych w Minsku
Mazowieckim.

Ad.
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w
konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum i

Naczelnik Emilia

zatwierdzenia

Piotrkowicz odczytala projekt uchwaty

sprawie
Liceum

Ogolnoksztatcqcego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Minsku Mazowieckirn.
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial siq jednogtosnie (w obecnosci 4 czlonkow Zarzqdu).

Zarzqd Powiatu podjqN u,chwaNg Nr 673114 w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum i Liceum OgolnoksztaNcqcego
im, Polskiej Macierzy Szkolnej w [Vlinsku Mazowieckim.
Ad.7
Naczelnik Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami Wojciech Osinski
poinformowal, 2e Wojt Gminy Cegfow wystqpit z prosbq o u2yczenie czqsci drogi
powiatowej nr 2241W PosiadaNy-Kiczki-Jeruzal w m. Kiczki Drugie na odcinku 350 mb
w celu wykonania odnowy nawierzchni bitumir:znej. U2ycz:enie nastqpi na okres do
30 wrzeSnia br.
Dodal, ze dyrektor ZDP w Minsku lt/laz. pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.

Nastgpnie odczytal projekt uchwaly w sprawie uZyczeria czqSci nieruchomoSci
polozonej w miejscowosci Kiczki Drugie, gmina Ceglow starrowiqcerj drogg powiatowq
nr 2241W; przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciern uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedziat siq jednoglosnie (w obecnosci 4 czlonl<ow zarzqdu).

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNq Nr 674114 w sprawie u2yczenia czqsci
nieruchomoSci polozonej w rniejscowo6,ci Kiczki Drugie, gmina CegNow
stanowiqcej drogg powiatowq nr 2241W.
Ad.
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Skarbnik Powiatu

-

Teresa Eiqk przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian

w budzecie Powiatu na 2014 rok. Wyjasnifa, Ze zmiany polegajq na zmianie planu

dochodow i wydatkow zwiqzanych z:e zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych
z budzetu panstwa oraz przeniesieniu wydatk6w migdzy SS w ramach tego samego
dziaNu w zakresie wydatkow biezqcych oraz" przeniesieniu wydatkow z rezerwy
budzetowej.
Zmiany dotyczq nastqpujqcych jednostek:
- Starostwa Powiatowego,
- Zespolu Szkot Specjalnych w lgnacowie,
- Zespotu Szkot Nr 1 w Mirisku Maz.
- Zespotu Szkot Zawodowych Nr 2 w Minsku Miaz.
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Minsku Maz.
Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrektora )ZSZ Nr 2 w Minsku Maz.
o zwigkszenie planu srodkow na skladki na PFRON w kwocie 8.100 zN.
Zarzqd Powiatu wyrazll zgodg na pzeznaczenie kwoty B.'100 zl z rezerwy
budzetowej.
Ponadto Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na przeznaczenie z rezerwy budzetowej
kwoty 7.352 zl tytulem zwrotu dotacji z projektu ,,Moja szkola inwesturje w mojq
przyszloSc" realizowanego ptzez ZS|Z Nr 2 w Minsku Maz.
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorynr za podjqciem uchwaly
czfonkowie Zarzqdu glosowali nastqpujqco:
- Starosta - Antoni JanTarczynski - za podjqciem uchwaly,
- Wicestarosta - Krzyszlof Plochock:i - za podjqciem uchwarly,
- Czlonek Zarzqdu - Henryk Ksiqzopolski - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaly,
Glosow wstrzymujqcych i przerciwnych nie bylo, (nieobecny M. Norruak).

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 675/14 w spnawie zmian
Powiatu na 2014 rok.
Ad.

w

bud2ecie
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Ustalono,

2e kolejne posiedzenie Zarzqdu odbgrjzie siQ 23 czerwca br.

o godz. 14.00.
Skarbnik Powiatu poinformowala, ze wplyngla aktualizacja planu finansowego SPZOZ
w Minsku Maz. za 2013 r. Ostatecznie wynik SPZOZ to strata w kwrccie 168.028,22 zl.

Ad. 10
Protokol posiedzenia w dniu 2 czerwca 2.014 r. zostal przyjqty.

Ad.11
Zamkniqcie posiedze n ia.

Starosta

-

,-'z--

Antoni Jan Tarczyhski

Wicestarost a

- Krzy szlof Ploch ock

i

Czlonkowie Zarzqdu. Henryk Ksiqzopolski

Marek Pachnik

