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ProtokoN Nr'126114
pos iedzen ia ZarzEdu Powiatu M i nskiego
w dniu 23 czerwca 2014 r.

I
i

W posiedzen iu uczestniczyl

i:

Starosta - Antoni JanTdrczynski
Wicesta rosta - Krzyszlof Ptochocki
i

Qzlonkowie Zarzqdu: Henryk Ksiqzopolskr
Mbrek Pachnir<
Marcin Nowak
Orazt Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skaibnik Powiatu
Wojciech Osinski I nacz. Wydz. Gospodarki NieruchomoSciami
Wincenty BarlnicKi - nacz. Wydz. lnwestycji
llona Kotodziejczyk - starszy inspektor w PCPR w Minsku Maz.
l

Porzqdek posiedzenia:

1.
2.
3
4.

i

Otwarcieposiedzenia.
Przyjqcie porzqdku obrad.
lnformaqa o dzialalnosoi Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie wnioskovrl do projektow uchwal iinnych materialow na XXV|ll sesjq Rady Powratu

Mihskiego.

:

Rozpatrzenie wniosku Mazowieckiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Mtodziezy
z Mozgowym Porazeniem Dziecigcym ,,Krok Dalej" w Mirisku Mazowieckim o wprowadzenie
zmian w umowie Nr 1120141n o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwq ,,JesteSmy
wolontariuszami 3" zaw'artej w dniu 1r4 marca 2014 r.
6
Podjqcie uchwaly w splawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drog na terenie Gminy Halinow
do kategorii drog gminnych.
7
Podjqcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Zespolu Szkol Ekonornicznych
w Mirisku Mazowieckim' do orowadzenia remontu.
8
Sprawy z zakresu partnlerstwa publi<;zno - prywatneg o SPZOZ. w Mihsku Maz.
J
Podjqcie uchwaty w splawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodow i wydatkow budzetu
Powiatu Mihskiego na lll kwartal20l4 r.
10. Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2014 rok.
5

11. Sprawy rozne.
12. Przyjgcie protokolu posiedzenia w dniu 9 czerwca2014
13. Zamknigcie posiedzeniq
i

Ad.1
Starosta

Ad.

r

i

-

Antoni tJanTarczyrlski otworzyl posiedzenie.

2

Starosta przedstaWil porzadek posiedzenia, ktory zostal przyjqty jednoglosnie.

Ad.3

;

poinformowat o nastgpujqcych sprawach:
zadania
drogowego w Sulejowkq w rarqach NPPDL (przyznana zostala kwota 2.394"185 zl,
jddnak w postepowaniu przetar5,owym zadanie bgdzie realizowane za kwotq
Starosta

- Antoni ,)anTarczynski

- podpisana zoslala umbwa z Wojewodq Mazowieckim na dofinansowanie

2.7og.2go,Bg zl, w zwiqzku z tym dofinansowanie moze wyniesc najwyzej
1.350.000 zl t1. do 50% wartosci zadania),
- w dniu 17 czerwca br. odbyl sig konwent wojtow i burmistrzow z terenu powiatu
r|tinskiego (przyjgto m.in. stanowisko konwentu w sprawie gospodarki odpadami
i powstania RIPOK-u na terenie powiatu mihskiego oraz podjqta zostala decyzja
w sprawie zakupu energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej),
- otwarle zostaty ofedy w ramach zadania dotyczqcego budowy budynku
aidministracyjnego ZDP, wptynqto 1 I ofert na kwoty od 968.379 zt do 1.844.000 zl.
- odbyto siq ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczenstwa i Porzqdku ktora byNa
powolana na lata 2011 -,2014,
- odbyly sig ll Dni Powiatu Minskiegyo.
l

Ad.4

l

Starosta - Antonir Jan Tarczyriski powiedzial, ze komisje nie zgtosiNy uwag do
materialow na XXV|ll sesjg Rady lPowiatu.
Wicestarosta poinformowal, ze wplynql wniosek Burmistrza Mrozow dotyczqcy
zawarcia porozumienia w sprawie utworzenia i powadzenia Zasadniczej Szkoty
Zawodowej w Zespole Szkol Publicznych im, Adama Mickiewicza w Mrozach.
Utworzenie szkoty ponadgimnazjalnej przez samorzqd gminy Mrozy jest mozliwe po
zawarciu porozumieniat z Powiatem Minskim.
Starosta powiedzial, 2e Komisja OSwiaty, Kultury i Sporlu powinna siQ
wypowiedziecw tej sprawie i nalezy przedstawic to stanowisko Radzie Powiatu.
Ska rb n ik Powiatq powiedziala, 2e nale2y wp rowadzic:
- zwigkszenie o kwotq 110.000 zN, z tytulu dotacji Samorzqdu Wojewodztwa
Mazowieckiego ze Srodkow zwiqzanych z wylqczeniem gruntow z produkcji rolnej
4adania drogowego przebudowa drogi powiatowej Mistow - Anielinek - Jakubow,
- dofinansowanie z rezerwy subwencji ogolnej kwoty 35 432 zl do zadania
przebudowa przepustu ramowego w miejscowosci Trojanow.

Ad.

5

Pani llona Kotodziejczyk

Rodzinie

w

- starszy inspektor

w Powiatowym Centrum Pomocy

Minskur Mazowieckim przedstawila wniosek Mazowieckiego

Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Mlodziezy zMozgowym Porazeniem Dzieciqcym
,,Krok Dalej" w Minsku Mazowieckim o wprowadzenie zmian w umowie Nr 1120141n
o wsparcie realizaqi zadania publicznego pod nazwq,,.JesteSmy wolontariuszami 3"
zawartej w dniu 14 marca 2014 r. Wniosek dotyczy zmian w harmonogramie i
kosztorysie realizacjizadania ,,Jes;tesmy wolontariuszami 3" Pani llona Kolodzielczyk
poinformowala, ze Stowarzyszenie wykazalo sig duzq inicjatywq i oprocz Srodkow
ktore otrzymaNo od Powiatu Minskiego, pozyskalo srodki z innych urzgdow miqdzy
innymi z Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej oraz Mazowieckiego Kuratora
OSwiaty. W zwiqzku z ltym stowarzyszenie chce zrealizowac zadanie w pierwotnej

formie. Zostaly wprowadzone nastqpujqce zrniany'. lustracja rniejsca
zakwaterowania, zawarcie umow cywilnoprawnych z kierownikiem, instruktorem
BOCCIA, instruktorem warsztatr5w fotograficznych, plastycznych, pedagogiem,
psychologiem, wychowawcami, specjalista technicznym (czerwiec). D2ialania
promocyjne (informacja w prasie w czerwcu), przeprowadzenie warsztatow
artystycznych, treningoyv sportowych, organizacja wycieczki do Lublina (lipiec).

Stowarzyszenie 4wrocilo sig o umieszczenie srodkow z dotacji przyznanych
przez Zarzqd Powiatu]* je drtej pozycji kosztorysu wyzywienie i zakwalerowanie
uczestnikow 6 000 zl. Wprpwadzona zmiana uNatwi rozliczenie dotacji. Pani
Kolodziejczyk poinfornlowala, ze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie popiera
zloZony

wniosek.

l

Zarzqd Powiatu wyrazil zgoclq na wnioskowane zrniany.

Ad.

6

k przedstawila projekl uchwaiy w sprawie
a terenie Gminy Halinow do kategorii drog
sowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly
le.

Nr 676114 w sprawie zaopiniowania
propozycji zaliczenia ld169 na terenie Gminy Halinow do kategorii drog

gminnych.
Ad.

7

,

l

Sekretarz Powiatu - Danfta Strejczyk przedstawila projekt uchwaly w sprawie
udzielenia upowaznienia dyre[torowi Zespotu Szkot Ekonomicznych w Minsku
Mazowieckim. Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem
Uchwaty Zarzqd Powiatul opowiedziat siq jednoglosnie.
Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 677114 w sprawie udzielenia
upowa2nienia dyrektbrowi Zespolu Szkol Ek nomicznych w Mirisku
Mazowieckim.

Ad.8

r

Naczelnik Wydziailu lnwdstycji - Wincenty Barlni ki powiedzial, 2e wptyngto
pismo zfrmy Collect Consulting S.A. dotyc zEce wyralenia zgody na zmianq w zespole
projektowym realizujqcym umovyq nr 1.273.6.2013 z dnia 21 czerwca2013 r. w ramach
Zadania ,,Doradztwo prbwne i podatkowe, ekonomiczno - finansowe i techniczne w
zakresie przygotowaniaido realizaili przez Powiat Miirski zadania inwestycyjnego
polegajqcego na rozbudowie, nrodernizacji i restrukturyzacji Samodzielne go
Fublicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim w formule
partnerstwa publiczno - prywatnego, w szczegolnosci w procesie wyboru partnera
prywatnego i zawarcia umowy 4 partnerem prywatnyffi", w zwiqzku z zakonczeniem
wspolpracy z Panem Reifalem Oieslakiem, rolg ekspefta ds. prawnych pelnil bqdzie
e do zespotu projektowego w charakterze
Korbusa. Naczelnik Wydziatu Inwestycji
ygotowanie Pana Marcina Wawrzyniaka
czeniem oraz kwalifikacjami wymaganymi
do pelnienia tej funkcji.
Zarzqd Powiatu wyraziN zgodq na wnioskowane zmiany.
I

Ad.

9

Skarbnik Powiatu lomowila projekt uchwaly w sprawie ustalenia harmonogramu
ziom dochodow zaNo2ony zostal w wys.74,7o/o i poziom

Przeprowadzono i glosowanie nad projektem uchwafy w sprawie ustalenia
harmonogramu realizadji dochod<iw i wydatkow budzetu Powiatu Minskiego na
lll kwartat 2014 r.
Czlon kow

-

ie Zarzqdu glosowa i nastgpujqco:
I

Starosta - Antoni Jan Tarczyriski - za podjqciem uchwaly,
Wicestarosta - Krzyszlof Ptocfrocki - za podjqciem uchwaly,

I

zarzqd Powiatrj podjqN uchwalq Nr

6781'14 w sprawie ustalenia
harmonogramu
realizagji
realizapji
dochoclow
doc
i
wydatkow
bud2etu Powiatu Miriskiego na
'nogramu
lf f kwartal 2014 r.

Ad.10

1

Skarbnik Powiatui- Teresa Bqk przedstawila proj kt uchwaNy w sprawie zmian
w budzecie Powiatu na12014 r1ok. Wyjasnita, 2e zmiany polegajq na przeniesieniu
wydatkow migdzy paragrrafami w ramach tego samego dzialu w zakresie wydatkow
biezqcych.
i

ostek:

wlanego w Minsku Maz,
Pozarnej w Minsku Maz.
w Minsku Maz.
mopomocy w Minsku Maz.
i

Nastgpnie przepriowadzono glosowanie,

w ktorym za podjqciem

uchwaty

:

djqciem uchwafy,
odjqciem uchwaty,
za podjgciem uchwaly,
wak - za podjqciem uchwaly,
hnik - za podjgciem uchwaty,
\runych nie bylo.
ZarzEd Powiatu podjql uctrwaNg Nr 679/14 w sprawie zmian
Powiatu na 2014 rok.

w

bud2ecie

Ad.11
Naczelnik Wydziatu Inwegtycji - Wincenty Bartnicki poinformowat, ze dyrektor
Zespolu Szkot im. Marii Sklodowgkiej - Curie skierowata zapytanie o zmiany warunkow
przyNqczenia do sieci cie:plownigzej. Dyrektor szkoly uzyskaNa informacjg , 2e ptoprzez
przelqczenie szkoty z wgzla grupowego na wqzet indywidualny szkola moglaby
zaoszczqdzic okoto 35 0p0 zl w skali roku.
Zar zqd Powi atu ppsta n owil p rzea n a lizow ac p owyZszq s p rawg.
i

ieruchomoSciami Wojciech

ie

Osinski

u2yczenia nieruchomoSci polozonej
ogi powiatowej nr 2250W. Nastgpnie
za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu
uchwaNg Nr 680114 w sprawie u2yczenia
eksandrowie, stanowiqcej cze5c drogi powiatowej

Zarzqd Powiatu podjql
nieruchomoSci polo2orpej w
nr 2250W.

Af

Naczelnik Wydziblu Qqspodarki NieruchomoSciami Wojciech Osinski
powiedzial, 2e Pani Matgorzata Beczek dyrektor Zespolu Szkot Nr 1 im. Kazimierza
Wielkiego informuje, zel Zespot Szkol Nr 1 w dniu 27 maja
maia br. zawarl umowg
umowe na
wynajem czqsci powierzbhni (olnina ceramicznego na zainstalowanie anten radiolinii
internetowel z firmq Lu(man lVlultimedia z siedzibq w Warszawie. Umowa zostata
zawarta na czas okreslQny qd 1 r;ierpnia
sierpnia 2014 r. do 1 sierpnia 2015 r. Miesiqczny
plus 33% podatku VAT.
q informacjq.

- Arkadiusz Wilk
row WartoSciowych zloZyla ofertq nowego
iqzanych z rejestracjq pojazdow oraz
to wprowadza mozliwosc rozszerzenia
resantow tj. przedplata w internecie oraz
la starostwa rowniez jest to usprawnienie
ym ulatwieniem dla firm leasingowych. Jest
ze w wielu urzqdach. Rozwiqzanie takie
w Wydziale Komunikacji i Transportu
oinformowal, 2e starostwo nie poniesie
dodatKowych Kosztow a prowizla dla interesantow bqdzie wynosila 2 zl.
Zarzqd Powiatu i wyiaiil zgodg na wprowadzenie zaproponowanego
Transporlu Drogowego

rozwiqzania.

i

Starosta poinforn\owal,
o godz. 13.00.

2e kolejne posiedzenie odbqdzie siQ 2 lipca

A.d.12

Protokot posiedze,nia w dlriu 9 czerwca 2014 r. zostat przyjqty.

Starosta

-

Antoni Jan Tarczvhski

Wicesta rost a

t"

-

Krzy szlot Rtochobti

l

Margk Paqhnik
i

warqin Nowak

br.

