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Ad. 1

otworzyl posiedzenie.



dzenia, zaproponowaN wprowadzenie pkt.
owaznienia dyrektorowi Zarzqdu Drog

prowadzenia inwestycji oraz jako pkt 15 -
komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli

ubiegajqcych siq o awans f a stopien nauczyciela mianowanego. Porzqdek
z zaproponowanymi zmianami gostal przyjqty jednoglosnie (w obecnoSci 4 czlonkow
Zarzqdu). 

]

informowaN o nastqpujqcych sprawach :

ie wqzlow cieplowniczych w Gimnazjum
acierzy Szkolnej w Mirisku Mazowieckim,

'18 080 zl. Zadanie wykonywac bqdzie
is Sp. z o. o. z Siedlec,
ch Zandarmerii Wojskowej, ktory bqdzie
terenu oowiatu.

Ad. 3

Ad.4

projekt uchwaly w sprawie p

Z-ca naczelnika Wvdzialil Oswiaty i Promocji - Urszula Soroka przedstawita
projekt uchwaly w spferwie powierzenia stanowiska dyrektora Zespofu Szkot
Specjalnych im, Janiny Poraiinskiej w lgnacowie. Nastqpnie przeprowadzono
glosowanie, w ktorym za popjqciem uchwaty Zarzqd Powiatu opowiedziaf siq
jednoglo6nie (w obecnoNci 4 czlpnkow Zarzqdu).

l

Nr 681114 w sprawie powierzenia
Specjalnych im. Janiny Porazinskiej

Promocji - Urszula Soroka przedstawila
a stanowiska dyrektora Zespolu Szko{
. Nastgpnie przeprowadzono glosowanie,
d Powiatu opowiedzial siq jednogloSnie

Nr 682114 w sprawie powierzenia
otechnicznych w Minsku Mazowieckim.

rzybyla Pani Danuta Miraszewska, ktorej
rzyt stanowisko dyrektora Zespolu Szkot

m. Starosta w imieniu Zarzqdu Powiatu
o dyrektora Pani Danucie Miraszewskiej.

Ad.6 |

Z-ca naczelnika Wydziatir Oswiaty i Promocji - Urszula Soroka przedstawila
projekt uchwaly w sprawie po\ruierzenia stanowiska dyrektora Gimnalum i Liceunr
Ogolnoksztatcqcego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Minsku Mazowieckim.



w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd
ecnoSci 4 czlonkow Zarzadu\.

l

Zarzqd Powiatu podja{N uchwaNg Nr 683114 w sprawie powierzenia
efrnarrrieka rlrrralzfnra lTimnaiui,,m i I ingq6 096lnOkSZtaNCqCegO im. POlSkiej9qrrr vvvrrrvno4tqtvqvsvL, tt!t. r \rIo]\IrtJ

im.

ybyta PaniJoanna Papinska, ktorej Zarzqd
wierzyc stanowisko dyrektora Gimnazjum
aciezy Szkolnej w Minsku Mazowieckim.
rqczyl uchwalq powierzajqcq stanowisko

Ad.7

Z-ca naczelnika Wydziafu Oswiaty i Promocji - Urszula Soroka, powiedziata,

projekt uchwaty w sprawie glzyznania stypendium sportowego dla zawodnikow.
Nastepnie przeprowadzbrro qldsowanie, w ktorvm za podieciem uchwalv Zarzad

ze do Wydziatu Oswiaty i Kultury wptyngty trzy wnioski o stypendium sportowe zlozone
otzez'. 

i

1) Wojewodzki Klub SportQwy w lganiach Nowych o stypendium dla Rafata
ofany ze wzglgdu na kontuzjg zawodnika,
Warszawie zlo2yl wniosek o stypendium
etnich lgrzysk w Nankin 2014 dla Mikotaja

3) Uczniowski Klub Sportoirvy Judo ,,KONTRA Minsku Mazowieckim dla
Aleksandry PolkoWskiej. 

I

P. Soroka powiedziala,2e srodki na stypendia sportowe w 2014 roku to 15 000 zl.
qdu Powiatu pozostalo 5500 zl.
nac stypendium sportowe Aleksandrze
iqdzywojewodzkich Mistrzostw Mlodziczek
towanie sig do Letnich lgrzysk Olimpijskich

Z-ca naczelnika V[yOziafrlr OSwiaty i Promocji - Urszula Soroka przedstawifa
uchwaty w sprawie plzyznania stypendium sportowego dla zawodnikow.

Nastgpnie przeprowadzbrro gtQsowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sie ied roq{oSnie (w obecnoSci 4 cztonkow Zarzadu't.Powiatu opowiedzial sig jed rog{oSnie (w obecnoSci 4 czlonkow Zarzqdu).

i

Zarzqd Powiatu podZarzqd Powiatu podjql uchwaNq Nr 684114 w sprawie przyznania
stypendium sportowego dla zbwodnikow.



ie - 4 oddzialy liceum, 2 oddziaty technikum
wielozawodowych,

y liceum, 3 oddzialy technikum,
ialow technikum,2 oddzialy klasy technika
ial zasadniczej szkoly zawodowej,

- Zespol Szkol Zawodovyych Nf 2 - utworzy siq 5 oddziatow technikow, 2 oddzialy
zasadniczej szkoty zawoQzasadniczej szkoty zawoidowej $lanowane sq 4 oddziaty.

1

Wicestarosta poinformovVerl, 2e i1392 uczniow weszlo do
jest to i

uczniow weszlo do procesu rekrutacji, utworzylo
iczba taka jak w zeszlym roku.

i Promocji - Urszula Soroka przedstawila,
owych Nr 2 im. Powstancow Warszawy
niosek ten poparty jest konsultacjq wSrodniosek ten poparty jest konsultacjq wSrod
st zatrudniony na pol etatu. Szacunkowy
rocznie 36 198, 24 zl. Jest to jedyna szkofa

do sprawy na kolejnym posiedzeniu.

i Promocji - Urszula Soroka przedstawita,
w Minsku Mazowieckim o zatrudnienie
li stazystow do internatu. lnternat pracuje
iqtek, uczniowie muszE na czas weekendu
rmowala, 2e czqlc uczniow nie jeZdzi do

sigcy wynioslby 36 255 zl.
do sprawy na kolejnym posiedzeniu.

k przedstawi{a projekt uchwaty w sprawie
arzqdu Drog Powiatowych w Minsku

. Nastqpnie przeprowadzono gNosowanie,

siq 44 oddzialow lqcznie

Ad.1 1

. Nastqpnie przeprowadzono glosowanie,
d Powiatu opowiedziat sig jednogNosnie

Nq Nr 685114 w sprawie udzielenia
g Powiatowych w Minsku Mazowieckim

przedstawila projekt uchwaly w sprawie
arzqdu Drog Powiatowych w Minsku
Nastgpnie przeprowadzono gtosowanie,

d Powiatu opowiedzial sig jednoglosnie



ieruchomo6ciami Wojciech Osinski
yczenia nieruchomosci polozonej w Turku
iatowych nr 2226VY i 2212W. Nastqpnie
za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu

i 4 czlonkow Zarzqdu).

lg Nr 688/14 w sprawie u2yczenia
lzabelInie stanowiqcych czq6c d16g

majqtkowych.

Ad. 14

Ad.15
Z-ca naczelnika W'/dzi Oswiaty i Promocji - Urszula Soroka przedstawila

projekt uchwaly w sprawie 
I

ubiegajqcego sig o awans na st
nia komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela

ien nauczyciela mianowanego (dla p. Anny Smater-
Nagraby). Przeprowadzono g sowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig j Snie ( w obecno6 ci 4 czlonkow Zarzqdu).

uchwaNg Nr 690/14 w sprawie powolania komisji
egzaminacyjnej dla rta iela ubiegajqcego sig o awans na stopien
nauczyciela mianowanpgo.
Kolejno odczytany zostal projek
dla nauczyciela ubiegajqcego s

uchwaly w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej

p. Anny Rokickiej)
o awans na stopien nauczyciela mianowanego (dla



za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu
i 4 czlonkow Zarzqdu).
r 691114 w sprawie powoNania komisji
gajqcego sie o awans na stopien

awie powolania komisji egzaminacyjnej dla
stopien nauczyciela mianowanego (dla p.

wanie, w ktorym za podjgciem uchwaly
ie ( w obecno6ci 4 czNonkow Zarzqdu).
r 692114 w sprawie powoNania komisji
gajqcego siq o awans na stopien

chwaly w sprawie powolania komisji
ego siq o awans na stopien nauczyciela
Przeprowadzono glosowanie, w ktorym za
wiedziat siq jednogNosnie (w obecnoSci

r 693/14 w sprawie powoNania komisjir 693/14 w sprawie powoNania komisji
gajqcego sie o awans na stopien

incenty Bartnicki przedstawit pismo firmy
Z w Minsku Mazowieckim z prosbq
zasadnieniem jest dlugi czas oczekiwania

ikow majqtkowych. P. Bartnicki powiedzial,
uJe.

zedtuzenie terminu do konca lipca br.

Miasta Minsk Mazowiecki, ktory zwrocit siq
zyskanie decyzji o zezwoleniu na realizaqq
odziny t-ubienskich wraz z budowq sieci
i, t-upinskiego, Rodziny t-ubiefskich i Marii

opin iowal powyzszy wn iosek.
iowal materiaty do wniosku o uzyskanie
tycji drogowej pn. ,,Budowa ulicy Rodziny
lizaqi deszczowej w ulicach: Dqbrowki,

Ad. 16

t-upinskiego, Rodziny t-ubienskich i Marii Grochowskiej w Minsku Mazowiecki".')
l

Kolejne posiedzQnie Zarzqdu Powiatu odbgdzie sig w dniu 14 lipca br.
o godzinie 14.00. 

]

l

l

Ad. 17 
l

Protokol posiedzenia w diriu 23 czerwca2014 r. zoslal przyjqty.

I



Ad. 18
Zamknigcie posiedzenia,

Starosta - Antoni Jan Tarcizyhski


