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7. Podjqcie uchwaly w sprawie u{ziele Zarzqdu Drog Powiatowych

w Mir'rsku Mazowieckim do o
8 Podjgcie uchwai w spr4wie p

enia inwestycji
a komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajqcych siq

rm. Gen. Kazimierza SosnkQwskiego w Mihsku Mazowieckim o wprowadzenie zmian

o awans na sropren naqczycreralmranowanego.
9 Rozpatrzenie wnios(u Tovirarzystwa Pamiqci 7-go Pu.lku Ulanow Lubelskich
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Powiatu na 2014 rok.

2014 r.

orzyl posiedzenie.

dzenia, ktory zostal przyjgty jednogNosnie

informowal o nastqpujqcych sprawach:



kontroli Urzqdu Kontroli Skarbowej
cie 500.000 zl). W powyzszym zakresie

Zenia.
Sportu i Turystyki o przyznaniu srodkow
w ramach ,,Programu rozwoju inwestycji
Sportu i Turystyki o przyznaniu srodkow
w ramach ,,Programu rozwoju inwestycji
funkcyjnego oraz biezni dwutorowej wraz
i przy ZSZ. Nr 2 w Minsku Maz.

- rozslrzygniqte zostafo postqpowanie przetargow na wykonanie budynku
owych w Mi sku Maz., zadanie bqdzieowych w Mi sku Maz., zadanie bqdzie
otq 1 .168 000 zl w cyklu 2-letnim,

zadania remontowe w ZSE w Minsku Maz.
i w kwocie 234.000 zl. w orzetarqu - kwota

223.000 zl), a w zakredie rempntlr sali gimnastycznej w ZS Nr 1 w Minsku Maz.
(w budzecie zaplanovvano prodki w kwocie 210.000 zl, w przetargu

wkq" w zakresie zadania w Sulejowku

i Swiqta Policji,
wq Policji w Minsku Maz. i komisariaty
Minister Spraw Wewnqtrznych - Grzegorz
e Obrony Narodowej - Czestaw Mroczek
ialo,

a6nil, 2ew zwiqzku zprzyznaniem Srodkow
zadanie inwestycyjne,,Przebudowa boiska
raz z terenowymi urzqdzeniami sportowym i

bezpieczyc w budzecie srodki na ten cel,
olanie sesji nadzwyczajnej w dniu 21 lipca
t projekt uchwaly w sprawie zwotania
go. Przeprowadzono glosowanie, w ktorym
powiedzial siq jednogloSnie (w obecnoSci

lq Nr 694114 w sprawie zwolania
kiego.

wiska i Rolnictwa Wojciech Dqbski
zyznanie dotacji celowej spotkom wodnym.
zpieczone sq srodki w kwocie 25.000 zl.
nione i zaproponowal udzielenie dotacji.
- 15.523,00 zl, w tym dla:

9,00 zl
1.280,00 zl

,00 zl



- Gminnej Spotki Wodlrej Sierfrnica - 1.744,00 zl
0,00 zl
ki -1.994,002i,
6,00 zf i Gminnej Spolce Wodnej Halinow

- 6,481 ,00 zl.

Nastgpnie odczytat projgkt uchr,ivaNy w sprawie przyznania dotacji celowej z budzetu
Powiatu Minskiego spotkom wo{nym na realizacjg zadan w 2014 r.', przeprowaozono

K. Plochocki).

celowej z bud2etu PoyViatu l{linskiego
Nr 695/14 w sprawie przyznania dotacji
sp6lkom wodnym na realizacjg zadan

w 2014 r.

Ad. 6
Sekretarz Powiatul -- Dan,uta Strejczyk przedstawi a projekt uchwaty w sprawie

Centrum Ksztatcenia Zawodowego
do prowadzenia inwestycji. WyjaSnila, ze
y stacji korrtroli pojazdow CKZ|U na

ktorym za podjqciem uchwaly w sprawie
Centrum Ksztalcenia Zawodowego

o prowadzenia inwestycji, Zarzqd Powiatu

Ng Nr 696/14 w sprawie udzielenia
ztaNcenia Zawodowego i Ustawicznego
inwestycji.

k przedstawita projekt uchwaty w sprawie
arzqdu Drog Powiatowych w Minsku
yja6nila, 2e chodzi o realizaclq zadan'.

Latowi cz- M rozy- Kalu s zy n-skrzy Zowa n ie

Ad. 7

Latowi cz- M rozy- Kalu s zy n-skr zy Zowa n ie
icznq";
be Wielkie-Pustelnik-Helenow na odc. od
Powstafcow w Dqbem Wielkim (budowa

ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd
ecnoSci 4 czlonkow Zarzqdu).
e Nr 697114 w sprawie udzielenia

Powiatowych w Minsku Mazowieckin'l
do prowadzenia inwes(ycji.



cji- Emilia Piotrkowicz przedstawila projekt
aminacyjnej dla nauczyciela ubiegajqcego
mianowanego (dla p Moniki Kurant)
za podjqciem uchwaty Zarzqd Powiatu

i 4 czlonkow Zarzqdu).
r 698/14 w sprawie powoNania komisji
gajqcego sile o awans na stopief

sprawie powolania komisji egzaminacyjnej
ns na stopien nauczyciela mianowanego

za podjqciem uchwaty Zarzqd Powiatu
i 4 czlonkow Zarzqdu).
r 699/'tr4 w sprawie powolania komisji
gajqcego sile o awans na stopien

ie powolania komisji egzaminacyjnej dla
na stopien nauczyciela mianowanego

za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu
i 4 czlonkow Zarzqdu).
r 700114 w sprawie powolania komisji
gajqcego sie o avvans na stopieri

wie powotania komisji egzaminacyjnej dla
na stopien nauczyciela mianowanego

za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu
i 4 czlonkow Zarzqdu).
r 701114 w sprawie powoNania komisji
gajqcego siq o awans na stopien

wie powolania komisji egzaminacyjnej dla
na stopien nauczyciela mianowanego

za podjgciem uchwaty Zarzqd Powiatu
i 4 czlonkow Zarzqdu).
r 702114 w sprawie powoNania komisji
gajqceEo sie o awans na stopien

wie powolania komisji egzaminacyjnej dla
na stopien nauczyciela mianowanego

(dla p. Zbigniewa Dasko)
Przeprowadzono glosovyanie, !r ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedziat siq jednogto5nie ( u,1 obecnoSci 4 czlonkow Zarzqdu).

r 703114 w sprawie powoNania komisji
gajqceEo sie o awans na stopien



Odczytany zostat projekt uchw{f w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegajqcego siQ o awans na stopien nauczyciela mianowanego

za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu
i 4 czlonkow Zarzqdu).
r 704114 w sprawie powolania komisji
gajqceEo sie o awans na stopien

sprawie powolania komisji egzaminacyjnej
ns na stopien nauczyciela mianowanego

za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu
i 4 czlonkow Zarzqdu).
r 705114 w sprawie powoNania komisji
gajqcego sie o awans na stopien

cji - Emilia Piotrkowicz poinformowala, 2e
owarzystwa Pamigci 7-go Pulku Ulanow
snkowskiego w Mihsku Mazowieckim
i kosztorysie realizacji zadania publicznego
sk 1920". Wyjasnila, 2e zmiany wynikajq

okoSci 15.000 zl, ostatecznego rozeznania
lnych dzialan w zakresie realizaQizadania.
realizacjq zadania od innych podmiotow,

owarzystwo, a na te podmioty.W zwiqzku
tow w rozliczeniu koncowym zadania.
ceptowal zmiany, na podstawie ktorych

mocji - Emilia Piotrkowicz powr6cita do
roku szkolnym 201412015. Nastqpnie

na dzien 11 lipca br. Wyjasnita, 2e 1158
owiatowych, przy zalo2eniu utworzenia
Nr 1) srednia liczba uczniow w oddziale to
brze wyszedl nabor w Zespole Szkol

ziej zagrozony jest nabor w Zespole Szkot
zler 18 uczniow) rowniez w Zespole Szkol
niczej szkofy zawodowej kierunek kucharz
, 2e do dwoch klas humanistycznych
m jest 21 uczni6w, a w Zespole Szkol
ooowe.
okonano naboru w technikach w ZS Nr 1

urzqdzen sanitarnych oraz w ZS
hnik technologii chemicznej.
zialow integracyjnych w ZS Nr 1 w Mirisku
low integracyjnych potrzebni siq uczniowie



ajmniej 6 osob z orzeczeniami). Po analizie
odzi potrzeba utworzenia tylko jednej klasy

Ad. 1 ' l

it sig do Naczelnika Wydziatu Oswiaty
szkol materialu dotyczqcego naboru biorqc

dstawila i nformacjg dotyczqcq zdawalnoSci
lnym 201312014 oraz wyniki egzaminu

dstawita projekt uchwaly w sprawie zmian
ila, 2e zmiany polegajq na zmianie planu
nq kwot dotacji celowych przekazywanych

miqdzy $$ w ramach tego samego dzialu
zetowej i dotyczyly:
stek:

wlanego w Mirisku Maz,
Pozarnej w Mirisku Maz.

u Maz.
Maz.

w Minsku Maz.
mopomocy w Minsku Maz.
dstawila wniosek Powiatowego Inspektora
o dodatkowe srodki na zakup sprzgtu

az Srodkow na biezqce utrzymanie (uslugi
kacyjne).
rzeznaczenie z rezerwy budzetowej kwoty

utrzymanie inspektoratu, w tym uslugi
omunikacyjne i zakup paliwa oraz kwotq
ego w wyniku zalania pomieszczen.

anie, w ktorym za podjqciem uchwaly

jgciem uchwaly,
za podjqciem uchwaly,

odjqciem uchwaiy,
odjqciem uchwaty,
bylo, nieobecny p. K. Plochocki.

r 706114 w sprawie zmian w budzecie

Ustalono, ze kolejne posipdzenie odbqdzie siq 21 lipca br. o godz. 15.00.



Strejczyk powiedziala, 2e kierownik
RITAS DWP zwrocil siq o zatwierdzenie
amu dzialalnosci i planu pracy.
z. pozytywnie zaopiniowal przedstawione

2 rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki
ow samopomocy organem wtasciwym do
jest jednostka prowadzqcq lub zlecajqca
stanowien porozum ie nia zawarlego w d n iu

azowieckim a Powiatem Minskim w sorawie
opomocy dla osob chorych psychicznie

ipca 2003 r. pomiqdzy Powiatem Minskim
w sprawie prowadzenia Srodowiskowego
chorych ($ 1 ust. 1), wynika, ze jednostkq

ezji Warszawsko-Praskiej. Rowniez zapisy
laminu organizacyjnego ($ 5) okreslalq,2e
ITAS DWP

W zwiqzku z powly2.szymlorganem wla6ciwym do zatwierdzenia jest CARITAS
a nie Zarzqd Powiatu. :DWP, a nie Zarzqd Powiatu. 

j

Skarbnik Powiatu - TerBsa Bq! przedstawila wniosek dyrektora ZSSSkarbnik Powiatu - TerBsa Bq[< przedstawila wniosek dyrektora ZSS w lgnacowie
o wyrazenie zgody na jednorazpwe zwigkszenie w harmonogramie na miesiqc lipiec
na kwotq 50.000 zl. 

l

mresrqc ilprec

zloqJFo*ittu ptzychyli,i sig do powyzszego wniosku.

Ad. 13

Ad. 14

Protokol posiedzenia w dhiu 2lipca 2014 r. zostal przyjqty.

Zamkniqcie posiedzenia.

Starosta - Antoni Jan Tarczvnski

Cztonkowie Zarzqdu'. Henryk KsiqJopolski

Marek Pachnik
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