
Protokol Nr 129114
pos iedze n ia lLarzqdu Powi atu M i ris kieg o

w dniu 21 lipca 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Starosta - Antoni Jan Tarczynski
Wicestarosta - Krzvsztof Ptochocki

czlon kowie Zarz4du: Hen ryk Ksiqilopolski
Marek Pachnik
Marcin Nowark

oraz; Danuta Strejczyk - Sekretar;l Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiiatu
Emilia Piotrkowicz--nacz. Wydz. O6wiaty i Promocji

Porzqdek posiedzenia:

1 Otwarcie oosiedzenia
2. Przyjqcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dzia.lalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Podjqcie uchwaty w sprawie okre5lenia osob uprawnionych do skladania w imreniu powiatu

oSwradczen woli w sprawach majqtkowych
5 Sprawy o6wiatowe
6 lnformacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Minsku Maz. za I potrocze

2014 r

7 Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Zespolu Szkol Zawodowych
Nr 2 im. Powstanc6w Warszawy w Mihsku Mazowieckim do prowadzenia inwestycji

R Snrarrrrr 167na

9. Przyjgcie protokolu posiedzenia w dniu 16 lipca 2014 r
10 Zamkniqcie posiedzenia.

Ad. 1

Starosta - Antoni Jan f arczlrnski otworzyl posiedzenie.

Ad. 2
Starosta przedstawil porzqderk posiedzenia, ktory zostat przylqty jednoglosnie,

Ad. 3

Starosta - Antoni JanTarczyhski poinformowal o nastgpujqcych sprawach:
- podpisana zostala umowa na reerlizacjq inwestycji polegajqcej na budowie budynku
administracyjnego Zarzesdu Drog Powiatowych w Minsku Maz. Inwestycjq bgdzie
realizowalo PHU LUX z Minska Maz. za kwotg brutto 1 .168.500 zt

Ad.4
Sekretarz Powiatu .- Danuta Strelczyk przedstawita projekt uchwaly w sprawie

okreslenia osob uprawnionych do skladania w imieniu powiatu oswiadczeri woli
w sprawach majqtkowych. WyjaSnita, 2e w okresie od 28 lipca br. do 14 sierpnia br.



uprawnionymi do skladania o6wiadr:zen woli bgdq Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki
iczlonek Zarzqdu - Henryk Ksigzopolski.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaiy Zarzqd
Powiatu opowiedziat siq jednogloSnrie.

Zarzqd Powiatu prodjql uc;hwalq Nr 707/14 w sprawie okre6lenia osob
uprawnionych do skladania w imieniu powiatu o6wiadczeri woli w sprawach
majqtkowych.

Ad. 5
Naczelnik WydziaNu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz odczytala wniosek

Zarzqdu Zwiqzku Kombatantow RP i Bytych Wiqzniow Politycznych Kolo Miejsko-
Gminne w Kaluszynie dotyczqc'y wsparcia finansowego w kwocie 1.500 zl.
z przeznaczeniem na upermiqtnienie 75 rocznicy zwycigskiej bitwy pod Kaluszynem
(12 wrzesnia).

Zarzqd Powiatu przyznaN kwotq 1.500 zl.
Nastqpnie p Emilia Piotrlrowicz pr,zedstawila wniosek dyrektora Zespolu Szkol Nr 1

w Minsku Maz. o wyrazenie zgody na zwigkszenie iloSci dni funkcjonowania internatu
w roku szkolnym 201412015 o kolejne 3 weekendy kazdego miesiqca.
Wyjasnila, ze w internacie przebywajq 33 osoby pochodzEce z poza powiatu, a nawet
z innego wojewodztwa. lJodala, iie dyrektor planurje zatrudnic dwoch nauczycieli
stazystow wymiarze po 0,5 etatu, a pozostale 30 godzin rozdysponowane bytoby
pomigdzy wychowawcow internatu. Koszt 1 etatu nauczyciela stazysty w okresie
10 m-cy (kiedy funkcjonujer internat) to kwota 36.255 zl, natomiast do konca biezqcego
roku potrzebna bytaby kwota 14.502 zl.

Zarzqd Powiatu po analizie wniosku wyrazil zgodq na zwigkszenie ilosci dni
funkcjonowania internatu w ZS Nr 1 w lVlinsku Maz.
Kolejno przedstawiony zostal wniosek dyrektora ZSZ Nr 2 w Minsku Maz. o wyrazenie
zgody na zwiqkszenie o 0,5 etatu (do wymiaru 1 etat) dla psychologa. Dodala, ze
zatrudniony psycholog jest nauczycielem dyplomowanym i koszt roczny zwiqkszenia
o 0,5 etatu to kwota 30.000 zl, ana okres 4 m-cy (do konca biezqcego roku) to kwota
10.000 zt.

Po przeanalizowaniu wnioslru Zarzqd Powiatu ze wzglgdow finansowych nie
wyrazil zgody na zwiqkszelnie o 0,5 etatu.

Ad, 6
Skarbnik Powiatu - Teresa Eqk przedstawila informacjq o przebiegu wykonania

planu finansowego SPZOZ w Minsku Maz. za I polrocze 2014 r. Plan przychodow
zrealizowano w 50% w tqcznej kwor:ie 25.496.434,30 zl, a koszty zrealizowano w 49%
(27.018.440,45 zN)

Skarbnik Powiatu poinformowala, 2e w przedstawionej informacji jest zapis, ze
w planie finansowym na 2014 r. przyjqto zalolenie, 2e przychody z NFZ wyniosq
46.331 .752,38 zl, a w I polroczu 2014 r. - 23.136.148,79 zl. Z uwagi na sposob
r<>zliczania kontraktu ewentualne $rodki z przesuniqc po uzyskaniu zgody Prezesa
NFZ zostanqzaliczone do przychodow ll polrocza.
Wynik finansowy za I polrocze 2014 r. zamknql siq stratq na poziomie 429.668,23 zl
(strata nie przekroczyla kosztow amorlyzacji).
Stan zobowiqzan na dziefl 30 czerwca2.014 r. - 6.793.6'12,04 zt, a stan nalezno6ci -
4.599.365,63 zl (naleznosci wymagalne 360.247,80 zl).
Na dzien 30 czenrvca2014 r. SPZC:Znie posiadat zobowiqzan wymagalnych.



W I polroczu 2014 r. poniesiono naktady na inwestycje oraz dokonano zakupow
inwestycyjnych na poziomie 378.2ti9,78 zl.

Zarzqd P owi atu przyjql p rzed stawi o n q i nfo rm a cj q.

Ad. 7
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstawila wniosek dyrektora ZSZ

Nr 2 w Minsku Maz. o udzielenie upowaznienia do prrcwadzenia inwestycji polegajqcej
na ,,Przebudowie boiska wielofunkcyjnego oraz bieZn i dwutorowej wraz z terenowymi
urzqdzeniami sportowymi przy ZSZ Nr 2 w Minsku Maz.". Nastgpnie odczylala projekt
uchwafy w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi ZespoNu Szkot Zawodowych
Nr 2 im. Powstancow Warszawy w Minsku Mazowieckim do prowadzenia inwestycji.
Przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd opowiedziaN siq
jednoglosnie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 7AU14 w sprawie udzielenia
upowaznienia dyrektorowi ZespoNu SzkoN Zawodowych Nr 2 im. Powstancow
Warszawy w Minsku Mazowieckirm do prowadzenia inwestycji.

Ad.8
Ustalono, ze kolejne posiedz,enie odbqdzie siq 4 sierpnia 2014 r. o godz. 14.00.
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstawiNa wniosek pelnomocnika

Mazowieckiego Zarzqdu Drog Wojerarodzkich w Warszawie firmy Egis Poland
Sp. z o.o. o zaopiniowanie wniosku o zmianq decyzji dotyczqcej ,,Budowy sieci
kanalizacii deszczowej w ramach rozbudowy drogi wojewodzkiej Nr 637 relacji
warszawa-wggrow, na odcinku od km 20+643 (granica m.st. warszawy) do km
ok.41+000".
Dodata, 2e ZDP w Minsku Maz. po;zytywnie zaopiniowat powyzszy wniosek.

Zarzqd Powiatu pozytywnie :zaopiniowal przedmiotowy wniosek.

Ad. 9
Protokol posiedzenia w dniu '16 lipca 2014 r. zostal przyjqty.

Ad. 10
Zamkniqcie posiedzenia.

Starosta - Antoni Jan Tarczyhski

Wicesta rosta - Krzy sztof Plochocki

Czlonkowie Zarzqdu. Henryk Ksiqzopolski

Marek Pachnik

Marcin Nowak


