
ProtokoN Nr 130/14
pos iedzen ia )Zarzqdu Powiatu M i ris kie go

w dniiu 4 sierpnia 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczyli :

Wicestarosta - Krzvsztof Ptochocki

czlonkowie Zarzqdu: Henryk Ksiq:Zopolski
Marek Pachnik
Marcin Nowak

orazi Danuta Strejczyk - Sekretar:z Powiatu
Jaroslaw Kulma -- nacz. Wyclz. Finansowego
Wojciech Osinski'7 t1dcz. Wydz. Gospodarki Nieruchomosciami
Wincenty Bartnicki -nacz. Wydz. Inwestycji

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcieposiedzenia
2. Przyjqcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dzialalnospi Starosty rru okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Podjqcie uchwaly w sprawie ogloszernia ll przetargu na sprzedaz niezabudowanej nieruchomo5ci

polozonej w Dziqkowiz4ie, gmina Minsk Mazowiecki
5 Podjqcie uchwaly w sprpwie zaopiniowaniia propozycji zaliczenia odcinkow drog na terenie miasta

Marki do kaiegorii drog powiatowycir.
6 Sprawy z zakresu drogl
7 . Podjqcie uchwaly w sp4awie zmian w budzecie Powiatu na 2014 rok.
B Podjgcie uchwaly w sprawie powolania komisji do odbioru prac polegajqcych na wycenie wartoSci

rynkowej zabudowanych i niezabudowanych nieruchomoSci gruntowych oraz majqtku ruchomego
Samodzielnego PublicZnego Zespolu Opieki Zdrowotnej w N/insku Mazowieckim.

9 Sprawy inwestycyjne.
10 Sprawy rozne.
11. Przylgcie protokolu pos;iedzenia w dniu 21 lipca2014 r
12 Zamkniqcie posiedzenia.

Ad. 1

Wicestarosta

Ad.2
Wicestarosta

jednoglosnie.

Ad. 3

Wicestarosta - Krqysztof Plochocki poinformowal o nastgpujqcych sprawach:
- odbyly sig uroczystospi zwiqzane z obchodami 70 rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego,
- zakonczyNa sig
od ustalef UKS.

- Kizyszlof Plochocki otworzyl posiedzenie.

przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostal przylqty

kontrola Urzgdu Kontroli Skarbowej; przygotowane zostalo odwotanie



- w dniu 7 wrze6nia br w Kaluszynie odbqdq siq dozynki powiatowe po{qczone
z doZynkami gminnymi,
- trwa.lq prace zwiqzane z budowq pawilonu w SPZOZ i prace remontowe w Zespole
Szkol Agrotechnicznych w Minsku lV1az.

Ad,4
Naczelnik Wydzialu Gospodarki NieruchomoSciami Wojciech Osinski

powiedzial, 2e w dniu g lipca br. odbyl siQ pierwszy przerarg na sprzeda2
niezabudowanej nieruchomosci polozonej w Dziqkowiznie, ale nikt nie wplacil wadium
i nie przystqpit do przetargu. W zwiqzk:u z powyZszym zaproponowal obnizyc ceng
wywolawczq z kwoty 285.969 zl clo kwoty 240.000 zl. Nastqpnie odczytany zostal
projekt uchwaly w sprilwie oglos,zenia ll przetargrJ na sprzeda2 niezabudowanej
nieruchomosci potozonej w Dziqkowi2nie, gmina Minsk Mazowiecki; przeprowadzono
glosowanie, w ktorym za podjgr:iem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedziat sig
jednoglosnie (w obecnosci 4 czlonk:ow Z_arzqdu).

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 709114 w sprawie ogloszenia
ll przetargu na sprzedaz niezabudowanej nieruchomo6ci polo2onej
w Dzigkowi2nie, gmina Mi6sk Mazowiecki.

Naczelnik Wydziatu Grrspodarki Nierurchomosciami przedstawil ponadto wniosek
dyrektora SPZOZ w Mingku Maz. o wyrazenie zgody na wycinkg jednego drzewa (klon)
zdziaNki o nr ew. 2527110, ktore zagra2abezpieczenstwu ludzi i mienia.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na wycinkg 1 drzewa z dzialki nr 2527110.

Ad. 5
Sekretarz - Danuta Strejczyt< powiedziala,2e Starosta Powiatu Wolominskiego

zwrocil siq o zaopiniowanie zaliczenia clo kategorii drog powiatowych odcinkow drog
polozonych w granicach miasta Marki. W zwiqzku z powy2szym przygotowany zostal
projekt uchwaly w sprawie zaopiniowania propozyqi zaliczenia odcinkow drog na
terenie miasta Marki do kategorii drog powiatowych. Dodata, 2e ZDP pozytywnie
zaopiniowalo powyzszy wniosek. Niastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za
podjqciem uchwaly Zarzqd Powiiatu opowiedzial siq jednoglosnie (w obecnoSci
4 czlonkow Zarzqdu).

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 710114 w sprawie zaopiniowania
terenie miasta Marki do kategorii drogpropozycji zaliczenia odcinkow rJrog na

powiatowych.

Ad. 6
Sekretarz Powiatu przedstawila prismo Wojta Gminy Siennica, ktory zwrocil sig

o zaopiniowanie inwestycji polegajqcej na rozbudowie drogi gminnej Kqty - Bestwiny
w gm. Siennica. Dodala, 2e Zarzeld Drog Powiatowych w Minsku Maz. pozytywnie
zaopiniowal powyzszy wniosek pod warunkiem wykonania odwodnienia skrzy2owania.

Zarzqd Powiatu prozytywnie zaopiniowal inwestycjq polegajEcq na rozbudowie
drogi gminnej Kqty - Bestwiny pod warunkiem wykonania odwodnienia skrzyZowania.
Nastgpnie przedstawione zostalo pismo Wojta Gminy Siennica dotyczqce wydania
opinii do projektu inwestycli polegajqcej na rozbudowie drogi gminnej relacji Dluzew-
Lasomin. Dodala, 2e zarzqd Drog Powiatowych w Minsku Maz. pozytywnie
zaopiniowal powyzszy wniosek.

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowat inwestycjq polegajqcq na rozbudowie
drogi gmin.nej relacji Dluzew-Lasomin.



Kolejno omowiony zostal wniosek zloLony przez pelnomocnika Wojta Gminy
Minsk Maz. Biuro Projektowe Marek Sroka o zaopiniowanie realizaqi inwestycji
drogowej - przebudowa ul. Rozwojowej w m. Grgbiszew.
Zarzqd Drog Powiatowyqh w Minskr.r Maz. pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.
Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal inwestycjq polegajqcq na przebudowie
ul. Rozwojowej w Grgbis;zewie.

Kolejno przedstawiony zostaf wniosek Burmistrza Miasta Minsk Mazowiecki
dotyczqcy wyrazenia zgady na lokerlizacjq sciezki rowerowej na czgSci nieruchomosci
stanowiqcej dziatkg nr El66/4 w Mirisku Maz. oraz na dysponowanie nieruchomosciq
na cele budowlane zwiqzane z budowq Sciezki rowerowej.
Dyrektor ZDP w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na lokalizacjq sciezki rowerowej na czgsci
nieruchomoSci nr ew. 866/4 oraz na dysponowanie nieruchomoSciq na cele budowalne
zwiqzane z przedmiotowq i nwestycj q.

Ad.7
Naczelnik Wydziatu Finansowr:go Jaroslaw Kulma przedstawit projekt

uchwaly w sprawie zmilan w bud;Zecie Powiatu na 2014 rok. WyjaSniN, 2e zmiany
polegajq na zmianie planu dochod<iw i wydatkow zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji
celowych przekazywanych z bud2etu panstwa, przeniesieniu wydatkow miqdzy SS
w ramach tego samegcl dzialu oraz przeniesieniu wydatkow z rezerwy budzetowej
i dotyczyly:

Zmiany dotyczq nastqpujqcych jed nostek:
- Starostwa Powiatowego,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Minsku Maz.
- Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Minsku Maz.
- Poradni Psychologiczno-PedagoEicznej w Minsku Maz.
- Poradni Psychologiczno-PedagoEicznej w Sulejowku
- Domu Pomocy Spolecznej w Kqtarch.
Naczelnik Wydzialu Fin,qnsowego przedstawil wniosek naczelnika Wydzialu Oswiaty
i Promocji o zwiqkszenie Srodkow o kwotq 5.000 zl z przeznaczeniem na organizacjg
dozynek.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na zwiqkszenie Srodkow w kwocie 5.000 zl
z rezerwy budzetowej.

Nastgpnie przepiowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly
czlonkowie Zarzqdu glosowali nastqpujqco:
- Wicestarosta - Krzysztlpf Plochocki - za podjqciem uchwaly,
-. Czlonek Zarzqdu - Henryk Ksiqzopolski - za podjgciem uchwaty,

- Czlonek Zarzqdu - Milrcin Nowal< - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjgciem uchwaty,
Glosow wstrzymujqcych i przeciwnych nie bylo, nieobecny p. A. J. Tarczyriski.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 711114 w sprawie zmian w budzecie
Powiatu na 2014 rok.

Ad. 8

Naczelnik Wydziqtu Inwestycji --Wincenty Bartnicki powiedziaN, 2e zgodnie
z zapisami umowy od daty dostarczenia wyceny majqtku SPZOZ mamy 30 dni na
odbior opracowania, w zwiqzku z: lym nale2y powolac komisjq. DodaN, ze biegly
rzeczoznawca dokonal wyceny maiqtku SPZOZ na dzierl 31 marca 2014 r.



Wycena nieruchomosci SPZOZ i srodkow trwalych opiewa na kwotq 65.000.000 zt.
Nastqpnie odczytat proiekt uchwaly w sprawie powolania komisji do odbioru prac
polegajqcych na wycenie wartosci rynkowej zabudowanych i niezabudowanych
nieruchomoSci gruntowych oraz rnajqtku ruchomego Samodzielnego Publicznego
Zespolu Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim. Przeprowadzono gtosowanie,
w ktorym za podjqciem uchwaly' Zarzqd Powiatlr opowiedzial sig jednoglosnie
(w obecnosci 4 czlonkoW Zarzqdu).

Zarzqd Powiatu podjql uchwalq Nr 712114 w sprawie powolania komisji do
odbioru prac polegajqcych na wycenie wartosci rynkowej zabudowanych
i niezabudowanych nieruchomo6ci gruntowych oraz majqtku ruchomego
samodzielnego Publicznego Zespolu opieki Zdrowotnej w Mifisku
Mazowieckim.

Ad. 9

Wicestarosta - Klzyszlof Plochocki poinformowal, 2e dyrektor Zespolu Szkol
Agrotechnicznych w Minsku Maz. w funrluszu remontowym ma zabezpieczone srodki
w kwocie 50.000 zl z przeznaczeniem na remont holu wejSciowego i korytarzy, ktore
majq byc zrealizowane w okresie wakacyjnym

Zarzqd Powiatu wyraztl zgodq na podjqcie dziaNan zwiqzanych z remontem
zaplanowanych przez dyrekcjq ZSI\ w Minsku Maz.

Naczelnik Wydziillu Inwestycji - Wincenty Bartnicki poruszyl temat remontu
starego obiektu ZSS w lgnacowie. \/Vyja:snit, 2e realizaqa zaplanowanych prac jest juz
na polmetku. Dodal, zq powrocil temat wykonaniia nowych posadzek w ciqgach
komunikacyjnych (korytarze bez klatek schodowych) w takiej samej technologii jak
w salach lekcyjnych, Wykonawca stwierdzil,2e mozna zrealizowac to bez zrywania
plytek lastrykowych, gdyz mogq z:osta,5 wygladzone i wykonana zostanie warstwa
z Zywicy syntetycznej i na to poNozona zostanie wykladzina typu tarkiet. Dodal, ze
wykonawca wykonal wyoenQ, zgodnie zktorq na zastosowaniu tego typu rozwiqzania
zaoszczqdzone zostanq Srodki w kwocie ok.. 10.000 zt.

slosowanre powyzszego rozwtEzanta.
, 2e przeKazany zostat teren wykonawcy

budynku administracyjnego ZDP. Firma
ierownika budowy, ktorym zostal p. Jerzy

Standziak.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na zmianq kierownika budowy.

Ponadto poinformowal, 2e termin zakonczenia inwestycji w GiLO w Mirisku Maz.
uplywa z koncem lipca 20'15 r.

Ad. 10
Wicestarosta przgdstawil wniosek dyrektora ZSS w lgnacowie o przyznanie

Srodkow finansowych na zakup mebli do sal lekcyjnych w remontowanej czgsci szkoly.
Szacunkowy koszt zakupu mebli t,c kwota 60.000 zl (bez lawek, stolikow szkolnych
itablic).

Wniosek pozostawiono do rc>zpalrzenia na kolejnym posiedzeniu Zarzqdu.
Przedstawiony z<)stal wniosek dyrektora ZS Nr 1 w Mirlsku Maz. dotyczqcy

upowaznienia do realizaqi remontu sali gimnastycznej.



zarzqd Po ie podiql uchwalg Nr 7131i4 w sprawie
udzielenia upow owi ZespoNu SzkoN Nr 1 im. Kazimierza
Wielkiego w Mifis

Ad.11

Ustalono, ze kolejne posiedz:enie zarzqdu odbqdzie sig 18 sierpnia br.

Protokot posiedzenia w dniu 21 lipca 20i4 r. zostal przyjgty.

4d.12
Zamknigcie posiedzenia.

Wicestarosta - Krzy sztof Plochocki

Czlon kowie Zarzqdu'. Hen ryk Ksiqzopolski

Marek Pachnik

Marbin Nowak


