Protokot Nr 131/14
Posiedzenia ZarzEdu Powiatu Minskiego
w dniu 18 sierpnia 2014 r.
W posiedzeniu uczestniczyli

:

Starosta - Antoni Janf arczynski
Wicestarosta - Krzvsztof Piochocki
czlon kowie Zarzqdu: Henryk Ksigzopolskl
Marek Pachnik
Marcin Nowak

oraz: Danuta Strejczyk

-

Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Wincenty Bartnicki -nacz. Wydz. Inwestycji
Emilia Piotrkowicz - nacz. Wydz. OSwiaty i Promocji
Urszula Soroka -z-canacz. Wydz. Oswiaty iPromocji

Porzqdek posiedzenia:

1
2
3
4
5.
6.
/
8.
9.

Otwarcie posiedzenia
Przyjgcie porzqdku obrad.
Informacja o dzialalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia
Przy)qcie projektow uchwal i innych materia.low na XXX sesjg Rady Powiatu Minskiego.
Sprawy oSwiatowe
Sprawy z zakresu inwestycji.
Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na2014 rok
Sprawy r6zne.
Przyjqcie protokolu posiedzenia w dniu 4 sierpnia 2014 r.
1 O. Zamknigcie posiedzenia.

Ad.

1

Starosta

- Antoni Jan Tarczynski otworzyl

posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostal przyjqty jednoglosnie.

Ad.
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Starosta

- Antoni Jan Tarczynski

poinformowat o nastqpujqcych sprawach:
- umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki dotyczqcq przebudowy boiska
wielofunkcyjnego i biezni w ZSZ nr 2 w Minsku Maz. zostata podpisana (kwota
dofinansowania wynosi 145.800 zl, alermin rozliczenia uptywa 15 listopada br.),
- wplyngla informacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o kolejnej zmianie
terminu zakofczenia postqpowania restytucyjnego dotyczEcego zespotu palacowego
w Janowie (30.09.2014 r ).

Wicestarosta

- Krzyszlof Plochocki poinformowal

o nastqpujqcej sprawie.

- odbylo siq posiedzen,ie komisji do odbioru prac polegajqcych na wycenie

wartoSci
rynkowej zabudowanych i niezabudowanych nieruchomoSci gruntowych oraz rnajqlku
ruchomego Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Minsku
Mazowieckim, wniesione zostaly zaslrzelenie i kolejne spotkanie odbgdzie siq
21 sierpnia br.

Ad.4
starosta powiedzial, ze sesja odbgdzie sig 3 wrzesnia br. o godz. 15.00.
Dodal, ze do porzqdku obrad wprowadzona zostanie jeszcze uchwala w zakresie
wygasnigcia mandatu p Joannie Papiriskiej oraz zmiany zwiqzane
z przeprowadzonym i przetargami.
- Rozpatrzenie informacji Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska o stanie
srodowiska na obszarze wojewodzlwa, ze szczegolnym uwzglgdnieniem powiatu
minskiego.
Materiat przyjqto bez uwag.
- Informacja dyrektora Powiatowego Urzqdu Pracy w Minsku Mazowieckim
o realizacii zadan powiatu w zakresie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy.
Material przyjgto bez uwag.
- Podjgcie uchwat w sprawie wygaSnigcia mandatu radnego.
Material przyjgto bez uwag.
- Podjqcie uchwaty zmieniajqcej uchwalg w sprawie przyjqcia Regulaminu
organizacyjnego starostwa Powiatowego w Minsku Mazowieckim.
Material przyjgto bez uwag.
- Podjgcie uchwaly w sprawie wyrazenia opinii dotyczqcej nieodplatnego nabycia
dziatki nr 33514 w Ceglowie.
Material przyjqto bez uwaE.
- Podjgcie uchwaly w sprawie delegowania radnych do sktadu Komisji Bezpieczenstwa
i Porzqdku.
Material przylqto bez uwag.
- Podjgcie uchwaiy zmieniajqcej uchwafg w sprawie zrniany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Minskiego na lata 2014 -2021.
Material przyjqto bez uwag.
- Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwaNQ w sprawie uchwaly budzetowej Powiatu
Minskiego na2014 r.
skarbnik Powiatu - -feresa Bqk powiedziala, 2e zmiany dotyczq m.in.:
- zmniejszenia planu dochodow majqtkowych o kwotq 1.053,658 zN w zwiqzku
z obnizeniem pomoey finansowej o kwotg 22.081 zl z gminy Halin6w oraz
zmniejszeniem dotacji:celowej z budzetu pahstwa w ramach NPPDL - etap ll o kwotg
1.031 .577 zl
- zwiqkszeniem planu dochodow biezqcych o kwotg 9.'199 zl z tytulu doc;hodow
ponadplanowych w ZSZ Nr 2 - 2.304 zl, ZSE- 5.000 zl, ZSA i.895 zt.
- zwigkszeniem planu docl-rodow o kwotq 197.000 zl ztytulu zwiqkszenia wysokosci
srodkow z Funduszu Pracy na finansowanie kosztow wynagrodzen i, skladek na
ubezpieczenie spoleczne pracownikow PUP, pelniqcych funkcjq doradcy klienta,
- wprowadzeniem planu na wydatki majqtkowe w kwocie 30.000 zl z przeznaczentem
na ,,Rozbudowq systemu wentylacji w stotowce ZSE"

- zwiqkszeniem planu wydatkow biezqcych o kwotq 20.000 zl zlego na zaKup pomocy
dydaktyczno-terapeutycznych i sprzqtu do diagnozy i terapii dzieci i mlodziezy dla
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Sulejowku 3.800
Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Minsku Mazowieckim I 6.200 zr.

w

zl i

- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizaqi planu kontroli za I polrocze 2014 r.
Material przyjgto bez uwag,
Czlonek Zarzqdu - Marcin Nowak zwroctl siq z pytaniem, czy w zwiqzku
z wygaszeniem mandatu radnego, nie ma ustawowego obowiqzku zwiqzanego
z powolaniem przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej.
Starosta powiedzial, ze nie ma takich wymogow, poza tym jest wiceprzewodrriczqcy
Komisji, ktory moze prowadzic obrady.

Ad.
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Starosta wrqczyl p. Janinie Brzeszkiewicz uchwalq powolujqcq na stanowisko
dyrektora Zespolu Szkol Specjalnych im. Janiny Poraziriskiej w lgnacowie.
Naczelnik Wydziatu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz powiedziala, Ze
dyrektor Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcego im. Polskiej Macierzy Szkolnej Jadwiga Ostrowska-D2wigaNa odchodzi z dniem '1 wrzesnia br. na emeryturg, po
15 latach pracy na stanowisku dyrektora. W zwiqzku z powyaszym zaproponowala,
aby podziqkowac za wieloletniq pracg i przyznac nagrodg w wysokosci 5.000 zl (z puli
nagrod, ktore sq przyznawane dyrektorom i nauczycielom z okazji Dnia Edukacji
Narodowej).
Zarzqd Powiatu postanowil przyznac p. Jadwidze Ostrowskiej - Dzwigala
nagrodg w wysokosci 5.000 zN.
Nastgpnie poruszyta kwestig dotyczqcq przyznawania szkolom na rok szkolny
201412015 liczby godzin z przeznaczeniem na zajqcia pozalekcyjne. Dodala, Ze
wydziat oswiaty i Promocji przygotowal propozycjq rozdysponowania godzin.
P. Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2e w roku ubieglym szkoly otrzymaly 90 godzin
tygodniowo, z czego 30 godzin na zajqcia sporlowe i 60 godzin na inne zajgcia
edukacyjne.
Dodala, 2e ze zlo|onych pzez szkoly sprawozdan wynika, ze nie wszystkie godziny
zostaty zrealizowane. Ponadto na zajgciach, ktore sig odbywaNy byla niska frekwencja
(zgodnie z ustaleniami min. 10 osob na zajqciach przygotowujqcych do konkursow
iolimpiad oraz min. 15 osob na pozostalych zajgciach) np.w ZSA nia zajqciach
florystycznych uczestniczyto 9 osob, w ZS im. M. Skfodowskiej - Curie na kole
matematycznYm 6 uczniow, na kole z jez. niemieckiego B uczniow, w GiLO zespol
wokalny 6 osob, kolo filmowe 6 osob, kolo fizyczne 4 osoby.
W zwiqzku z powyZszym naczelnik Wydzialu Oswiaty i Promocji zaproponowata, aby
odejSc od formuly konkursowej, a przyznac do arkusza organizacyjnego w formie
aneksu i zmniejszyc liczbg godzin do 64.

Wicestarosta Krzyszlof Plochocki zaproponowal, aby pozostac przy

dotychczasowym rozdysponowaniu 90 godzin.
Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik zaproponowal, aby w sytuacji, gdy dyrektor
jednostki wystqpi z konkretnym projektem, bo w szkole sq uczniowie, ktorzy wykazujq
siq sukcesami to wowczas Wzyznawane bytyby godziny na pracg z takimi uczniami.
Ustalono, 2e taka propozycja podziatu godzin zostanie przedstawiona
dyrektorom na najblizszym spotkaniu.

Ad.
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Naczelnik Wydziatu Inwestycji

- Wincenty Bartnicki powiedzial,

Ze wykonawca

hali sportowej przy Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcym w Minsku Maz.
przedstawil informacjg o zmianie na stanowisku kierownika budowy, a obowiqzki

kierownika budowy bgdzie petni{ p. Jerzy Stefaniuk.
Zarzqd Powiatu przyjql powyZszq informacjq.
Nastqpnie p. W. Barlnicki przedstawit pismo firmy ,,ZlB" dotyczqce wyrazenia zgody na
przyspieszenie platn olci zloZonej faktury.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na przyspieszenie ptatnosci.
Ponadto poinformowal, 2e 16 sierpnia br. wygasla umowul na realizacjg rernontu starej
czqSci ZSS w lgnacowie. WyjaSnit,2e rozmawial z wykonawcq i prace rnajq zosta6
zakonczone do konca sierpnia br.
Naczelnik Wydzialu Inwestycji przedstawil wniosek firmy PHU Helion A. Dziechciarski
o przyspieszenie czqsciowej platnosci za roboty budowlane w starej czgsci ZSS
w lgnacowie.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na przyspieszenie czqsciowej ptatnosci.

Ad.
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Skarbnik Powiatu

-

Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian

w budzecie Powiatu na 2014 rok. Wyjasnit, 2e zmiany polegajq na zmianie

planu

dochodow i wydatkow zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych
z budzetu panstwa, przeniesieniu wydatkow migdzy $$ w ramach tego sarnego dzialu
oraz przeniesieniu wydatkow z rczerwy budzetowej i dotyczyty:
Zmiany doty czq n astqp uj qcych jed nostek:
- Starostwa Powiatowego,
- Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy pozarnej w Minsku Maz.
- Zespolu Szkot Specjalnych w lgnacowie,
- Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcego w Minsku Maz.
- Zespolu Szkot im. M. Skfodowskiej - Curie w Minsku Maz.
- Zespolu Szkol Ekonomicznych w Minsku Maz.
- Zespolu Szkol Zawodowych Nr 2 w Mihsku Maz.
- Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy w Minsku Maz.
Z-ca naczelnika Wydzialu Oswiaty i Promocji odczytala pismo Polskiej Federacji
Hodowcow Bydta i Producentow Mleka, w ktora zaprasza na Regionalnq Wystawg
Zwierzqt Hodowlanych w dniach 6-7 wrzesnia br. Powiat Minski reprezentowany
bqdzie przez jednego hodowcg p. M. Grzegrzulkq W zwiqzku z lym zwrocono sig
o ufundowanie nagrody dla przedstawiciela hodowcow z Powiatu Minskiego.
Zarzqd Powiatu przyznal z rezerwy budzetowej kwotg 4OO zl na zakup nagrody.
Skarbnik Powiatu przedstawila wniosek dyrektora Zespolu Szkol Ekonomicznych
w Minsku Maz. o dodatkowe srodki w kwocie Nqcznej 18.000 zl, w tynr '12.ooo zl
z przeznaczeniem na klimatyzacjq i 0.000 zt na pomoce nauKowe.
zarzqd Powiatu przyznal z rezerwy kwotg 6.000 zl na pomoce naukowe.
Ponadto Zarzqd przyznal z rezetwy budzetowej kwotg 6.000 zl z przeznaczeniem na
uzupelnienie srodkow na organizacjq dozynek powiatowych.
Ponadto Zarzqd Powiatu przyznal z rezerwy kwotq 6.399 zN z przeznaczeniem na
zakup siatki ochronnej i folii rozpraszajqcej Swiatto do sali gimnastycznej oraz
18.331 zl z przeznaczeniem na uzupelnienie Srodkow na zakup mebli do
remontowanej czg6ci ZSS w lgnacowie.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciern uchwaly
czlonkowie Zarzqdu glosowali nastgpujqco

- Starosta - Antoni Janf arczyhski - za podjqciem uchwaly
-Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki - za podjqciem uchwaly,
- czlonek zarzqdu - Henryk Ksiqzopolski - za podiqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marcin Nowak - za podjqciem uchwaty,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjgciem uchwaly,
Glosow wstrzymujqcych i przeciwnych nie byio.

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr
Powiatu na 2014 rok.'
Ad.

71 4114

w sprawie zmian w bud2ecie
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Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie siq 29 sierpnia br. o godz. 13.00.
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstawila sprawo zdanie za
2014 r. w zakresie zamowien publicznych:
- w zakresie dostaw udzielono 19 zamowien na kwotq 1.552.045 zt (w trybie
nieograniczonego 17 i2 w trybie zapytania o cenq),
- w zakresie uslug udzielono 17 zamowien na kwotq 66g.gg7 zt
- w zakresie robot budowlanych udzielono 9 zamowien rra kwotg 4.570.501
Nie byto odwolan od udzielonych zamowien publicznych.

Ad.
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Protokof posiedzenia w dniu 4 sierpnia 2014 r. zostal przyjqty.

Ad. 10
Zamknigcie posiedzenia.

Starosta

-

Antoni Jan Tarczynski

Wicestarosta

-

Krzysztof Plochocki

Czlonkowie Zarzqdu'. Henryk Ksigzopolski

Marek Pachnik
Marcin Nowak

I

poNrocze

przetargu

zl.

