Protokol Nr 132114
Posiedze nia Zarzqd u Powiatu M i nskiego
w dniu 29 sierpnia 2014 r.
W posiedzeniu uczestniczyli

:

$tarosta - Antoni JanTarczynski
Wicestarosta - Krzvszlof Plochocki

czlonkowie Zarzqdu: Henryk Ksiqzopolski
Marek Pachnik

oraz: Danuta Sitrejczyk

-

Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - nacz. Wydz. OSwiaty i promocji
Wojciechr Dqbski -z-ca nacz. Wydz. Srodowiska i Rolnictwa

Forzqdek posiedzenia:

1
2.
3.
4
5
6
7
8.
9.

Otwarcieposiedzenia.
Przyjqcie porzqdku obrad
Informacja o dzialalnosci starosty w okresie od poprzednielgo posiedzenia
Rozpatrzenie wnioskow do projektow uclrwal i innych materialow na XXX sesjq Rady powiatu
Miriskiego.
Sprawa wycinki drzewa z terenu Liceum Ogolnoksztalcqcego w Mrozach.

Podjgcie uchwaly w sprawie przeprowiadzenia konsultacji dotyczqcych projektu ,,programu
wspolpracy Powiatu Mihskiego z organizztcjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art 3 us;t 3 ustawy z dnta 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie w 2015 roku"
Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowr Zespotu Szko{ Ekorromicznych
w Miftsku Mazowieckim do realizacji projektu wspoifinansowanego ze Srodkow Europejskiego
Funduszu Spolecznego,

Podjqcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Zespolu Szkol
im. M Sk{odowskiej-Curie w Minsku Mazowieckim do realizacji projektu wspolfinansowanego ze
Srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego.
Podjgcie uchwaly

w

sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Gimnazjum

og6lnoksztatcqcego im. Polskiej Macierzy szkolnej w Mihsku Mazowieckim

10. Podjqcie uchwaly

11
12
13

w sprawie udzielenia

Liceum

upowaznienia dyrektorowi Zespolu Szkol

Agrotechnicznych w Mihsku Mazowieckirr

Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Zespolu Szkol Specjalnych
im. Janiny Pr:razrnskiej w lgnacowie
Sprawy z zakresu drog.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budzetu Powiatu Miriskiego,
ksztaltowaniu siq Wieloletniej Prognozy Frnansowej oraz planu finansowego
Samodzielnergo Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Mihsku Mazowieckim za I polrocze
Podjqcie uchwaly

informacji

2014

o

r.

'14. Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na2014 rok.
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16. Przyjgcie protokolu posiedzenia w dniu 18 sierpnia 20i4

17

i

Zamkniecie posiedzenia.

r.

Ad,

1

Starosta

- Antoni Jan Tarczynski otworzyt posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawit porzqdek posiedzenia, ktciry zostal przylqty jednoglosnie
(w obecnoSci 4 czlonkow Zarzadu\.

Ad.

3

Starosta

- Antoni JanTarczynski

poinformowal o nastgpujqcych sprawach:
na doiacje ze Srodkow
zwtqzanych z wylqczeniem z produkcji gruntow rolnych w kwocie 110.000 zl na
przebudowg drogi Mistow - Anielinek-Jakubow oraz w kwocie 5.500 zl na zakuo
sprzgtu komputerowego dla wydzialu srodowiska i Rolnictwa,
- uczestniczyt w posiedzeniu Rady Pedagogiczrrej w Gimnazjum i Liceum
Ogolnoksztalcqcym, na ktorej podziqkowano za 15 lat pracy na stanowisku dyrektora
odchodzqcej na emeryturq p. Jadwidze Ostrowskiej - D2wigaNa oraz wprowadzono
nowE dyrektor p. Joannq Papinskq,
- 27 sierpnia br. w Domu Pomocy Spolecznej sw. Jr5zefa w Mieni odbyl sig piknik
lntegracyjny ,,Spiewa c ka2dy mo2e"
- uczestniczyl w Swigcie Lotnictwa.

- podpisane zostaiy umowy z Urzqdem Marszalkowskim

,

Ad.4
Starosta
.,Rady Powiatu.

powiedzial, 2e komisje rrie zglosily uwag do materialow na XXX sesjq

Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk poinformowala o zmianach do budzetu powiatu.
rsrodkow dla Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcego w Minsku Maz
W kwocie 2.054,96 zl na przylqcze do sieci cieptownicz:ej pEC,
- uzupelnienie srodkow o kwotg 138.804 zl na pracowniq gastronomicznq,
- uzupetnienie srodkow na drogq Konik Nowy-Jozefin o kwotg 40O.0O0 zl i 173.OOO zl
na drogQ Stara Wies-Kuflew.
V arzqd przyjql z:a p ropon owa ne zmiany

- uzupelnienie

.

Ad.

5

Zastqpca naczelnika Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa - Wojciech Dgbski
poinformowal, 2:.e Burmistrz Mrozow wyrstqpil z prosbq o wydanie zgody na usunigcie
konaru drzewa (klonu) rosnEcego na terenie Liceum Qrgolnoksztatcqcego w Mrozach.
Wyjasnit, ze konar siqga nad ogrodzenie sqsiedniej posesji i grozL rozerwaniem
i uszkodzeniem budynku.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na usuniqcie konaru orzewa
.

Ad.

6

Naczelnik Wydzialu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz powiedziala, Ze
zgodnie z ustawq istnieje obowiqzek uchwalenia przez Radq Powiatu do konca
liptopada programu wspolpracy z organizacjami ptozarzqdowymi, jednak przed
przyjqciem proEramu nale2y poddac go konsultacjom spolecznym. Konsultacje bedq
trvvaly do 14 wrze5nia br. Zaproponowala, aby w sklad komisji ds. konsultacji
weszli: przewociniczEcy - p. Krzysztof Plochocki oraz czlonkowie. Urszula Soroka
i lzabela Komorowska.
Nastgpnie odczytany zostal prrojekt uchwaly w sprawte przeprowadzenia
konsultacji dotyczqcych projektu ,,F'rogramu wspolpracy Powiatu Minskiego

z organzacJami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalrrosci pozytku publicznego i o wolontariacie
w 2015 roku"; Przeprowadzono gbsowanie, w ktoryrn za podjgCiem uchwaty Zarzqd
Powiatu opowie;dziat siq jednoglosnie (w obecnosci 4 czlonkow'zarzqdu).

z

Zarzqd Powiatu podjqt uchwalg Nr 71 5t14 w sprawie pizeprowadzenia
konsultacji dotyczqcych projektu,,Programu wspotpracy powiatu flflinskiego
z organizacjarni pozarzqdowynri oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaNalno6ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie w 2015 roku".
Ad.

7

Naczelnik Wydzialu Oswiaty i Promocji

-

Emilia Piotrkowicz wyjasnila, ze Rada
od 1 wrzersnia br. przez Zesplol Szkol
Ekonomicznych projektu ,,Mlodzi zawodowcy - mlodzi logistycy na mazowieckim
rynku
pracy" w rametch POKL Dzialanie 9.2. Nastqpnie przedstawita projekt uchwaly
w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Zespolu Szkol Ekonomicznych
w Minsku Mazowieckim do realizaqi projektu wspolfinansowanego ze srodkow
Europejskiego Funduszu Spolecznego. Przeprowadzono glosowaniL, w ktorym za
podjgciem uchwaly zarzqd Powiatu opowiedzial siq
ierJnoglosnie.
Zarzqd Fowiatu podjql uchwalg Nr 716114 w sprawie udzielenia
upowaznienia dyrektorowi Zespolu SzkoN Ekonomicznych w Mirisku
Mazowieckim do realizacji projektu wspolfinansowanego ze Srodk6w

Powiatu wyrazila zgodg

Eu

ropejskiego

Ad.

Fu

na

realizacjq

nduszu Spolecznego.

8

Naczelnik Wydzialu Oswiaty i Promocji powiedziala, Ze Rada Powiatu wyrazila
rownie2 zgodg na realizaqq przez Zespol Szkot im. M. Sktodowskiej-Curie od dnia
1 wrzesnia br. projektu ,,Atrakcyjne ksztalcenie zawodowe kluczem do sukcesu
'Jcznia". W zwiitrzku z powyZszym odczytala projekt uchwaly w sprawie udzielenia
upowaznienia dyrektorowi Zespotu Szkot im. M. Sklodowskiej
- Curie w Minsku
Mazowieckim do realizaqi projektu wstrlotfinansowanego ze srodkow Europejskiego
Funduszu Spolecznego. Przeprowadzono glosowanie, w ktorym za poolqciem
uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedziat sig jednoglosnie

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg

Nr

71Vt14

w sprawie udzielenia

upowa2nienia rdyrektorowi Zespolu SzkoN im. M. Sklodowskiej

Mazowieckim
Eu

ropejskiego

Ad.

do realizacji projektu wspolfinansowanego
ze

Fu

nduszu Spolecznego.

Curie w Minsku
Srodk6w

I

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk odczytala projekt uchwaly w sprawie
udztelenia upowaznienia dyrektorowi Gimnazjum i Liceum OgolnoksztaNcqcego
im. Polskiei Mac>ierzy Szkolnej w MiriskLr Mazowieckim. Przeprowadzono glosowanie,
!V ktorym za podjgciem uchwaty Zarzap Powiatu opowiedzial sig jednogtosnie
(w obecnosci 4 czlonkow Zarzadu\,
Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 71tlt14 w sprawie udzielenia
upowa2nienia dyrektorowi Gimnazjum i Liceum OgolnoksztaNcqcego
inr. Polskiej Macierzy Szkolnej w Minsku Mazowieckim.

Ad.

10

Sekretarz Powiatu przedstawi,la projekt uc;hwaty w sprawie udzielenia
upowaznienia dyrektorowi Zespolu Szkot Agrotechnic;znych w Minsku Mazowieckim.
Przeprowadzono gfosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaty Zarzqd powiatu
opowiedziat siq jednogtosnie (w obecnosci 4 czlonkow Zarzadu\.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 719t14 w sprawie udzielenia
upowaznienia dyrektorowi Zespolu SzkoN Ag;rotechnicznych w Minsku
Mazowieckim.
Ad.11

Sekretarz Powiatu przedstawita projekt uchwaiy w sprawie udzielenia
upowaznienia
_dyrektorowi Zespolu tizkol Specjalnych im. Janiny porazinskiej
w lgnacowie. Przeprowadzono
glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaNy Zarzqd
Powiatu opowiedziat sig jednogtosnie (w obecnosci 4 c,zlonkow'zarzqdu).

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 72At14 w sprawie udzielenia
upowa2nienia dyrektorowi Zespolu Szkol Specjalnych im. Janiny porazinskiej
w lgnacowie.
4d.12
Sekretar;z Powiatu przedstawila prismo firmy PC-Projekt dzialajqcej na zlecenie
Gminy Minsk Mazowiecki, ktora opracowuje dokumentacjq projektow4 rozbudowy
ul. Prostej polegaiqcej na budowie chodnika w m. wolka Minska.
Dodala, 2e Zarzqd Drog Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powyz szq rozbudowq.
Zarzqd Powiatu zaopiniowal pozytywnie powyzszy wniosek.

Ad.13
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawifa projekt uchwaty w sprawie
informacji o przebiegu wykonania budzetu Powiatu Minskiego, informacji
o ksztaitowaniu sig wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania plernu finansowego Samodzielnego [Dublicznego Zespolu OpiJf
Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim za pierwsze polror:ze 2014 i. Dodafa, ze zgodnie
z ustawq o finansach publicznych w terminie do 31 sierpnia br. uchwalg nale1y
i

przedloZyc Radzie Powiatu i Regionalnej lzbie obrachunkowej.
Wyjasnila, ze dochody budzetowe wykonano w kwocie 63.601.35'1,8g zl, co stanowi
52,69oh planu, w tym dochody biezqce 63.279.362,gg zl i dochody majqtkowe
322.988,90 zl, a wydatki budzetowe wykonano w kwocie 51723.955,0S zl, [1.-4O,O6ok
planu, w tym wydatki biezqce 50.844.563,79 zl, wydatki majqtkowe 879.39.1
,86 zl.
Wykonanie przychodow ogolem 6.468.086,95 zl, wykonanie rozchodow ogolem
3.837.921,90 zl \. 98,46%.
F. Teresa Bqk prrzedstawila realizacjg dochodow wedlug 2rodel pochodzenia:
- subwencja og6lna - 46,13o/o
- udziaN w podatkach dochodowych - 21 ,go/o
- dotacje z budzetu panstwa na zadania wlasne 4,66%
- dotacje z budzetu panstwa na zadania zlecone - g,2go/o
- dochody wlasne jednostek - 13,71o/o.
Dodala, ze nie wystqpily przekroczenia ustalen planu Zobowiqzania na 30 czerwca
br. wyniosly 3.6138.420,56 zl
Wynik finansowy SPZOZ (strata) wynosi 429 669 zl.

Starostia przeprowadzil glosouranie nad prrcjektem uchwaly. Czlonkowie
Zarzqdu glosowali nastqpujqco:
- Starosta - Antoni Janf arczynski - za podjgciem uchwaly
- Wicestarostel - Krzyszlof Ptochocki - za podjqciem uchwaly
- cztonek Zarzqdu - Henryk Ksiqzopolski - za podiqciem uchwafi,
- Czlonek Zarzitrdu - Marek Pachnik za podjqciem uchwaly.
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych siq nie byto. Nieobecny p. M. Nowak.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 721t14 w sprawie informacji o przebiegu
,

,

wykonania burdietu Powiatu Miriskiego, informacji

o

ksztaltowaniu

s-ie

wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Minsku
Mazowieckim za pierwsze polrocze 2014 r.
Ad. 14
Skarbnik Powiatu

-

Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaty w sprawie zmian

w budzecie Powiatu na 2014 rok. Wyjasnit, 2e zmiany polegajq na przeniesieniu
wydatkow migclzy S$ w ramach tego samego dziaht oraz przeniesieniu wydatkow

z tezerwy budzetowej i dotyczyty:
Zmiany dotyczq nastqpujqcych jednostek:
- Starostwa Powiatowego,
- Komendy Pouriatowej Panstwowej strilzy pozarnej w Minsku Maz.
- Zespolu Szkol Specjalnych w lgnacowte,
- Gimnazjum i L.iceum Ogolnoksztalcqcego w Minsku Maz.
- Zespolu Szk6l Ekonomicznych w Minsku Maz.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowranego w Minsku Maz.
Zarzqd Powiatu przyznal PINB zrezerwy kwotg 817 zl.
Nastqpnie przeprowadzono gNosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly
czlonkowie Zarzqdu glosowali nastqpujqco
- Starosta - Antoni Janf arczynski - za podjqciem uchrwaiy
-Wicestarosta - Krzysztof Plochocki - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzildu - Henryk Ksigzopolski - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaly,
Glosow wstrzynrujqcych i przeciwnych rrie byto (nieobecny M. Nowak).

Zatzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 7221'14 w sprawie zmian w budzecie
Powiatu na 2A14 rok.
Ad.15

Naczelnil< Wydziatu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz przedstawila
aktualnq informacjg dotyczqcq naboru do szkol ponadgimnazjalnych na rok szkolny
2014t2015.
- Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqce w Mirisku Maz.- do pelnych 5 oddzialow
Qrakuje 22 uczniow (najwigcej do klasy humanistycznerj)
- Zespol Szkot Nr 1 w Minsku Maz. w planowany ch 2 oddzialach integracyjnych brakuje
1 ucznia z orzeczeniem (obecnie jest 5 uczniow z ozeczeniami i 1 z opiniq), dobrze
nabor wyszedt w technikum i zasadnir:zej szkole zawodowej (jedynie w zawodzie
f r,y4er jest n iedobor),
- Zespol Szkol Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz. - w Technikum 5 oddzialow,
niedobory w zasadniczel szkole zawodclwej w klasie wielozawodowej (48 uczniow to
z:a malo do dwoch klas),

- Zespol Szkol im. M. Sklodowskiej - Curie w Minsku

i 2 oddzialy w technikum,

niedobor

Maz.

- w liceum 3 oddziaty

w zasadniczej szkole zawodowej w

klasie
wielozawodowej,
szkol Ekonomicznych w Minsku Maz, - nabor wyszedl dobrze,
I
I lespot
Zespol Szkol Agrotechnicznych w Minsku Maz. z pl-anowanych 4 oddzialow do
technikum wys:zfo 5 oddzialow (srednia liczba osob w oddziale 25.5).
Wicestarosta '- Krzysztof Plochocki podsumowal, 2e zrekrutowanych zostalo j225
uczniow, gdy z danych demograficznych powinno byc 1301 uczniow.
Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik powiedzial, ze skoro zgodnie z przepisami
w l<lasie integracyjnej powinno byc co najmniej 3 uczniow z orzeczeniami
to
yv ZS Nr 1 powinna byc tylko jedna klasa integracyjna
Vvrcestarosta wyjasnil,2e w chwili obecnej jest jeden oddziaf integracyjny, a w drugim
oddziale jest dwoch uczniow z orzeczeniem i nie jest klasq intejracyjnq i nie Ogdzie
na uczyciela wspomagajqcego.
f onadto p. Marek Pachnik zwrocil uwagQ na zbyt malq liczbg uczniow w GiLO w klasie
humanistycznej.
q informacjq.
rzedstawila wniosek dyrektora Centrum
ktora zwr(lcila sig o wyrazenie zgody na
haczy szkoly Policealnej dla Doroslych
tN zawodzie technik administracji. Wyjasnila,2e po sesji egzaminow poprawkowych
idodatkowych s;tan semestru lllwynosi '10 osob isluchacze chcq ukonczyc szkole.
Zarzqd Powiatu wyrazir zgodq na funkcjonowanie szkory.

Zarzqd Powiatu podjql jednogtoSnie (w obercno6ci 4 czlonkow ZarzEdu)
uchwaNq Nr 723114 w sprawie wspolnego przeprowadzenia postgpowania
i udzielenia zamowienia publicznego na zadanie pn. ,,Budowa parkingu
vvewngtrznego miejsc posto.iowych na potrzeby Starostwa Powiatowego
i Urzgdu Miasta Minsk Mazowiecki".

, Z.^r..1d_Powiatu wyrazil zgodg na jednorazowe przekazanie srodkow na wydatki
ty kwocie 100.000 zl poza harmonogramem na lll kwartal dla Centrum Ksztaicenia
{awodowego i Ustawicznego w Minsku Maz.
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie siq B wrze(;nia 2014 r. o godz. 14.00.

Ad.16
Protokol posiedzenia w dniu 18 sierpnia 2oi4 r. zostat przyery.

Ad
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Zamkniqcie posiedzenia.

Starosta

-

Antoni Jan Tarczyhski

Wicesta rost a

-

lKrzy

szlof Plochocki

Czlonkowie Zarzqdu: Henryk Ksigzopolski

Marek Pachnik

