
Protokol Nr 133/14
Posiedze nia Zarzqdu Powiatu Minskiego

w dniu 8 wrzesnia 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczyli :

Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki

czlonkowie Zarzqdu: Henryk Ksiqzopolski
Marek Pachnik
Marcin Nowak

orazi Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Povviatu
Stanistaw Smater -. Nacz. Wydz. Srodowiska i Rolnictwa
Wojciech Osinski - nacz. Wydz. Gospodarki NieruchomoSciami

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcieoosiedzenia
2 Przviec.ie norzadku obrad-''-'J'(-3 Informacja o dzialalnosci starosty w okresie od poprzedniergo posiedzenia.
4 Podjgcie uchwaly w sprawie powotania Komisji konkurrsowej dla przeprowadzenia etapu

powiatowego 14 edycji ,,Konkursu ekologicznego dla dzieci imlodziezy ze szkol na terenie
powiatu minskiego".

5 Podjgcie uchwaly w sprawie wynajqcia pomieszczeh w budynku Gimnazjum i Liceum
Ogolnoksztalcqcego im Polskiej Macierzy Szkolnej w Mirisku Mazowieckim.

6 Przyjqcie zaloZen do projektu budzetu powiatu na 2015 rok
7 Sprawy roZne.
8 Przyjqcie protokotu posiedzenia w dniu 29 sierpnia 2014 r
I Zamkniecieposiedzenia.

Ad.1
Starosta - Antoni Jan Tarczynski otworzyt posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawit porzqdek posiedzenia, do ktorego wprowadzono jaiko pkt 6

- Przyjgcie za+ozen do projektu budzetu powiatu na2015 rok. Z wprowadzonqzmianE
po rzqd ek zostal przy lgty jed noglo(; n ie

Ad. 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski poinformowal o nastqpujqcych sprawach:

- w dniu 7 wrzeSnia br. w Kaluszynie odbyNy siq dozyrrki powiatowo-gminne,
- w dniu 8 wrzesnia br. odbyfo siq spotkanie z przedstawicielami firmr/ ,,LUX"
wykonujqcej remont w Starostwie,
- podpisane zostalo porozumienie z miastem Mirrsk Mazowiecki na reralizacie
parkingu wewnqtrznego,



- ogtoszony zostal Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych, zgodniez kryteriami dwie drogi powiatrcwe mogq ubiegac sig o dofinansowanie ti.: droga
Minsk Mazowiecki - Wolka Czarninska (koszt ok. 2,5 mln zt) oraz droga Latowici-
Mrozy-Kaluszyn (koszt ok 7 mln zl),
- podpisane zostalo zarzqdzenie w sprawie powotania Komisji Bezpieczenstwa
i Porzqdku w sktad, ktorej weszli: radni Grzegorz Wyszogrodzki i Janusz Wroblewski,
Burmistrz Minska Maz. - Marcin Jakubowski, Wojt Gminy Jakubow - Hanna Wocial,
Burmistrz Kaluszyna - Marian $oszynski, przedstawiciele KPP w Minsku Maz. -Robert Zebrowski, Piotr Stons;ki i Piotr Wojda, Maria Albrechcinska-C)leksiuk,
Andrzej Belkiewicz, Jarostaw Ufnal, Tclmasz Gorny, prok. Agnieszka Ganko.

Ad.4
Naczelnik Wydzialu Srodovviska i Rolnictwa - Sitanistaw Smater poinformowal,

ze ogtoszona zostata 14 edycja Konkursu ekologiczneEo dla dzieci i mlodziezy ze szkol
na terenie powiatu mif skiego pt. ,,Moj Powiat kraina pelna ekologyicznych
krajobrazow". Nastqpnie przedsterwil projekt uchwaly w sprawie powolania Komisji
konkursowej do przeprowadzenia etapu powiatowegcl 14 edycji ,,Konkursu
ekologicznego dla dzieci i mlodzie2y ze szkol na terenie powiatu minskiego". W sklad
komisji weszli: Stanislaw Smater - nacz. Wydz. Srodowiska i Rolnictwa, Henryk
Ksiqzopolski - czlonek Zarzqdu F'owiatu, Marta Kowerlczyk - specjalista w Wydziale
Srodowiska i Rolnictwa, Urszula Platkowska - rnlodszy referent w Wydziale
Srodowiska i Rolnictwa.

Nastqpnie przeprowadzon,o glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaty
Zarzqd Powiatu opowiedzial siq jednoglosnie.

Zarzqd Powiatu podjqt uchwalg Nr 724114 w sprawie powoNania Komisji
konkursowej do przeprowadzenia etapu powiatowego 14 edycji ,,Kqnkursl
ekof ogicznego dla dzieci i mlodzie2y ze szkol na terenie powiatu minskiego".

Ad. 5
Naczelnik Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciarni Wojciech Osiriski

powiedzial, 2e w dniu 14 lipca br wplyngNo pismo dyrektora GiLO w Mihsku
Mazowieckim o wyrazenie zgody na przedluzenie wynajmu pomieszczen sz,kolnych
zgodnie z przedstawionym wykazem. Po analizie okazalo siq , ze stawki czynszu
zaproponowane przez dyrektora sil jednakowe, bqd2 niZsze niz ustalon e przez:-Zarzqd
w 2012 r. W zwiqzku z powy2szym wystane zostalo pismo z prosbq o wyjasnienie
kwestii wysoko5ci czynszu za wynajmowane pomieszczenia (czy wysokosc tj,zynszu
byla waloryzowana). Dyrektor GiLO wyjasnila, 2e rolnica w stawkach czynszu za
poszczegolne miesiqce roku szkolnego, wynikajq z uwzglqdnienia wnioskow
najemcow. W przypadku sklepiku szkolnego wnioski o zmniejszenie czynszu d,ctyczyly
okresow, w ktorych nie odbywatyr s;* zajqcia lekcyjne, ferie swiqteczne i ;zimowe,
matury, egzaminy gimnazjalne. Uwzglgdniono fakt,2e wynajmujqcy nie osiqgarli wtedy
oczekiwanych przychodow i nie korzystali z mediow. ponadto umowy byly
podpisywane kiedy liczba uczniow w szkole byla znacznie wyzsza, a od 2 lat notowany
lest duzy spadek liczby uczniow.
Naczelnik Wydzialu Gospodarki Nieruchomoscianri powiedzial, Ze ro;zmawial
z ksiggowq z GiLO, ktora wyjasnita, ze waloryzacja nie byta przeprowiadzana.
Nastqpnie przedstawil informilcjq dotyczqcq czynszu za wynajrnowane
pomieszczenia:
- 900 zl wysoko5 c czynszu ustalonil w 2012 r. za kiosk s;zkolny, po waloryzacji prowinno
byc 943 zl, propozycja dyrektora 800 zl,



- 1.100 zt wysokosc czynszu z 2012 r. za bufet malej gastronomii, po waloryzaqi
powinno byc 1.153 zl, propozycja gS0 zl
- 2 sale gimnastyczne w budyntiu liceum przeznaczone na zajqcia karate BOO zl
w 2012 r., po waloryzaqi 619 zl, propozycja 600 zl,
- sala gimnastyczna na I pigtrze liceum na zajgcia gimnastyczne 250 zl, po waloryzacji
262 zl, propozycja 250 zl,
- czqsc korytarza prowadzqca do sali gimnastycznej na
ustawienie automatu z napojami - czynsz w 2012 r,
propozycja 150 zl,
- sale na potrzeby szkoty jqzykow obcych propozycja
wakacji i ferii 200 zl.

parterze budynku licelum pod
150 zl, po waloryzacji 157 zN

czynszu 1.500 zl, w okresie

p. Wojciech Osinski stwierdzit, ze w przypadku gdy dyrektor otrzymala wniosek
najemcy o zmniejszenie czynszu to powinna wystqpic do Zarzqdu o nowy wyKaz,
a tego nie zrobila. Zaproponowal, 2e przygotuje informacjg dotyczqcar zasad
postqpowania przy wynajqciu i wydzier2awieniu pomieszczeri i przekaze dyrektorom
jednostek.

Starosta zaproponowat, aby przedyskutowa(; kwetstig wysokoSci czynszu
z nowq dyrektor i Zarzqd powroci do tematu na kolejnym posiedzeniu.
Zarzqd przychylit siq do powyzszej propozycji.

Ad.6
Skarbnik Powiatu - Tereser Bqk przedstawila wstgpne zaloaenia do projektu

budzetu powiatu na 2015 rok:
- wskaznik inflacji - 1,2o/o
- odpis na ZFSS pozostaje na poziomie poprzedniego okresu 1.093,93 zr,
- najnizsze wynagrodzenie bqdzie wynosito 1.750 zl,
- Fundusz Pracy na poziomie 2,41>oh,
- utrzymanie cen za media na poziomie sierpnia/wrzeSnia biezqcego roku,
- wynagrodzenia na dotychczasowym poztomte,
- ograniczenie wydatkow biezqcych i merksymalizacja dochodow biezqcycn,
- wysoko6c kredytu uzaleZniona bgdzie od zadar'r wprowadzonvch do budzetu.

Zarzqd zaakceptowal powyzsze ustalenia.

Ad. 7
Naczelnik Wydzia{u Gosprodarki Nieruchomrcsciami Wojciech Osinski

poinformowal, 2e najemca z budynku przy ul. Starrkowizna wymeldowal sig, ale
fizycznie jeszcze siq nie przeprowi,rdzil.
Dodal, 2e w dniu 28 sierpnia br. wyslane zostaly pis;ma do PGE Obrot z r;iedzibq
w Warszawie i PW|K w Minsku Maz. z prosbq o rozwiqzanie umow na dostawq: energii
elektrycznej, wody i Sciekow z koncem wrzesnia br. Kolejno bgdzie mo2na pr;zystqpic
do rozbiorki budynkow. Ponadto podpisana zostala umowa z geodetel, ktory
w obecnoSci przedstawicieli Shrarbu Pahstwa i Lasow Par'rstwowych dokona
wydzielenia dzialki i wowczas wystqpimy z tq dokumentacjq do wojewody o rrvydanie
decyzji na tq czgsc, ktora nie podlega przekazaniu do l-asow Par'rstwowych.
P. Wojciech Osiriski poinformowal, 2e rozmawiaN z firmami zajmujqcrlmi siQ
rozbiorkami i wplynqta 1 oferta nia wyburzenie budynkow do stanu ,,0" (z ullylizacjq
niebezpiecznych odpadow) na kwotg '15.000 zl netto za l obiekt (nie wyceniono
budynku przy ulicy Stankowizna). Dodal, 2e zlecil r6wniez przygotowanie kos;ztorysu
rozbiorki budynkow na ul. stankowizna i koszty przedstawiajq siq nastgpujqco:
- rozbiorka budynku glownego szkoly - 84.476 zl



- rozbiorka budynku dydaktyczneeto w Gliniaku - BB.4ZO zl
- rozbiorka 3 budynkow internatowych - 173.684 zl.
Nastqpnie zaproponowal, aby wystqpic z zapylaniem clo firm w zakresie zlo2enia oferL
dotyczqcych kompleksowej rozbiorki budynkow na ur. stankowizna.

Zarzqd Powiatu przychylil sig do tej propozycji.
Naczelnik Wydzialu lnwestycji Wincenty Bartnicki poinformo,wal, 2e

22 sierpnia br. wptynqto wystqpienie firmy ,,LUX", litora jest wykonawcq remontu
polegajqcego na dostosowaniu budynku Starostwa do wymogow przeciwpozerrowych,
przebudowie sanitariatow oraz przebudowie prz:.ylqcza kanalizaqi sanitarnej
o przedluienie terminu realizacji rio 30 pa2dziernika br.
Nastqpnie dodal, ze dniu I wrzesnia br. odbyto siq spotka nie z przedstawicielami firmy
I zaproponowano ewentualne wydluzenie terminu do 15 pa2dziernika br., gdy7
wydtuzenie do konca pa2dziernika spowodowatoby krcmplikacje w realizaqi zadania
dotyczqcego wykonan ia parkin g u wewnqtrznego.

Zarzqd Powiatu przychylit sig do propozycji wydluzenia terminu realizacli
zadania do 15 pa2dziernika br.
Sta rosta powiedzi a l, 2e firma,, L Ux," j est rown iez wyko n aw cq zadania poleg ajqceg o n a
budowie budynku administracyjnego Zarzqdu Drog Powiatowych w Minsku ltAaz.
i uzyskano zapewnienie,2e do kolica roku zostanie wykonany stan surowy zarnknigty.

Kolejno p. Wincenty Barlnicki poinformowat o zaawansowaniu prac
remontowych w starej czqsci Zesprotu szkot specjalnych w lgnacowie.

Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk powiedziala, ze ogloszony zostaN przetarg na
kredyt bankowy. Wptynqlo 5 ofert, z ktorych jedna nie spelnia wymogow fornralnych.
W ramach ogloszonego przetarEu wplyngly oferty: Banku SpoNdzielczego Banku
Slqskiego, Polskiego Banku Sp(rldzielczego w Wyszkowie, Banku Gospodarstwa
Krajowego i PKO BP.

Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbqdzie sig'i5 wrzesnia br. o godz. 14.00.

Ad. I
Protokol posiedzenia w dniu 29 sierpnia 2014 r. zoslei przyjqty.

Ad. 9
Zamkniqcie posiedzenia.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski

Wicesta rost a - Krzy sztof Plochocki

Czlon kowie Zarzqdu'. Henryk Ksiqzopolski

Marek Pachnik

Marcin Nowak


