
Protokot Nr 135/14
pos iedzen ia Zarzqdu Powiatu M i nskieg o

w dniu 29 wrze6nia 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczyli :

Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicestarosta - Krzvsztof Plochocki

czlonkowie Zarzqdu: Henryk Ksiqzopolski
Marek Pachnik
Marcin Nowak

orat Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Stanislaw Srnater - nacz. Wydz. Srodowiska i Rolnictwa
Andrzej Solonek - dyr Z.arzqdu Drog Powiatowych w Minsku Maz.
Emilia Piotrkowicz - nacz. Wydz. OSwiaty i Promocji
Malgorzata Beczek - dyr ZS Nr 1 w Mirisku Maz.
Wojciech Osiriski - nacz. Wydz. Gospodarki Nieruchomosciami

Porzqdek posiedzern ia :

1 Otwarcre posiedzenia
2 Przyjgcie porzqdku obrad.
3 Informacja o dzialalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenra.
4 Uzgodnienie projerktu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m Ceglow
5. Przedstawienie wynikow konsultacji projektu ,,Programu wspolpracy Powiatu Minskiego

z organizacjami ptozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art, 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego io wolontariacie w 2015 roku'

6 Sprawy oSwiatowr:.
7 Podjqcie uchwa{y w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodow i wydatkow bucizetu

Powiatu Minskiego na lV kwartal2014 r

B Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na2014 rok.
9 Sprawy rozne
10 Przyjqcie protokolu posiedzenia w dniu 15 wrze6nia 2014 r.

1 1 Zamknigcie posiedzenia,

Ad. 1

Starosta - Antoni Janf arczynski otworzyl posiedzenie.

Ad. 2

Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostal przylqty jednoglo6nie.

Ad. 3

Starosta - Antoni JanTarczynski poinformowal o nastqpujqcych sprawach:



- w dniLl 24 pa2dziernika br o godz. 9.OO odbgdzie siq rozprawa w WSA dotyczqca
skargi zlo2onei prz:.ez firmg INTERMEDIC Sp, z o.o., a dotyczqca odrzucenia wni,csku
zlozonego w ramach zadania ,,Rozbudowa, rnodernizacja i restrukt uryzacja
Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim
w formule partners;twa publiczno-prywatnego" z powodu brakow formalnych,- podpisano umowQ z WFOS|GW na dotacjg w kwocie 1O.0OO zl na konkurs
ekologiczny,
- zawarlo akt notarialny z W6jt Jakubowa na przekazanie w formie darourizny
nieruchomosci o pow. 31 arow \ / Jakubowie pod budowq drogi,
- odbylo sig postgp,owanie przetargowe na budowq parkingu wewnqtrznego, wplynglo
{l ofert, wybrana zostala oferla firmy ALWIL Albert Winiarek z CnroSli na kwotg
103.843,12 zl ( w budzecie zabezpieczone zostaly Srodki w kwocie 163.000 zl),
- w ramach NPPD[- zloZone zostanE dwa wnioski na drogq Minsk Mazowiecki - Wolka(lzarninska (dofinansowanie z m. Minsk Maz. 100.000 zl iz gm.Minsk Maz.
{10.000 zt) i drogq l(atuszyn-Mrozy-Latowicz (dofinansowanie z m. Mrozv 40O OO0 zl)

Ad.4
Starosta pow,iedzial, ze wojt gminy enie projektu

miejscowego planu zagospodarowania prz i Cegiow,
Nastqpnie dyrektor ZDP w Minsku Maz. -
do przedlozonego nrateriatu: 

tvtaL' - swoje uwagl

- zapis w tekscie planu ,,minimalna szerokosc w liniach rozgraniczajqcych 23 m
z dopuszczeniem sz:erokosci mniejszej w terenach istniejqcej zadrldowy..." Natonriast
w czqsci graficznej poza terenem istniejqcej zabudowy na obszarze,,2L" wpisana jest
sz:errcko5c 14 m, a powinna byc z5)odnie z $ 30 ust. 3 pkt 1 25 m.- zapis w tekscie planu ,,minimatlna szerokosc w liniach rozgraniczajqcych 20 m
z tlolluszczeniem sz:erokoSci mniejszej w terenach istniejqcej zabudowy... ". Natonriast
w czqsci graficzne.i poza terenem istniejqcej zabudowy dla drogi: nr 222g\N na
obszarze,,ZL" jest szerokos6 10-i2 m, a powinna byc zgodnie z $ 31ust. 3, pkt 1 2lo m
i rtr 2t244w na okrsziarze ,,ZL" i ,,R" jest szerokosc 13 m, a powinna byc zgodnie z $ 31
us;t. 3 pkt 1 20 m,
- w tekScie planu droga nr 2243W wpisana jest jako ,,L" natomiast w czqsci graficznej
,,2". w rzeczywistosci droga ta jest drogq klasy ,,2" stqd w tekscie planu $ 12 ust. i
nalezydokonac zmiany oruzw $ 32 ust.3 pkt 1 wartoSc z12m zmienic nil 20 m.- zapis w tekscie ;rlanu ,,Minimalna szerokosc w liniach rozgraniczajqcych 12 m
z dopuszczeniem szerokoSci mniejszej w terenach istniejqcej zabudowy.." - btqd
zwtqzany z punktenr 4. Po uwzglqdnieniu poprawki punktu 4 na obszarze,,ZL" - lasy
i ,,R" - rolne, szerokosc powinna byc zgodna z $ 32 ust. 3 pkt 1 20 m

Nastqpnie naczelnik Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa - Stanislaw Smater
przerJstawil uwagi do ,,Prognozy oddzialywania na srodowisko dotyczq<)ej projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci- Ceglow"
w zakresie ochrony gruntow rolnych.
- prodana podstawa prawna nie zawiera zapisu z po2niejszymi zmianami,
- na stronie23 akaplit 2 wymaga skorygowania poniewaz odnosi sig do art. 5b, ktory
zostal uchylony w dniu 5 wrzesnia 2014 r. ustawE z dnia 11 lipca 2A14 r. o zmiranie
r.rstaruy - Prav,lo ochrony rirodowislsa oraz niektorych innych Lr_cti:tw,
- przywolywany terrnin ,,odrolnienie" jest pojqciem uzywanym w jqzyku porocznym,
zgodnie z ustawq o ochronie gruntow rolnych i lesnych powinno byc ,,zmiana
przeznaczenia grunt6w na cele nierolnicze poprzez ustalenie innego niz rolniczy
sposob uzytkowania gruntow rolnych".



Zarzqd uzgoclnil projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla m. Ceglow z powylszymi uwagami.

Ad. 5
Naczelnik WydziaNu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz poinformowala, ze

kcrnsultacje projektru ,,Programu wspolpracy Powiatu Mirlskiego z organizacjami
pc>zarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego io wolontariacie w 2015 rr)ku"
trualy od 29 sierpnira do 14 wrzesnia br. W trakcie konsultacji nie zgloszono zadnych
uwag do projektu.

Ad. 6
Naczelnik Ernilia Piotrkowicz przekazala do zapoznania informacjg o stanie

realizaqi zadan oswiatowych za rok szkolny 201312014.
Nirstgpnie przedstawita propozycjq rozdysponowania 90 godz . na zajqcia dodatkowe.
Wyjasnita, ze uwzglgdniono oczekiwania i propozyqe dyrektorow i zaproponowata,
aby pulq podzielic w nastgpujqcy sposob.
- po 2 godz. tygodniowo dla ka2dej szkoly ponadgimnazlalnej na doradz:two
zawooowe,
- ii godz. tygodniowo dla psychologow,
- a pozostale 53 goclziny:
- w ZS im. M. Sktodrcwskiej-Curie w Minsku Maz.- chor Scherzo - 6 godz. ,2 godz.. na
zajqcia matematycz"no-fizyczne, 2 godz. na zajqcia biologiczne, 2 godz. na zajqcia
chenriczne.
- w G|LO w Minsku Maz. - 4 godz. na zajqcia matematyczno-fizyczne, 2 godz. na
zajqcia geograficzno-spoteczne,3 godz. na indywidualny tok nauczania dlil 2 uczniow
z liceum,
- w ZS Nr 1 w Minslku Maz. - 4 godz. na zajqcia matematyczno-fizyczne,2 godz. na
zajqcia z programu ,AutoCada,2 godz. na zajqcia z przedmiotow geodezyjnych,
- w ZSZ Nr 2 w Mitirsku Maz. 2 godz. na zalgcia z tematyki transportowej, 2 godz. na
zajq cia m ate m aty czno-fizy czne, 2 godz. n a kolo e I e ktrycz n e,
- ;ZSE w Minsku Mitz. - 8 godz. lqcznie na kolo ekonomiczne, teatr ,,Swiat sceny",
zajgcia z przedsigbicrczosci oraz rlodatkowo 4 godz. na pilkq siatkowq dziewczql,
- ilSA w Minsku Maz. 2 godz. na zajgcia matematyczno-fizyczne, 2 godz. na zajqcia
biologiczne.
Zajgcia rozpoczqNyby siq od 1 pazdziernika br.

Wicestarosta - Krzyszlof F'lochocki powiedzial, 2e przedstawiona propozycja
powstala po zapoznaniu sig zpotrzebami w poszczegolnych szkotach.

Czlonek Zarzqdu Marek Pachnik zwrocil uwagg, 2e nie ma godzin
przyznanych nauczrlcielowi, ktory przygotowuje uczniow do konkursu ,,ZloIa kielnia",
a w ktorym mamy osiqgnigcia.
Wicestarosta powieldzial, 2e zwroci siq do dyrektora ZS Nr '1 w Minsku llAaz.
o wyjaSnienia w tym zakresie.
Kolejno p. Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2e zbliza siq Dzien Edukacji Narodowej
i z te1 okazji przyzn,awane sq nagrody dla nauczycieli i dyrektor6w. Zgodnie z Karl.q
Niruczyciela i regulaminem fundusz przeznaczony na nagrody jest okreSlony
w wysoko5ci 1oh planowanego rocznego osobowego funduszu wynag rodzen. Dodala,
ze w ramach posiadanych Srodk6w na nagrody dla nauczycieli i dyrektorow mcrzna
przyznac trzy nagrody dla dyrektorow i 17 nagrod dla nauczycieli. Ponadto wyjasnila,
ze nagroda dla dyrektora nie mole byc niZsza niz Srednie miesiqczne wynagrodzenie



nauczyciela dyplornowanego, a clla nauczyciela nie niZsza niz Srednie miesiqczne
wynagrodzenie nauczyciela stazysty. W zwiqzku z powy2szym ustalono, ze nagroda
dlia dyrektora wynier;ie 5.000 zl, a dla nauczyciela 2.720 zl.
Nirczelnik Wydzialu O6wiaty i Promocji przypomniaNa,2e w sierpniu nagrodq otrzymala
p. Jadwiga Ostrowsl<a-Dzwigala w zwiqzku zlym pozostaly do przyznania nagrody dla
dwoch dyrektorow.
Po analizie Zarzqd Powiatu postanowil przyznac nagrody dyr. ZSS w lgnacowie -
Janinie Brzeszkiewiczi dyr. ZSA w Minsku Maz. - Danucie Miraszewskiej.
P. Emilia Piotrkowir:z powiedziala, 2e medal KEN otrzyma p. Malgorzata Beczek,
Krystyna Milewska-lStasinowska, Edyta Ludwiniak, nagrodq Mazowieckiego Kuratora
o6wiaty - p. Joannar Kowalska, nie ma jeszcze informacji o nagrodzie MEN.
P. Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2e Zarzqd Powiatu, jakis czas temu przyjql zasadg
uz:"aleZniajqcq liczbrT nagrod dla nauczycieli od etatow kalkulacyjnych w szktole.
Przyjmujqc tq zasaclq powinno byc przyznanych 19 nagrod dla nauczycieli, ale Srodki
finansowe umozliwiajq przyznanie 17 nagrod.

Zarzqd postarnowil, 2e w zwiqzku z powy2szym ustaleniem podjgta zostianie
proba przyznania 19 nagrod,
Kolejno p. Emilia Piotrkowicz poinformowata o zmianach na stirnowiskach
wicedyrektorow w proszczegolnych szkolach:
- GILO w Minsku Mztz. 2 v-ce dyr. (M. Chodzinska, K. Rosochacka),
- ZS Nr 1 w Mirisku Maz.3 v-ce dyr. ( w tym zmiana zamiast p T. Urbanowicza,
p. P. Domagala),
- raSZ Nr 2 w Minsku Maz. 3 v-ce dyr. (bez zmian)
- ZS im. M. Sk{odowskiej-Curie w Minsku Maz. (zmiana zamiast p. U. Barlnickiej
p. Miarlena Pustola)
- Z-SE w Minsku Ma,2. (bez zmian)
- ZSA w Minsku Maz.. (zmiana zamiast p. A. Niewinskiej p. l. Kowalczuk-Bekiesza).

Naczelnik Wydziatu OSwiaty i Promocji przedstawila wniosek dyr. ZS l,lr '1

w Minsku Maz. o wyrazenie zgody na utworzenie stanowiska 4 wicedyrektora lub
kierownika ds. praktyk zawodowych i organizacji ksztatcenia zawodowego w szkole,
argumentujqc du2e1 ilosciq oddziatow. Ponadto dyr. M. Beczek zturocrla siQ
o ;zwiqkszenie o 1 e1.at liczby pracownikow obslugi lub przesuniqcie pracournika zZSA
lub CKZiU do Zespolu Szkot Nr 1 do utrzymania czystosci na terenie szkoly.
Ustalono, ze do po\/yzszych wnioskow Zarzqd powroci na kolejnym posiedzeniu.
Nirstqpnie p Emilia Piotrkowicz przedstawila wniosek dyrektora ZSZ Nr 2 w Minsku
Maz. Poinformowalar, ze spoleczno6c szkolna jest zaang aZowana w realizacjg projektu
eclukacyjno-patriotycznego ,,Zolnie,rze Wyklqci-podziemie aniykomunistyczne powiatu
minskiego". W ramach tego projektu opracowany zostanie zbior wspornnien osob
zaanga2owanych w walkQ o niezale2ny byt Panstwa Polskiego. Przeprowadz,one
zostaly rozmowy z 9 osobami uczestnikami drugiej konspiracji oraz swiadk:ami
wydarzen. We wspirlpracy z Miejskim Domem Kultury tworzony jest film i rnonogriafia.
W zwiqzku z powy2szym zwracajq siq o kwotq 11.000 zl na sfinalizowanie realizzacji
filmu.
Starosta powiedzia,l, ze nale2y podjqc probg wpisania tego zadania <Jo budzetu
przyszlorocznego.

Ad. 7
Skarbnik Powiatu omowila projekt uchwaly w sprawie ustalenia harrnonogramu

realizacji dochodow' i wydatkow budzetu Powiatu Miriskiego na lV kwartal 2014 r.



WyjaSnita, 2e na lV kwartat poziom dochodow zalo2ony zostat w wys. 99,3% i pozionr
wydatkow w wys.99, 560/0.

Przeprowadzono glosowanie Qad projektem uchwaly w sprawle ustalenia
harmonogramu realizac,ji dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Miriskiego na
lV kwartal 2014 r.

Cztonkowi e Zarzqdu glosowali nastqp ujqco:
- Starosta - Antoni Janf arczynski - za podjqciem uchwaly,
- Wicestarosta - Krzyszlof Ptochocki - za podjgciem uchwaty,
- Czlcrnek Zarzqdu - Henryk Ksiqzopolski - za podjqciem uchwaty,
- Czlonek Zarzqdu - Merrek Pachnik - za podjgciem uchwaty.
- Czlonek Zarzqdu - Marrcin Nowak - za podjqciem uchwaly,
Glosow przeciwnych i wstrzymujqcych siq nie byto.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalq Nr 729114 w sprawie ustalenia
harmonogramu realizacji dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Mifiskiego na
lV kwartaN 2014 r,

Ad, 8
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian

w budzecie Powiatu nzt 2014 rok. WyjaSnita, 2e zmiany polegajq na zmianie planu
dochcrd6w i wydatkow z=wiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych
z budzetu pafstwa, przreniesieniu wydatkow miqdzy $$ w ramach tego samego dzialu
w zakresie wydatkow biezqcych i dotyczyly:

Zmiany dotyczq nastgpujqcych jednostek:
- Starostwa Powiatowego,
- Zarzqdu Drog Powiatowych w Minsku Mazowieckim
- Komerrdy Powiatowej Pahstwowej S;trazy Pozarnej w Mir1sku Maz.
- Zespotu Szkoi Specjalnych w lgnacowie,
- Zespolu Szkol im. M. lSklodowskiej - Curie w Mirisku Maz.
- Zespolu Szkot Zawodowych Nr 2 w Mirisku Maz.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejowku

Nastgpnie przef)rowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwalv
czionkowie Zarzqdu glosowali nastgpujqco:
- Starosta - Antoni JanTarczynski - za podjqciem uchwaly
- Wicestarosta - Krzysz:tof Ptochocki - za podjgciem uchwaty,

- Cztonek Zarzqdu - He;nryk Ksiqzopolski - za podjgciem uchwaty,
- Cztcrnek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaly,
- Cztcrnek Zarzqdu - Miarcin Nowak - za podjgciem uchwaty
Glos6w wstrzymujqcyclr i przeciwnych nie bylo

Zarzqd Powiatu podjqt uchwalg Nr 730/14 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2014 rok,

Ad, 9
Dtyrektor ZS Nr '1 w Minsku Maz, - Malgorzata Beczek poinformowata o sytuacji

zaistniatej w budynku przy ul, . Wyja6nila, ze lokal nakazem sqdu w 2010 r.

zajqla po zmadej matce p. W 2013 r, zadlu2enie za najmowane
mieszkanie zaczqlo drastycznie rosnEc i na dzieri 28 sierpnia 2014 r. wynioslo



9.304 zl. Dyrektor poinformowala, 2e przekazala ostateczne wezwanie o przekazanie
lokallu na dzieri 5 wrzesnia br. i zdanie kluczy. W dniu 23 wrzelnia br, a<jministracja
olrzymaNa informacjg, ze mieszkanie jest puste i drzwi sq otwarte. Wezwana zostata
policla, stwierdzono, 2e mieszkanie jest puste i jest przypuszczenie, 2e o:;oby
wyjechaty za granic9. Dodala, 2e zmienila zamki i mieszkanie zostalo zamkniqte.
Dyrerktor ZS Nr 1 w Minsku Maz. zwrocila siq o udzielenie pelnomocnictwar do
reprezentowania powiatu, wyrazenie zgody na wystqpienie do sqdu o eksnrisjg
i ltstanowienie kuratora dla osob, ktorych miejsca pobytu nie zna. Ponadto zwrocila sig
o udzielenie pomoc'y prawnej przez radcow prawnych Starostwa.
Dodaia, ze koszty wstqpne to kwota ok, 1oo0 zl, ktore ponosi szkota.

Zarzqd Powiatu wyrazrl zgodq na udzielenie pelnomocnictwa do wystgpowania
przed sqdem w sprelwie o eksmisjq i ustanowienie kuratora.

Naczelnik Wydzialu Gospodarki NieruchomoSciami Wojciech Osiriski
poinformowal, 2e wplynglo 14 ofert na wykonanie rozbiorki budynkow przy
ul. Stankowizna w Mirisku Maz. Najtansza oferta opiewa na kwotg 70.000 zl brutto.
Drrdal, 2e przeprowtadzi negocjacje z oferentami.

Kolejno p. Wojciecl"r Osinski przedstawil wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mrozy,,
kt6ry'w zwiqzku z;zawarlq umowq z powiatem o pomocy rzeczowej przy reali;zaqi
zedania pn. ,,Przebrudowa drogi nr 2231W Latowicz-Mrozy-Kaluszyn -skrzyzowanie
w m Mrozy w km 16+615 z ul. Granicznq" o uZyczenie ww. odcinka drogi w terminie
dct 22 wrzesnia do 3i1 pa2dziernika 2014 r w celu realizaqi zadania inwestycyjnego.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na uLyczenie odcinka drogi na potrzeby reali;z.acjt
zedania.

Skarbnik Powiatu poinformowala, ze dyrektor PCPR w Minsku Maz. zwrocit sig
o wyrazenie zgody na aneksowanie umowy z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
w zwiqzku ze zmienq preliminarza. Wyjasnila, 2e chodzi o przesuniqcie srodkow
finarrsowych z PFRON w poszczegolnych punktach planu finansowego na 2014 r.
przeznaczonych na dzialalnosc Warsztatow Terapii Zajgciowej w Minsku Maz.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na aneksowanie umowy.

Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie siq 15 pa2dziernika br. o godz. 13.00.

Ad.11
Protokol posiedzenia w dniu 1 5 wrze6nia 2014 r. zoslal przylqIy.

A.d.12
Zamkniqcie posiedzenia.

Stiarosta - Antoni Jan Tarczynski

Wicesta rost a - Krzy t;ztof Ploc hocki

Cz*onkowie Zarzttrdu Henryk Ksigzopolski

Marek Pachnik

Marcin Nowak


