
Protok6l Nr 136/14
posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mi riskiego

w dniu 15 pa2dziernika 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Starosta - Antoni Janf arczynski
Wicestarosta -- Krzvsztof Ptochocki

cztonkowie Zitrzqdu: Henryk Ksigzopolskr
Marek Pachnik

orazt Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia F'iotrkowicz- nacz. Wydz. Oswiaty i promocji
wojciech osinski - nacz. wy-dz. Gospodarki Nieruchomosciami
Wincenly Bartnicki - nacz. Wydz. Inwestycji
Mieczyslaw Romejko - dyr. SPZOZ w Mirisku Maz.
Mariusz Martyniak - z-ca dyr. SPZOZ w Mihsku Maz.

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcieposiedzenia.
2 Przyjqcie porzqdku obrad.
3 lnformacja o dzialalnosci starosty w okresie od poprzednrego posiedzenia.
4. Sprawy z z;akresu sluzby zdrowia,
5 Przyjgcie projekiow uchwal i innych materiatow na XXXI sesjq Rady Powiatu Mihsr<re5;o,
6. Podjqcie uchwaiy w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjq w latach

2015-2019 zadania w zakresie prowadzenia instytucjonalnej pieczy zastqpczej.
7. Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie wysokosci dotacji na jednego ucznia,

wychowanka oraz dziecko objqte wczesnym wspomaganiem rozwoju w publicznych oraz
niepublicznych szkolach i placowkach oSwiatowych dotowanych zbud2etu Powiatu lVlinskiego

8. Podjgcie uchwaly w sprawie przyznania Stypendiow Starosty za wysokie wyrriki w nauce
9 Rozpatrzenie wniosku Klubu Sportowego ,,Barakuda" w Minsku Mazowieckim o wprowadzenie

zmian w urnowie nr 13120141s o wsparcie realizacjizadania publicznego pod nazwq,,V Grand prix
w Plywaniu" zawartel w dniu 29 09 2014 r

10 Sprawy z zzakresu gospodarki nieruchomoSciamt.
1 1 Sprawy z zakresu inwestycji.
12 Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na2Oi4 rok.
13 Sprawy r62ne.
14 Przyjgcie protokolu posiedzenia w dniu 29 wrzeSnia 2014 r.
15 Zamknigcie posiedzenia

Ad.1
Staroster - Antoni Jan Tarczynski olworzyl posiedzenie.

Ad.2

Starosta lprzedstawit porzqdek posiedzenia, ktory zostal przyjety jednogloSnie
(w obecnosci 4. czlonkow Zarzadu).



Ad. 3
Starosta -Antoni Janf arczynski poinformowat o nastgpujqcych sprawacn:

- podpisana z:ostala umowa na realizacjq parkingu wewngtrznego Starostwia i Urzqdu
Miasta; zadanie bqdzie realizowata firma ALWIL za kwotq 103.843,12 zl i powinno
zostac zreali;zowane do 23 listopada br.
- w dniu 13i pa2dziernika br. odbyt sig Powiatowy Dzien Edukacji trlarodowej
potqczony z lZO-leciem ZSZ Nr 2 w Minsku Maz.

Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki poinformowat o nastqpujqcych sprawach:
- w dniu 14 pa2dziernika br. odbylo siq uroczyste otwarcie wyremontowanej sali
gimnastycznej w ZSE w Minsku Maz.
- od 6 paidziernika br. tnruaty spotkania konsultacyjne z dyrektorami powiatowych
jednostek w;uakresie projektu budzetu na rok 2015,
- odbyly siq z zakresu zarzqdzania kryzysowego na terenie Stacji
Elektroenergretycznej ,,Mitosna" w Sulejowku. W cwiczeniach uczestniczylo ok. 120
osob,
- odbyfy siq )lV Biegi Przelajowe osob Niepelnosprawnych w lgnacowie.

Ad.4
Dyrektor SPZOZ w Minsku Maz. Mieczyslaw Romejko powiedzial, Ze

przygotowywana jest cafosciowa koncepcja rozwoju szpitala, a czgsciq tej koncepcji
jest m.in. budowa pawilonu przy lqczniku. W chwili obecnej realizowane jest zadanie
polegajqce nie wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla szpitala
(dostosowanie do potrzeb funkcjonowania szpitala leraziw przyszloSci), ale wymaga
to dokonania z:mian w dokumentacji pierwotnej tj,:
- apteka zaplanowana jest w pawilonie, a w pierwotnej koncepcji w starej czqsci
szpitala na I pigtrze. W nowym zadaniu do tego pomieszczenia zostanie przeniesiona
administracja (bez serwerowni i informatykow).
- w pierwotnej koncepcji nie byto zaprojektowanego archiwum, obecnle bgdzie
wygospodarowane pomieszczenie tam, gdzie byla pralnia oraz powierzchnia w kuchni
i tam utworzone zostanie archiwum i centralna szatnia, a takze nieduze
pomieszczenier na salg konferencyjnq,
- kuchnia zo:stanie outsourcingowana, jako kolejny etap restrukturyzacji, ktory
spowoduje, ze poziom uslugi nie obnizy sig, ale obnizq siq koszty o ok. 30%.
Dyrektor SPZOZ zwrocil sig o intencyjnq zgodg, Zeby rozpoczqc dzialania w celu
przygotowan ia dokumentacj i.

Zarzqd Powiatu wyraztl zgodg na podjgcie dzialan w kierunku opracowania
dokumentacji.

Ad. 5
Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki przedstawiN proponowany porzqdek olcrad sesji

Rady Powiatu, ktora odbqdzie sig w dniu 29 pa2dziernika 20114 r.

- lnformacja dyrektora Zarzqdu Drog Powiatowych o stanie drog powiatowych oraz
przygotowaniu do sezonu zimowego 201412015. Materiat przyjqto bez uwag.

- Informacja o przebiegu wykonania budzetu powiatu, informacja o ksztaitowaniu siq
wieloletniej prrognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonarria planu
finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Minsku
Mazowieckim za I polrocze 2014 r. Material przyjqto bez uwag.



- Informacja o stanie realizacli zadan oSwiatowych za rok szkolny 201312014. Materiat
przyjgto bez uwag.

- Podjqcie uchwaly w sprawie Programu wspolpracy Powiatu Minskiego
z organizacjiami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o dzierNalnosci pozytku publiczn ego oraz o wolontariacie. Material pr;zyjqto bez
uwag.

- Podjgcie uchwaty w sprawie wyraZenia zgody na zawieranie porozumien z Fowiatem
Makowskim dotyczqcyclr przejqcia zadan z zakresu oswiaty, Material przyjqto bez
uwag.

- Podjgcie uchwaly w sprawie wyra2enia zgody na zawieranie porozumien z Fowiatem
Bialobrzeskinn dotyczqcych przejgcia zadan zzakresu oSwiaty. Material pr,lyjqto bez
uwag.

- Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwatg w sprawie ustalenia rozktadu godzin pracy
aptek ogolnodostqpnych na terenie powiatu minskiego.

Wicestarosta wyjaSnil, 2e wpidana zostala do wykazu nowa apteka ZIKO na
ul. Kazikowskiego i ustalono godziny pracy apteki. Material przyjgto trez uwag.

- Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie okreslenia zadan finans;owanycn
ze Srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnycn
w 2014 r. Material przyjqto bez uwag.

- Podjgcie uchwaly w sprawie wyboru biegtego rewidenta do przeprowadzeniia badania
sprawozdania finansowego za 2014 r. Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim.

wicestarosta proinformowat, ze wybrana zostala firma ,,poLTAX" zwarszawy.

- Podjgcie uchrruaty w sprawie wysoko6ci oplat za usuniqcie i przechowywanie pojazdu
usunigtego z drogi oraz wysoko6ci kosztow powstatych w razie odstqpienia od
usunigcia pojazdu. Material przyjqto bez uwag.

- Podjgcie ur:hwaly zmierriajqcej uchwalg w sprawie okreSlerria przystankow
komunikacyjnych, ktorych wlascicielem lub zarzqdzajqcym jest Powiat Minski oraz
warunkow i ziesad korzystania ztych przystankow. Materiat przyjqto bez uwag.

- Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie Wieloletniej Prognozy Firransowej
Powiatu Miriskiego na lata 2014 -2021. Materiat przyjqto bez uwag.

- Podjqcie uchwaty zmieniajqcej uchwalq w sprawie uchwaly budzetowej Powiatu
Minskiego na 2014 r.

Skarbnik Powiatu poinformowala, Ze zmiany dotyczq m.in.:

- zwigkszenia planu dochodow biezqcych o kwotg 160.0OO zl ztytulu swiarJczonych
uslug przez CKZ|U, zmniejszenia planu wydatkow biezqcych o kwotg 6g.626 zl



stosownie do realnych potrzeb i zwiqksza siq plan wydatkow biezqcych o kwotg
75.054 zl z przeznaczeniem na zakup materialow do przeprowadzenia kursow oraz
odpis na ZFSS,

- zmniejszeniar planu dochodow w kwocie 257.550 zl z uwagi na zmiany w realizacji
projektu POKL pn. ,,Zwiqkszenie potencjalu szkol zawodowych na Mazowszu"
realizowan ego przez ZSZ Nr 2 w Mirisk u Maz.

- zmniejszenia planu wydatkow biezqcych o kwotg 269.691 zl z powodu ograniczenia
zakresu remontu w SPZOZ oraz zwiqkszenia planu wydatkow majqtkowych o kwotg
269.691 zt ner dotacjq dla sPzoz na realizacjq zadan inwestycyjnych,

- zwigkszenia. planu dochodow biezqcych o kwotg 10.000 zl ztytulu dotacji udzielonej
przez WFOSiGW na ,,Konkurs ekologiczny dla d-zieci i mlodziezv ze szkol rra terenie
powiatu mihskiego",

- zwigkszenia planu dochodcrw o kwotg 16.135 zl ztytulu darowizn otrzymany cn przez
Dom Dziecka w Falbogach orazzwiqkszenia wydatkow o tq kwotg zprzeznaczeniem
na zaKup wyposazenia i remonty w Domu,

- zwiqkszenia planu wydatkow o kwotq 7.000 zl z przeznaczeniem na zaKUD
pionizatora dynamicznego do rehabilitacji mieszkancow Domu Pomocy Spotecznej
w Kqtach,

- w PCPR zmnieisza sig plan wydatkow w kwocie 887 zl w rozdziale rodziny zastqpcze
oraz zwiqkszia sig plan dochodow o kwotg 82.915 zl z tytulu zwiqkszenia wysokoSci
Srodkow na realizacjq programu ,,Wsparcie na starcie",

- zniany naz\ ty zadana w ZSE w Minsku Maz. na ,,ZakLtp i montaz klimatvzatorow
w stolowce",

Cztonek Zarzqdu - Marek Pachnik stwierdzil, 2e w zwiqzku z brakiem Srodkow na
wynagrodzenia, szkoly nie powinny realizowac zakupow, tylko zaoszczqdzclne w ten
sposob srodki finansowe przeznaczyc na uzupelnienie wynagrodzen w oswiacie.

Przedstawiony material zostat przy)qly.

- Informacja <lotyczqca o6wiadczen majqtkowych radnych powiatu, kierownikow
jednostek powiatowych i os6b wydajqcych decyzje administracyjne z upowaznienia
starosty. Matr:rial zostat przyjgty bez uwag.

Ad. 6

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk odczytala projekt uchwaly w sprawie
ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjq w latach 2O1S-201g zadaniaw zakresie prowadzenia instytucionalnei pieczy zastgpczej. lrJastgpnie
przeprowadzono glosowatrie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd opowiedzial sig
jednoglosnie (w obecnosci 4 czlonkow Zarzqdu).

Zarzqd lPowiatu podjqt uchwalq Nr 731 114 w sprawie ogloszenia otwartego
konkursu ofert na realizacjg w latach 2015-2019 zadania w zakresie prowadzenia
i nstytucjonal rrej pieczy zastgpczej.



Ad. 7
Naczelnik Wydzialu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2e

uchwala podjqrta przez Zarzqd Powiatu w dniu 14 kwietnia br. w sprawie wysokosci
dotacji na jednego ucznia, wychowanka oraz dziecko objqte wczesnym
wspomaganiem rozwoju w publicznych oraz niepublicznych szkotach i pliacowkach
oswiatowych clotowanych z budzetu Powiatu Mihskiego wymaga rozszerzetLia o dwie
dodatkowe wargi. Dotyczq one szkot zlokalizowanych na terenach wiejskiclr - kwota
162,96 zl i na uczniow klas pierwszych - kwota 12,86 zr.

Ponadt<l p Emilia Piotrkowicz wyjasnila, 2e nowe wagi dotyczq Szkoly
Podstawowej {ipecjalnejw Zespole Placowek Oswiatowych ,,Mozes} wigcej" w Nowym
Zglechowie (dotacja na caly rok 2014 wyniesie 9.280,08 zl) i Spolecznej Szkoty
Podstawowej Specjalnej ,,Otwartych Serc" w Sulej6wku (dotacja na caly rok 2014
wyniesie 154,i\2 zl).

Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly
Zarzqd Powiatu opowiedzial siq nastgpujqco:
- Stirrosta - Antoni Janf arczynski - za podjqciem uchwaty
- Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zar;zqdu - Henryk Ksigzopolski - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaty,
Glosow wstrzymujqcych i przeciwnych nie byto (nieobecny M. Nowak)

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 732t14 zmieniajqcq uchwalg w sprawie
wysokosci dotacji na jednego ucznia, wychowanka oraz dziecko objgte
wczesnym wspomaganiem rozwoju w publicznych oraz niepublicznych
szkolach i plac6wkach oswiatowych dotowanych z bud2etu Powiatu Miinskiego.

Ad. 8

Naczelnik Wydzialu OSwiaty i Promocji poinformowala, ze wszystk.ie szkoly
zto2yly wnioski o przyznanie stypendiow za wysokie wyniki w nauce. Drcdala, ze
stypendium przyznane zostanie 14 uczniom w wysokoSci 3OO zl rriesigcznie przez
okres 1O m-cy Wyptata stypendiow nastqpi w dwoch iranszach tj do 15 grudnia ido
15 kwietnia.
Ponadto dodala, 2e w bud2ecie powiatu pozostala na stypendia kwota 8.4OCt zl
Nastgpnie odczylala projekt uchwaly w sprawie przyznania Stypendiow Starosty za
wysokie wynikli w nauce. Przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem
uchwaly Zarzqd opowiedzial sig jednogtosnie (w obecnosci 4 czlonkow Zarzqdu)

zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 733t14 w sprawie przyznania
Stypendiow Starosty za wysokie wyniki w nauce.

Ad. 9
Naczelnik Wydzialu C)swiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz powieclziala, 2ew dniu 14 pta2dziernika br. wptynqt wniosek Klubu Sportowego ,,Barakuda"o zaakceptowzrnie zmian w umowie. Zmiany dotyczq narmorlogramu i kosztorysu

realizacji zadania. Dodala, ze Klub otrzymal dotacjg w wysokosci 2 500 zl. W ramach
lego zadartia rrttaly byc przeprowadzone 2 rundy Grand Prix w plywaniu w miesiqcach
pa2dziernik i grudzien. W zwiqzku z zaistnieniem kilku okolicznosci tj. przedlu2ona
przerwa techn,clogiczna w Aquaparku oraz opublikowanie we wrzeSniu k:rlendarza
zawodow okrq:gowych przez Warszawsko-Mazowiecki Okrgg Plywacki, nie ma
mozliwosci zorganizowania dwoch rund. W zwiqzku z powy2szym Klub ,,Barakuda"



zwroci+ siq o wyrazenie zgody na organizacjq jednej rundy w dniu 9 listopada br.
(zmiana terminu realizacji zadania z 1.10.2014-31.12.2.014 r. na 20.10.2014-
20.12.2014 r.). Ponadto koszt catkowity realizacji zadania, jak i poszczegolne koszty
zostaly ponrniejszone o polowg (tj. dotacja w wysokosci 1.250 zl)

Zarzqd Powiatu zaakceptowal przedstawione zmiany, na podstawie ktorych
sporzqdzorry z:ostanie aneks do umowv.

Ad. 10
Naczelnik Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami Wojciechr Osinski

powiedzial, ze dyrektor ZS im. M. Sktodowskiej-Curie w Minsku Maz. zloZyla
informacjg o umowach podpisanych w zakresie wynajmu pomieszczen i powie rzchni
reklamowych.
Kolejno p. Wojciech Osinski poinformowal,2e w zwiqzku z budowq obiektu handlowo-
uslugowego na dzialce sqsiadujqcej z budynkiem Starosiwa p. Waldemal Chomka
zwrocil sig o wyrazenie zgody na podtqczenie do kanalizacji sanitarnej. podtqczenie
nastqpiloby prr.ez dziatkq stanowiqcq wtasnoSc powiatu. Dodal, ze zasiggnql informacji
od projektantat Baftosza Kowalczyka, ktory stwierdzit, ze istniejqce'przytqcze lestwystarczajqce i nie ma potrzeby go przerabiac. Ponadto z zalqczony'ch pi=er.
Przedsigbiorstwo WodociqEow i Kanalizacji warunkow technicznych wynika, 2e
warunki sq spellnione i przylqcze zostanie odebrane.

Zarzild Powiatu wyrazil zgodg na podlqczenie do kanalizacji sanitarnej.
Nastqpnie omowiony zostal wniosek zlo2ony pzez firmq Projektowanie Sieci

ilnstalacji Elek,trycznych Mariola Rucinska w MihskuMaz., ktora wykonuje na zlecenie
PGE Dystrybucja projekt przebudowy linii elektroenergetycznej sredniego
napigcialSkV rrv m. Mrozy iWola Rafalowska. Przebudowa linii polega na demontazu
linii napowietr,znych Sredniego napiqcia i budowie w ich miejsce linii kabl,rwych ze
zlqczami sE. w zwiqzku z powyzszym zwracajq sig o wyrazenie zgody na
zlokalizowanie kablowej linii elektroenergetycznej na terenie dzialki o nr ew 2558
w m, Mrozy.

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na zlokalizowanie kablowej linii na dzialce
nr 2558 w m. l\/rozy.

Naczelnik Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami poruszyl temat
nieruchomosci na ul, Stankowizna. WyjaSnil, ze geodeta wykonal mapq podziatowq
dziaNki w Gliniaku (dzialka o pow. 2.678 mkw.). W zwiqzku z powy2szym nieruchomosc
po SOSzW polozona w Mihsku Maz. i na Gliniaku ma powierzchnig ok 11.000 mkw.
Stwierdzil, ze po uzyskaniu decyzji komunalizacyjnej od wojewody mozrra bytoby
podjqc dzialania w kierunku sprzedazy tej nieruchomosci, bez dokonywania rozbiorki
istniejqcych tarn budynkow.
Ponadto dodal, ze wptyngly jeszcze oferty dotyczqce rozbiorki budynkow na kwotq
67.900 zl i ei4.575 zl (ta oferta z wytqczeniem kosztow utylizacji materiaiow
n iebezpiecznyoh).

Wicestarosta Krzyszlof Plochocki zaproponowal, aby nie dokonywac
rozbi6rki, ale i6;c w kierunku sprzedaZy nieruchomoSci
Kolejno p. Wc4ciech Osinski poruszyl temat nieruchomosci polozonej w Janowie.
Wyjasnit, ze postgpowanie w Ministerstwie Rolnictwa zostalo przedlu2one po raz
kolejtry, lyrrr ta:zettt do kotiea listopada br'. Dociai, 2e dyr. zSA w Minsku Maz zwrocila
siq o wydanie decyzji o wygaszenie trwalego zarzqdu na nieruchomo6ci stanowiacei
dz. nr 30715 pr;zy ul. Lipowej 4 w Janowie.



Naczelnik Wyclziatu zwrocil siq z pytanrem, czy ma przygotowac decyzjq o wygaszeniu
trwalego zarz.qdu i przejqc nieruchomos6. W6wczas nalezaloby zabezpieczye
nieruchomosc i rozwiqzac kwestig dotyczqcq ogrzewania budynku.
Wyja6nit, 2e firma Konsalnet okre5lila koszty zabezpieczenia nieruchomo6ci w kwocie
7 ,94 zl netto zia godzinq , a z paleniem w piecu B,4o zr netto za godzinq.
Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki wyjaSnil, ze obecnie w tej nieruchornosci jest
zatrud n ion ych 4 dozorcow.

Po wsttTpnei analizie tematu Zarzqd postanowil, 2e powroci do sprawy na
kolejnym posierdzen iu.

Ad.11
Naczelnik Wydziatu lrrwestycji - Wincenty Bartnicki poinformowal, ze w dniu

24 wrze9niia br. nastqpit odbior robot remontowych w starej czqsci budynku ZSS
w lgnacowie. opoznienie w realizaqi zadania to 26 dni roboczych.

Staroster - Antoni Jan Tarczynski stwierdzil, ze egzekwujemy od wvkonawcy
wszystkie kary umowne.

Zarzqd :zaa kceptowal powyzsze stanowisko.
Nastgpnie p. Wincenty Bartnicki przedstawil wniosek firmy ZIB z Biatej Podlaskiej
wykonawcy hetli sportowej w GiLO w Minsku Maz. o aneksowanie zawartej umowy
w zakresie przeniesienia wierzytelno6ci na rzecz osob trzecich.
Wyjasnit, iz kwestig tq konsultowaN z radcami prawnymi, ktorzy stwierdzili, ze nie ma
mozliwosci aneksowania umowy w tym zakresie.

Zarzqd Powiatu nie wyrazil zgody na aneksowanie w powyzszym zakresie
umowy na realizacjg hali sportowej w GiLO w Minsku Maz.

Kolejno przedstawiona zostal oferta PEC Sp. z o.o. z Minska Maz. w zakresie
przyNqczenia 9 obiektow ZS Nr '1 w Minsku Maz. przy ul. Budowlanej.
Naczelnik Wydziatu Inwestycji wyjaSnif, 2e PEC zwrocilo siq o przejgcie (za 1 zl brutto)
istniejqcej kotfowni na ok. ok. 3 lat tj do czasu spigcia istniejqcej i wybudowanej sieci
cieplowniczej. Jednocze6nie jednostka zwolniona bylaby z oplat zwiqzanych
z dozorem i eksploatacjq kottowni. Ponadto potrzebne byloby przeniesienie cesji na
dostawy gazu. Dodal, ze wartoSc kotlowni po amortyzaqi szacowana jest na kwote
167.505,79 zl.

Starosta powiedzial, 2"e nale2y wyjasnit z radcami kwestiq, czy jest mozliwosc
u2yczenia kotlowni PEC oraz kwestii zwiqzanych z podatkiem VAT.
Ustalono, 2e d'o tematu zarzqd powr6ci na kolejnym posiedzeniu.

4d.12
Skarbnil< Powiatu - Teresa Bqk przedstawiNa projekt uchwaly w sprawie zmian

w budzecie Powiatu na 2014 rok. WyjasniNa, 2e zmiany polegajq na zmianie planu
dochodow i wydatkow zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych
z bud2elu pans;twa, przeniesieniu wydatkow migdzy $$ w ramach tego samego dzialu
w zakresie wyclatkow biezqcych i dotyczyly:
- Starostwa Powiatowego,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Minsku Maz.
- Komendy Porruiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Minsku Maz.
- Zespolu Szkol im. M. Sktodowskiej - Curie w Minsku Maz.
- Zespolu Szkol Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz.
- Zespolu Szkol Ekonomicznych w Minsku Maz.
- Domu Pomoc;y Spotecznej w Kqtach
- Domu Ponroc;y Spotecznej Sw. Jozefa w Mieni,



- Powiatowego Centrum Pornocy Rodzinie

Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly
czlonkowie Zarzqdu gtosowa I i nastgpujqco
- Starosta -- Arrtoni Jan Tarczyhski - za podjqciem uchwary
- WicestarostaL - Krzysztof Plochocki - za podjgciem uchwaly,
- cztonek zar.zqdu - Henryk Ksigzopolski - za podjgciem uchwa!,
- Czlonek Z.arz:qdu - Marek Pachnik - za podjgciem uchwaly,
Glosow wstrzy'mujqcych i przeciwnych nie byto (nieobecny M. Nowak)

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 734t14 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2014 rok.

Ad. 13

Zarzqd Powiatu upowaznil radca prawnego p Agnieszkg UScinskq do
reprezentowa n ia Powiatu M ihskiego przed sqdam i ad m in istracyjnym i.

Zarzqd Powiatu podjq{ uchwalg Nr 735/14 w sprawie powolania Komisji do
przeprowadzen ia od bioru kofi cowego i nwestycj i.

Zarzqd Powiatu podjqt uchwaNg Nr 736/14 w sprawie uzyczenia czgsci
nieruchomosrci polo2onej w miejscowosci Kaluszyn stanowiqcej drogq
powiatowqnr 2251W.

Ustalono, 2e kolejrre posiedzenie odbqdzie sig 27 pa2dziernika br
o godz. 14.00

Ad. 14

Ad. 15

Protcrkol posiedzenia w dniu 29 wrzesnia 2oi4 r. zostar przylqty

Zamkni<2cie posiedzenia.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski

Wicestarosta -- Krzysztof Plochocki

Czlonkowie Zerzqdu. Henryk Ksiqzopolski

Marek Pachnik

'-_


