Protokol Nr 137114
ia Zarzqdu Powiatu M i ris kiego
w dniu 27 paidziernika 2014 r.

pos iedze

n

W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni Janf arczynski
Wicestarosta - Krzysztof Pfochocki

czlonkowie Zarzqdu: Henryk Ksiqzopolski
Marek Pachnik
Marcin Nowak

oraz; Danuta Strejczyk

- Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Urszula Soroka -z-canacz. Wydz. Oswiaty iPromocji
Wojciech Osinski - nacz. Wydz. Gospodarki NieruchomoSciami

Porzqdek posiedzenia:

1
2.
3.
4.

Otwarcieposiedzenia.
Przyjgcie porzqdku obrad.
Informacja o dzialalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia
Rozpatrzenie wnioskow do projektow uchwal i innych materialow na XXXI sesjq Rady Powiatu

Miiskiego

5

Podjqcie uchwaly w sprawie wyrazenia opinii dotyczqcej projektu ,,Programu Ochrony Srodowiska
dla Miasta Mihsk Mazowiecki na lata 2015-2018 z perspektywq na lata2019-2022".
6. Podjqcie uchwaly w sprawie uZyczenia czqsci nieruchomo5ci polozonej w miejscowo6ci Kaluszyn
stanowiqcej drogg powratowq nr 2249W.
7. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomo5ciamr.
8. Sprawy oswiatowe.
9. Sprawy r62ne.
1O Przyjqcie protokolu posiedzenia w dniu 15 pa2dziernika 2014 r
11. Zamkniqcie posiedzenia

Ad.

1

Starosta

- Antoni JanTarczyriski

otworzyl posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostal przyjqty jednoglosnie
(w obecno9ci 4 czlonkow ZarzAdu).

Ad.

3

Starosta - Antoni JanTarczynski poinformowat o nastgpujEcych sprawach.
- trwajq prace nad projektem budzetu na 2015 rok,
odbyto sig Vll Powiatowe Forum Klub6w Organizacji Sportowych potqczone
z przekazaniem obiektow sportowych ZSZ Nr 2 w Mihsku Maz.

-

i

-

odbyl siQ Vll. Powiatowy Dzien Papieski zorganizowany przez Salezjanskie
Gimnazjum im. Sw. Jana Bosko w Mirisku Maz., Gimnazjum Miejskie Nr 2 im. Jana

Pawla ll w Minsku Maz. i Gimnazjum im. Karola Wojtyty w Hucie Minskiej (ponad 400
uczestnik6w),
- odbyta sig rozprawa w WSA podczas, ktorej rozpatrywana byla skarga zlo2ona pzez
firmq INTERMEDIC Sp. z o.o., a dotyczqca odrzucenia wniosku zloZonego w ramach
zadania,,Rozbudowa, modernizaqa i restrukturyzaqa Samodzielnego Publicznego
Zespolu Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim w formule parlnerstwa publicznoprywatnego" z powodu brakow formalnych Skarga zostala oddalona.
Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki poinformowal o nastgpujqcych sprawach:
- Departament Funduszy Europejskich MinisterstwaZdrowia poinformowal ,2e projekt
zloZony w ramach programu PL13 pn.,,Liczy siq kazdy oddech" uzyskal na etapie
oceny merytoryczno-technicznej 24,5 pkt i zostal umieszczony na wstgpnej liscie
rankingowej.

Ad.4
Starosta - Antoni JanTarczynski poinformowal,2e Komisje Rady Powiatu nie
zgtosity uwag do przedstawionych materialow na sesjg. Dodal, 2e na komisjach
poinformowano radnych, ze do porzqdku obrad wprowadzona zostanie dodatkowa

w

w 2014 roku kredytu
dlugoterminowego.
Wicestarosta powiedzial,2e do Informacji o stanie realizaqi zadan o6wiatowych za rok
szkolny 201312014 przygotowana zostala informacja o niewielkich zmianach.
Sekretarz Powiatu dodala, ze dokonane zostaty zmiany (w ramach posiadanych
Srodkow) w zalqczniku do uchwaty zmieniajqcej uchwalg w sprawie okre6lenia zadan
finansowanych ze Srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob
Niepelnosprawnych w 2014 r.
Zarzqd przyjql powyzsze zmiany.
uchwala zmieniajqca uchwatq

Ad.

sprawie zaciqgnigcia

5

Naczelnik Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa

-

Stanislaw Smater powiedzial, ze
w dniu 20 pa2dziernika br. wplynqlo pismo Burmistrza Miasta Minsk Maz.
o zaopiniowanie projektu ,,Programu Ochrony Srodowiska dla Miasta Minsk
Mazowiecki na lata 2015-2018 z perspektywq na lata 2019-2022". Przedstawiony
material jest kompleksowym opracowaniem, ktore przedstawia politykq ekologicznq
miasta i jest podstawowym dokumentem koordynujqcym dzialania na tzecz ochrony
Srodowiska. Nastgpnie zaproponowat, aby pozytywnie zaopiniowac przedstawiony
material.
Odczytany zostat projekt uchwaly w sprawie wyrazenia opinii dotyczqcej projektu
,,Programu Ochrony Srodowiska dla Miasta Minsk Mazowiecki na lala 2015-2018
z perspektywq na lata 2019-2022"', przeprowadzono glosowanie, w kt6rym za
podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedziat siq jednogto5nie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalq Nr 737114 w sprawie wyra2enia opinii
dotyczqcej projektu ,,Programu ochrony Srodowiska dla Miasta Minsk
Mazowiecki na lata 2015-2018 z perspektywq na lata 2019-2022".

Ad.

6

Naczelnik Wydzialu Gospodarki NieruchomoSciami Wojciech Osinski
powiedzial, ze Burmistrz Miasta Katuszyn zwrocil siq o wyraZenie zgody na uZyczenie
nieruchomo6ci o nr ew. 340 w celu wykonania przez gminq chodnikow na ul. Mostowej.
Kolejno odczytal projekt uchwaty w sprawie uZyczenia czqsci nieruchomo6ci polozonej
w miejscowosci Katuszyn stanowiqcej drogg powiatowq nr 2249\N; przeprowadzono
glosowanie,

jednogloSnie.

w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial

siQ

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNq Nr 738/14 w sprawie u|yczenia czgsci
nieruchomo6ci polo2onej w miejscowo6ci Kaluszyn stanowiqcej drogq
powiatowq nr 2249W.
Ad.7

Naczelnik Wydziafu Gospodarki NieruchomoSciami powrocil do tematu
wygaszenia trwatego zarzqdu ustanowionego na rzecz ZSA do nieruchomosci
oznaczonej w ewidencji gruntow jako dzialka nr 30715 w Janowie. Wyja6nil,2e
przygotowana zostala decyla o wygaszeniu prawa trwalego zarzqdu do
nieruchomosci w m. Janow przy ul. Lipowej 4 i oznaczonej jako dzialka nr 30715
z dniem 1 stycznia 2015 r.
Zarzqd wyrazil zgodq na podjqcie powyzszej decyli.
Kolejno powiedzial, 2e dyr ZSA w Minsku Maz. wnioskowala rowniez
o wygaszenie prawa trwalego zarzqdu do nieruchomo6ci polozonej w Dzigkowiznie
gm. Minsk Maz., oznaczonej jako dzialki o nr ew. '109,112,14011 o lqcznej
pow.2,4B ha.
Zarzqd wyrazil zgodg na podjqcie powyzszej decy4i.
Ponadto powiedzial, 2e dyrektor ZSE w Minsku Maz. poinformowala, ze odplatnie
wynajmuje pomieszczenie o pow. 25 mkw. na sklepik szkolny (czynsz750 zllm-c).

Ad.8
Z-ca naczelnika Wydziafu Oswiaty i Promocji - Urszula Soroka przedstawila
wnioski dyrektorow jednostek o zwigkszenie etatow i wynagrodzen w jednostkach
oSwiatowych:

- Zesp6t Szkot Nr 1 w Minsku Maz.

-

o dodatkowe stanowisko wicedyrektora

lub

kierownika ds. praktyk zawodowych - planowany koszt roczny to kwota 42.140 zl oraz
dodatkowy etat pracownika obslugi do sprzqtania orlika i sali gimnastycznej koszt
roczny to kwota 29.359 zl,
- Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Minsku Maz. - o dodatkowy
etat na stanowisku robotnik prac lekkich - koszt roczny 30.471 zl
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Minsku Maz. - o zwiqkszenie wymiaru
zatrudnienia na stanowisku referenta z 0,5 etatu na 1 etat - roczny koszt to kwota
18.567 zl
Ponadto przedstawila wniosek Zwiqzku Nauczycielstwa Polskiego Oddziat w Minsku
Maz. o podwyzkg wynagrodzeh dla pracownikow administracji i obslugi.
P. Urszula Soroka przedstawila rownie2 zapotrzebowanie jednostek na dodatkowe
wyposazen ie pracown i zawodowych oraz zakup sprzqtu terapeutycznego:
- Zespol Szkot Nr 1 w Minsku Maz. o wyposazenie pomieszczen dydaktycznych do
przeprowadzenia egzaminow zawodowych - koszt 22.270 zl
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mrnsku Maz. o zakup i przygotowanie
komory i audiometru do badania sluchu koszt 41.000 zl oraz sprzqt do integracji

sensorycznej koszt 18.000 zl. Podsumowujqc powiedziata,
przedstawionych wnioskow to kwota 241.685 zl.

2e lqczny koszt

Zarzqd zapoznal siq z przedstawionq informacjq.
Z-ca naczelnika Wydzialu Oswiaty i Promocji zwrocila siq do Zarzqdu z prosbq
o ogloszenie kolejnej Xlll edycji Nagrody Powiatu Miriskiego,,Laura 2014".
Zarzqd Powiatu ogtosit kolejnq edycjq Nagrod Powiatu Minskiego ,,Laura 2014".

Ad.9
Starosta - Antoni Jan farczynski zwrocil sig do Wicestarosty i Naczelnika
Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa o podjgcie dzialan w zwiqzku z artykulem, ktory
ukazal sig w tygodniku ,,Dzwon" dotyczqcym skladowiska odpadow zagraZajqcych
zdrowiu i Zyciu w Olesinie. Powiedzial, 2e nale2y przeanalizowac z radcami prawnymi,
czy nale2y domagac sig sprostowania, czy podjqc dzialania w trybie wyborczym.
Starosta poinformowal,2e zbliZa sig Dzien Pracownika Socjalnego iw zwiqzku
z Iym dyrektor PCPR w Minsku Maz. przedstawit propozycjq przyznania nagrod dla
dyrektorow jednostek w wysokosci po 5.000 zt.
Ustalono, 2e Zarzqd powroci do powyzszego tematu na kolejnym posiedzeniu.
Skarbnik Powiatu poinformowala, ze dyrektor PSDS w Minsku Maz. zwrociNa siq
do dyrektora ZSZ Nr 2 w Minsku Maz. z proSbq o zwolnienie z oplat wynikajqcych
z umowy najmu lokalu za okres od 1 pa2dziernika br. do 31 grudnia br.

(tj. ok 3.000 zt).
Dodata, ze dyrektor zSZ Nr 2 w Minsku Maz. przychylit siq do powyzszej pro6by.
Zarzqd Powiatu wyrazll zgodq na powyzsze dzialane.
Starosta powiedziaf, ze ukazala sig informacja przygotowana przez Urzqd
Miasta Sulejowek, w treSci ktorej zawar\y jest zapis, 2e na zadlu2enie miasta i trudnq
sytuacjq finansowq sktadajq sig zobowiqzania oraz inne roszczenia glownie decyzje
Starosty Minskiego o ustaleniu odszkodowania za grunty przejgte pod drogi nalqcznq
kwotq 6.820.000 zf w catej tej kadencji.
Nastqpnie powiedzial, 2e Wydziat Gospodarki Nieruchomo6ciami przygotowuje
informacjg od ilu decyli Burmistrz Sulejowka siQ odwolywal, a ile decyzji
o odszkodowaniach zaakceptowat. PodkreSlil, ze wydawane pzez Starostg decyzje
o ustaleniu odszkodowah na rzecz os6b trzecich w trybie art. 73 ustawy Przepisy
wprowadzajqce ustawy reformujqce administracjg publicznq, art. 98 ustawy
o gospodarce nieruchomosciami i a11. 12 ustawy o szczegolnych zasadach

przygotowania i realizaqi inwestycji w zakresie drog publicznych oparte sq na
usiawowych kompetencjach Starosty jako organu realizujqcego zadania z zakresu

i obowiqzku wydawania decyzji odszkodowawczych
np. odszkodowania za grunty przejqte pzez Burmistrza pod drogi gminne.
Starosta zwrocll siq o wyrazenie zgody na podjgcie dzialan w powyzszym
zakresie poprzez przestanie pisma Burmistrzowi i wszystkim radnym Rady Miasta
Sulejowek.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na podjgcie reakcji w powyzszym zakresie.
administracji rzqdowej

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na przekazanie dodatkowych Srodkow poza
harmonogramem dla Zespoiu Szkot Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz. w kwocie
329.392 zl na zadanie inwestycyjne dotyczqce wykonania boiska.
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbqdzie sig 4 listopada br. o godz. 14.00.

Ad. 10
Protokol posiedzenia w dniu 15 pa2dziernika 2014 r. zostat przyjqty,

Ad.11
Zamkniqcie pos iedze n ia.

Starosta

-

Antoni Jan Tarczyriski

Wicestarosta

-

Krzysztof Ptochocki

Czlonkowie Zarzqdu', Henryk Ksiqzopolski

Marek Pachnik
Marcin Nowak

