Protok6t Nr 138/14
posiedzen ia Zarzqdu Powiatu M i ris kiego
w dniu 4 listopada 2014 r.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki

czlonkowie Zarzqdu: Henryk Ksigzopolski
Marek Pachnik
Marcin Nowak

orazt Danuta Strejczyk

- Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Wincenty Bartnicki - nacz. Wydz. Inwestycji

Porzqdek posiedzenia:

1.
2.
3.
4.

Otwarcieposiedzenia.
Przyjgcie porzqdku obrad.
Informacja o dzialalnosci starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.

Podjgcie uchwaly

w

sprawie wynajqcia pomieszczenia

w

budynku Zespolu Szk6l

im. Kazimierza Wielkiego w Mihsku Mazowieckim
5. Sprawy z zakresu inwestycji.
6. Omowienie projektu budzetu powiatu na 2015 rok.
7 Podjqcie uchwaty w sprawie zmian w budzecie Powiatu na2014 rok
8. Sprawy roZne.
9. Przyjqcie protokolu posiedzenia w dniu 27 pa2dziernika2014 r.
10. Zamkniqcie posiedzenia.

Nr

1

Ad.1
Starosta

- Antoni Jan Tarczynski otworzyl

posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawit porzqdek posiedzenia, ktory zostat przyjgty jednogloSnie.

Ad.3
Starosta

- Antoni Jan Tarczynski poinformowat

o nastgpujqcych sprawach:
zloZone zostaly dwa wnioski. Na wstgpnej liscie
rankingowej zakwalifikowane zostaly 24 wnioski. Na 4 pozycji znalazl siq wniosek na
przebudowq drogi nr 2231W Latowicz-Mrozy-Kaluszyn (kwota dofinansowania
3 mln zf), a drugi wniosek dotyczqcy przebudowy drogi nr 2223 W Minsk Mazowiecki
- Wolka Czarninskaznalazl sie na 27 mielscu.

- w ramach naboru do NPPDL

Ad.4
Starosta - Antoni Jan Tarczyriski powiedziat, ze dyrektor ZS Nr 1 w Minsku Maz.
zwrocila siq z prosbq o wyrazenie zgody na wynajem pomieszczenia o pow. 20 mkw.
w piwnicy budynku dotychczasowemu najemcy na okres 10 lat, czynsz ustalono
w wysokoSci 1.442,62 zl + podatek VAT/m-c.
Nastqpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie wynajqcia pomieszczenia
w budynku Zespolu Szkol Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Minsku Mazowieckim
i przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaty Zarzqd Powiatu
opowiedziat sig jed nogtosn ie.

zarzqd Powiatu podjql uchwalq

Nr

pomieszczenia w budynku Zespolu Szk6l
w Mirisku Mazowieckim.

739114

w sprawie

Nr 1 im.

wynajqcia
Kazimierza Wielkiego

Ad.5
Naczelnik Wydzialu Inwestycji - Wincenty Bartnicki poinformowal, ze wptynqlo
pismo doradcy prawnego firmy Collect Consulting w zakresie zmiany terminu realizacji
zadania ,,Doradztwo prawne i podatkowe, ekonomiczno-finansowe i techniczne
w zakresie przygotowania do realizaqi przez Powiat Minski zadania inwestycyjnego
polegajqcego na rozbudowie, modernizacji i restrukturyzaqi Samodzielnego
Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego, w szczegolno6ci w procesie wyboru partnera
prywatnego i zawarcia umowy z partnerem prywatnym".
Firma argumentuie, 2e w zwiqzku z po2nym rozstrzygniqciem ptzez WSA skargi
zlo2oneipzez firmg Intermedic Sp z o. o. firma niezrealizuje zadania w umownym
terminie tj. do 15 grudnia 2014 r.W zwiqzku z powy2szym firma Collect Consulting
zwrocila sig o aneksowanie umowy w zakresie zmiany terminu na 15 grudnia 2015 r.
Starosta zwrocil sig do naczelnika Wydziatu Inwestycji o ustalenie z radcq prawnym,
czy firma Intermedic nie zlo2yla odwolania do NSA, gdyz mogfoby siq to wiqzac
zwydluZeniem okresu i potrzebq kolejnego aneksu do umowy.
Ustalono, 2e Zarzqd powroci do tematu na kolejnym posiedzeniu.
Kolejno p. Wincenty Bartnicki powrocit do wystqpienia Przedsiqbiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. Minsk Maz. dotyczqcego u2yczenia za symbolicznq zlotowkq
technologii kotlowni ZS Nr 1 w Minsku Maz. Wyjasnit, iz zasiggnqt opinii radcow
prawnych, wedlug ktorych sprawQ nalezafoby przekierowac do dyrektora ZS Nr 1, gdy2
nieruchomo6ci sq w trwafym zarzqdzie jednostki i u|yczenie na okres 3 lat lezy
w kompetencji dyrektora jednostki.
Nastqpnie p. Wincenty Bartnicki poinformowal o awarii jaka nastqpita w ZS Nr 1
bgdqcym dostawcq ciepla dla Gimnazjum Miejskiego Nr 2 w Mirisku Maz. Dodal, Ze
awaria zostata usunigta pzez PEC Serwis Siedlce i koszt brutto wyniosl 17.220 zl. Na
zorganizowanym w tym zakresie spotkaniu ustalono, ze kosztami proporcjonalnie do
dlugo6ciwymiany rur obciqzenizostanq powiat i miasto Mirisk Maz. Po stronie powiatu
jest to kwota 3.522 zl za naprawg 18 mb rury.
Ponadto poinformowal, 2e PEC Serwis zglosit do odbioru wqzel cieplowniczy w hali
gimnastycznej w GiLO.

Ad.

6

Starosta wyja6nil, 2e w zwiqzku z trwajqcymi pracami nad projektem budzetu
odbyty siq konsultacje z dyrektorami jednostek. Stwierdzil,2e przygotowujqc projekt
budzetu naleZy patrzec przez pryzmat splaty kredyt6w, a rocznie jest to kwota

ok. 4,5 mln zl. Nastqpnie powiedzial m.in. o nastgpujqcych ustaleniach dot. budzetu
roku 2015:
- brak planowych podwyzek wynagrodzefi,
- minimalizowanie wydatkow biezqcych,
- brak dodatkowych etatow,
- kredyt do splacenia w kwocie 4.619.500 zl,
- realizacjajedynie niezbgdnych zadan inwestycyjnych na drogach,
- Srodki zabezpieczone na biezqce utrzymanie drog - 1.800.000 zl
Ponadto wyjaSnit, ze najwiqkszq pozycjg w o6wiacie stanowiq wynagrodzenia i przy
organizaQi roku szkolnego 201512016 nie bqdzie mozliwe zatwierdzenie arkuszy
organizacyjnych w takim ksztatcie, jak w roku biezqcym.
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk poinformowafa o nastqpujqcych ustaleniach:
- dochody i wydatki zaplanowane zostaly w wysokosci 120.320.g72 zr,
- kredyt w wysokosci 4.619.500 zl,
- zadania inwestycyjne (19 pozycji) na kwotg 10.590.000 zl, dofinansowania
zewngtrzne w tqcznej kwocie'1.150.000 zt (600.000 zl dofinansowanie do hali
gimnastycznej w GiLo, 550.000 zt pomoc finansowa na zadania drogowe)
- dtug w wysoko6ci ponad 16 mln zl,
- koszt obslugi dtugu w 2015 r. wyniesie 568.000 zl
- ni2sza dotacja na realizaqq zadan administracji rzqdowej z zakresu gospodarki
nieruchomo6ciami o kwotg 207.000 zl.
Ponadto Skarbnik Powiatu powiedziaNa,2e po kontroli Urzgdu Kontroli Skarbowej nie
rozliczonajest czgSc oSwiatowa subwencji ogolnej za rok20j0.
Starosta poinformowaf, ze wptynqto pismo z Ministerstwa Finansow w zakresie
wszczQcta postgpowania w sprawie zwrotu nienaleznie uzyskan e1 przez Powiat Minski
czqSci oswiatowej subwencji ogolnej w kwocie g3S.S73 zl.
Zarzqd Powiatu nie zgodzif sig z ustaleniami UKS w Lublinie odnoSnie ustaleri
dotyczqcych nienaleznie pobranej kwoty czgsci oswiatowej subwencji ogolnej na rok
2010.

Ad.7
Skarbnik Powiatu

-

Teresa Bqk przedstawita projekt uchwaty w sprawie zmian

w budzecie Powiatu na 2014 rok. Wyja6nila, 2e zmiany polegajq na zmianie planu

dochodow i wydatkow zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych
z budzetu pafistwa, przeniesieniu wydatkow migdzy $$ w ramach tego samego dzialu
w zakresie wydatkow biezqcych oraz przeniesieniu wydatkow z rezerwy budzetowej
dotyczyly:
- Starostwa Powiatowego,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Minsku Maz.
- Zespolu Szkol Specjalnych w lgnacowie,
- Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcego w Minsku Maz.
- Zespolu Szkof Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz.
- Zespolu Szkof Ekonomicznych w Mihsku Maz.
- Zespolu Szkol Agrotechnicznych w Minsku Maz.
- Domu Pomocy Spotecznej sw. Jozefa w Mieni,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mirisku Maz.
- Powiatowego Urzqdu Pracy w Minsku Maz.
- Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy w Minsku Maz.

Zarzqd Powiatu przeznaczyl

z

rezerwy budzetowej kwotg 6.700 zl

z pzeznaczeniem na wykonanie zabudowy

oczyszczalni sciekow i monta2 drzwi
w Pawilonie,,C" DPS S;w. Jozefa w Mieni.
Ponadto Zarzqd Powiatu przeznaczylzrezerwy budzetowej kwotq 3.52221w zwiqzku
z awariq jaka miala miejsce w ZS Nr 1 w Minsku Maz.
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly
czlonkowie Zarzqdu glosowali nastgpujqco:
- Starosta - Antoni JanTarczynski - za podjgciem uchwaly
- Wicestarosta - Krzysztof Plochocki - za podjqciem uchwaty,
- Czlonek Zarzqdu - Henryk Ksigzopolski - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marcin Nowak - za podjgciem uchwaly.

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNq Nr 740114 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2014 rok.

Ad.8
Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 741 l14w sprawie powolania Komisji
do przeprowadzenia odbioru koncowego inwestycji.
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie sig 14listopada br. ogodz. 12.00.

Ad.9
Protokot posiedzenia w dniu 27 pa2dziernika 20i4 r. zosral przyjgty.

Ad. 10
Zamkniqcie posiedzenia.

Starosta

-

Antoni Jan Tarczyhski

Wicesta rost a

- Krzy sztof Plochocki

Czlonkowie Zarzqdu. Henryk KsiqZopolski

Marek Pachnik
Marcin Nowak

