ProtokoN Nr 139/14
pos iedzen ia ZarzEdu Powiatu M i ris kiego
w dniu 14 listopada 2014 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni Janlarczynski
Wicestarosta - Krzvsztof Plochocki
czlon kowie Zarzqdu: Hen ryk Ksiqzopolski
Marek Pachnik

orazt Danuta Strejczyk

- Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - nacz. Wydz. Oswiaty i Promocji

Porzqdek posiedzenia:

L
2
3.
4

Otwarcieposiedzenia.
Przyjgcie porzqdku obrad.
Informacja o dzialalno5ci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.

Podjqcie uchwaly w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mihskiego na
lata 2015-2021
Podjqcie uchwaly w sprawie projektu uchwaly budzetowej na 20'15 rok.
Podjgcie uchwat w sprawie powolania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajqcych siq
o awans na stopiefi nauczyciela mianowanego.

5.
6
7.

Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia na rzecz dzieci upoSledzonych umyslowo ,,Dzieciom
RadoSc" w lgnacowie o wprowadzenie zmian w umowie Nr 2120141k o wsparcie realizaclizadania
publicznego pod nazwq: ,,Vll Integracyjny Koncert Mikotajkowy".
Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na2014 rok.

8
9.

Sprawy r62ne.

'10. Przyjqcie protokolu posiedzenia w dniu 4 listopada 2014
1

1.

Ad.

r.

Zamknigcie posiedzenia.

1

Starosta

- Antoni JanTarczynski

otworzyt posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostat przyjgty jednogto6nie
(w obecnoSci 4 czlonkow Zarzadu).

Ad.3

-

- Antoni Jan Tarczyhski poinformowaf o nastqpujqcych sprawach:
przygotowana zostala odpowied2 (zawierajqca stanowisko Zarzqdu) do

Starosta

Ministerstwa Finansow w zakresie ustalen Urzgdu Kontroli Skarbowej
dot. nienaleznie pobranej subwencji. Ponadto z Ministerstwa Finansow wptyngto

zawiadomienie informujqce o mozliwo6ci zapoznania sig z aktami sprawy w terminie
7 dni.
- po kolejnych interwencjach wpfynqla odpowiedZ z Ministerstwa Rolnictwa
w zakresie postgpowania restytucyjnego dot. Zespolu Palacowego w Janowie,
-'12listopada br. powiat minski odwiedzil Szef Kancelarii Prezydenta RP Sekretarz
Stanu Jacek Michalowski. W ramach obchodow 1OO-lecia Szpitala Powiatowego
wrgczyl zaslu|onym pracownikom sluzby zdrowia odznaczenia i medale.
- zorganizowany zostal lll Powiatowy Dzien Pracownika Socjalnego,
- rozstrzygnigta zostafa XIV edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego w ramach,
ktorego wplynqto na etapie szkolnym 588 prac, a na etapie powiatowym 149 prac.
- odbyfo sig uroczyste przekazanie samochodow i sprzgtu dla Policji z udzialem m.in.
Komenda nta Stotecznego Policj i,
- odbyto sig spotkanie radnych podsumowujqce lV kadencjg Rady Powiatu
Mihskiego.

Ad.4

Skarbnik Powiatu Teresa Bqk powiedziala, 2e Wieloletnia Prognoza
Finansowa opiera siq na dtugoterminowej prognozie nadwyzki operacyjnej, ktora
obrazuje zdolnoSc obslugi zobowiqzan oraz mozliwoSci samodzielnego finansowania
przedsiqwzigc. Sporzqdzona prognoza obejmuje lata 2015-2021 tj. okres w jakim
splacane bgde zaciqgniqte oraz planowane do zaciqgnigcia zobowiqzania.
Zaciqgniqty w roku 2014 kredyt bankowy spfacany bqdzie w ratach rocznych do
2021 r. Dla dochodow biezqcych budzelu zalolono w 2016 r. i w latach nastgpnych
wzrost na poziomie szacowanego PKB, a dla wydatkow biezqcych wzrost na poziomie
szacowanego wskazn ika inflacj i.
Nastqpnie odczytany zostat projekt uchwaly w sprawie projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Minskiego na lata 2015-2021; przeprowadzono
glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly czlonkowie Zarzqdu glosowali
nastgpujqco:
- Starosta - Antoni Jan Tarczyriski - za podjgciem uchwaly,
- Wicestarosta - Krzyszlof Ptochocki - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Henryk Ksigzopolski - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaNy,
Gtosow przeciwnych iwstrzymujqcych sig nie bylo, nieobecny p. M. Nowak.
Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 742114 w sprawie projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Miriskiego na lata 2015-2021.

Ad.5
Starosta - Antoni JanTarczynski powiedzial, ze projekt budzetu na2015 r. jest
zrownowazony po stronie dochodow i wydatkow. Zaplanowano kredyt w wysoko6ci
4.629.500,03 zl, ktory splacany bgdzie przez okres 5 lat. Ponadto wyjaSnil, 2e nale2y
zmienic zasady wspolpracy z gminami w zakresie wspolnej realizacji zadan.
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaty w sprawie projektu
uchwaly budzetowej na 2015 rok. Do projektu budzetu przyjqto nastqpujq ce zalo2enia'.
wynagrodzenia osobowe na poziomie roku 2014, skladka na FunduszPracy 2,45oA.
WyjaSnila, ze dochody zaplanowano w kwocie 120.320.972 zl, w tym biezqce 116.520.972 zl i majqtkowe 3.800.000 zl. Wydatki zaplanowano w kwocie
120.320.972 zl w tym biezqce - 109.730.649 zN i majqtkowe - 10.590.323 zl.
Przychody z kredytu bankowego zaplanowano w kwocie 4.6'19.500,03 zl, tj. w kwocie

przypadajEcych w 2015 r. sptat zadluZenia z lat ubiegtygh, w tym z tytulu kredytow
bankowych w kwocie 4.520.000 zl oraz poZyczek z WFOSiGW w kwocie 99.500,03 zl.
Subwencja ogolna stanowi kwotq 48.143.087 zt (czqsc oswiatowa - 47.335.g84 zl,
czqSc r6wnowazqca subwencji ogolnej - 807.133 zl), udzial we wplywach z podatku
dochodowego od osob fizycznych - 33.171780 zl, aw podatku od osob prawnych
500.000 zt), dotacje celowe z budzetu panstwa - 15.605.576 zt. Dodala, Ze rezerw
ogolna zaplanowana zostata w wysokoSci 300.000 zl, a rezerua kryzysowa
- 200 000 zl.
Skarbnik Powiatu wyja6nila, 2e w uchwale jest rowniez upowaznienie dla
Zarzqdu Powiatu do zaciqgania kredytow i poLyczek z limitami zobowiqzan oraz
upowaznienie do dokonywania zmian w planie wydatkow migdzy rozdzialami

i

paragrafami w ramach dzialu, polegajqcych na zmianach planu wydatkow na
uposazenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmianach planu na zadania
inwestycyjne z wyjqtkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania
istniejqcego zadania inwestycyjnego oraz lokowania wolnych srodkow budzetowych
na rachunkach bankowych w innych bankach niz bank prowadzqcy obstugq budzetu
Powiatu.

Dodala, 2e zapisana zostala mozliwosc lokowania wolnych srodkow w innych
bankach, niz bank prowadzqcy obslugq budzetu.

Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly
czton kowie Zarzqdu glosowa i n astqpuj qco
- Starosta - Antoni Janf arczyhski - za podjqciem uchwaly,
- Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Henryk Ksiqzopolski - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaty,
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych sig nie bylo, nieobecny p. M. Nowak.
I

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNq
bud2etowej na 2015 rok.
Ad.

:

W

743114

w sprawie projektu uchwaly

6

Naczelnik Wydziatu OSwiaty i Promocji- Emilia Piotrkowicz przedstawita projekt
uchwaly w sprawie powofania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajqcego
siQ o awans na stopien nauczyciela mianowanego (dla p. A. M. Beredy).
Przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaty Zarzqd Powiatu
opowiedziat sig jednogto6nie (w obecnosci 4 czlonkow Zarzqdu).

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 744114 w sprawie powolania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajqcego sie o awans na stopieri

nauczyciela mianowanego.
Kolejno przedstawiony zostat projekt uchwaly w sprawie powolania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajqcego siq o awans na stopien nauczyciela
mianowanego (dla p. M. Urbanskiej).
Przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedziat sig jednogto6nie (w obecnoSci 4 czlonkow Zarzqdu).

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 745114 w sprawie powolania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajqcego sie o awans na stopie6
nauczyciela mianowanego.

Ad.

7

Naczelnik Wydziatu OSwiaty i Promocji poinformowala, ze w dniu 4 listopada br.
wplynqt wniosek Stowarzyszenia na rzecz dzieci upo6ledzonych umystowo ,,Dzieciom
RadoSc" w lgnacowie o wprowadzenie zmian w umowie Nr 2l2O14lk o wsparcie
realizacji zadania publicznego pod nazwE'. ,,Vll Integracyjny Koncert Mikolajkowy".
Stowarzyszenie zwrocilo siq o zaakceptowanie zmian w harmonogramie dzialan
polegajqcych na zmianie zespolu muzycznego oraz zmianie terminu koncertu
z 5 grudnia br. na 4 grudnia br. Dodata, ze Stowarzyszenie otrzymalo dotacjg
w wysokosci 12.200 zl.
Zarzqd Powiatu zaakceptowal zmiany zgloszone przez Stowarzyszenie.

Ad.8

Skarbnik Powiatu

-

Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian

w budzecie Powiatu na 2014 rok. Wyjasnita, Ze zmiany polegajq na zmianie planu

dochodow i wydatkow zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych
z budzetu panstwa, przeniesieniu wydatkow migdzy $$ w ramach tego samego dzialu
w zakresie wydatkow biezqcych i dotyczyty:
- Starostwa Powiatowego,
- Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Minsku Maz.
- Powiatowego lnspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mihsku Maz.
- Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Minsku Maz.
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Minsku Maz.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejowku,
- Powiatowego Urzgdu Pracy w Minsku Maz.
- Zarzqdu Drog Powiatowych w Minsku Maz.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly
czlonkowie Zarzqdu gtosowali nastgpujqco:
- Starosta - Antoni JanTarczyriski - za podjqciem uchwaly
- Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Henryk Ksigzopolski - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjgciem uchwaly,
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych sig nie bylo, nieobecny p. M. Nowak.
Zarzqd Powiatu podjql uchwalq Nr 746114 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 20'14 rok.
Ad. 9
Zarzqd Powiatu podjql uchwaNq Nr 747114 w sprawie u|yczenia czgSci
nieruchomoSci poNo2onych w miejscowo6ciach Kaluszyn i Olszewice
stanowiqcych drogq powiatowq nr 2231W.
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie siq 24 listopada br. o godz. 14.00.
Ad. 10
Protokot posiedzenia w dniu 4 listopada 2014 r. zostal przyjqty.

Ad.11
Zamkn iqcie posiedzenia.
Starosta

-

Antoni Jan Tarczyhski

Wicesta rosta

- Krzy sztof Ptochocki

Czlonkowie Zarzqdu'. Henryk Ksigzopolski

Marek Pachnik

