
Protok6l Nr 38/15
posiedzen ia Zarzqdu Powiatu Minskiego

w dniu 14 grudnia 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki

czlonkowie ZarzEdu : t_ukasz Bog ucki
Marek Pachnik
Piotr Wieczorek

orazt Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz- nacz. Wydz. Oswiaty i promocji
Urszula Soroka - z-ca nacz. Wydz. Oswiaty i promocji

Porzqdek posiedzenia:

'1 Otwarcieposiedzenia.
2 Przyjqcie porzqdku obrad
3. Informacja o dziatalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Rozpatrzenie wnioskow do projektow uchwal i innych materialow na .)ll sesjq Rady powialu

Mihskiego
5 Omowienie planu podzialu Srodkow na doskonalenie zawodowe nauczyoieli w 20'16 roku.6 Podjgcie uchwaly w sprawie rozstrzygniqcia otwartego konkursu ofert i udzrelenia dotacji na

reallzacjq w 2016 r. zadania publicznego polegajqcego na udzielaniu nieodplatnej pgmocy
prawneJ.

7. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrurn
Pomocy Rodzinie w Mi6sku Mazowieckim

8 Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Spo|:rcznej
w Kqtach

9 Podjqcie uchwaty w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia droE lokalnych na terenie
Gminy Dobre do kategorii drog gminnych

10. Podjqcie uchwaiy w sprawie zaopiniowania propozycjizaliczenia drog na terenie Gminy Mrozy
do kategorii drog gminnych

11. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie powiatu na 2015 rok
12 Podjqcie uchwaly w sprawie przyznania nagrod sportowych dla zawodnikow i trenerow,
13 Sprawy rozne.
14, Przylgcie protokolu posiedzenia w dniu 30 lrstopada 20j5 r.
15. Zamkniqcie posiedzenia.

Ad. 1

Starosta - Antoni JanTarczyhski otworzyl posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostal prz:yjgty jednogloSnir:

(nieobecny p. L. Bogucki).

Ad.3
Starosta - Antoni JanTarczynski poinformowat o nastgpujqc;ych sprawacn:

- uczestniczY+ w Konwencie Wojtow i Burmistrzow Powiatu Minskiego, na ktrirynr
poruszone zostafy sprawy dotyczqce funkcjonowania Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych w Sulejowku i Minsku Maz. oraz kwestia goslpodarki odfadamri



i przyjqcie stanowiska w sprawie przypisania gmin powiatu minskiego w Wojew6rlzkirn
Planie Gospodarki odpadami do rejonu siedrecko-ostrotgckiego,
- odbyto siQ posiedzenie Komisji Bezpieczenstwa i Porzqdku, na kt6rym m.irr.
pozytywnie zaopiniowany zostal projekt budzetu powiatu na 2016 rok w zakresie
bezpieczenstwa i porzqdku publicznego,
- w dniu 10 grudnia br. odbyto siQ wrgczenie nagrod uczestnikom Konkursu
Ekologicznego, w ktorym udzial wziqto 60 szkor, 520 uczestnikow,
- w dniu 30 listopada br. odbyto sig V powiatowe Forum Kultury,
- uczestniczyl w spotkaniach wigilijnych,
- uczestniczyl w Powiatowych Mistrzostwach w Pilce Noznej Szkol Podstawg'wych
zor gantzowa n ych przez Stowa rzysze n ie Rozwij a m y Ta le nty.

Wicestarosta - Krzyszlof Ptochocki poinformowaf o nastgpujqcej sprawre:
- gosciliSmy delegacjq z powiatu plonskiego, ktorzy zainteresowani sq prowadzeniern
przedszkola dla dzieci niepelnosprawnych

Ad.4
Starosta - Antoni Janfarczynski powiedzial,2e Komisje nie zgtosiNy uwag do

materialow na Xl sesjq Rady Powiatu. Dodal, 2e porzqdek zostal uzupelniony o [ft -
Podjqcie uchwaly w sprawie ustalenia wykazu wydatkow, ktore nie wygasajq z kolicern
roku budzetowego 2015.
WyjaSnil, ze ponadto zgloszone zostaly nastgpujqce uchwaty:
- w sprawie wyrazenia zgody na realizacjg projektu ,,Rozne aspekty andragogiki"
w ramach programu ,,Erasmus+"
- w sprawie wyra2enia zgody na realizacjg projektu ,,Czas starll -.wsparcie rozwoju
kompetencji kluczowych uczniow Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcego
im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Minsku Mazowieckim" w ramach i osi priorytetorierj
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckilego na lata ZOj4-
2020,
- w sprawie wyraZenia zgody na realizacjg projektu ,,Kompetentni na rynku pracy,"
w ramach X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- w sprawle wyrazenia zgody na realizacjq projektu ,,Szkola z przys;zloSciq" w rannachX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operaryjnego Wojewocilztwia
Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- w sprawie wyrazenia zgody na realizacjg projektu ,,Dwa narody, wspolne dojrzewanir:
- jakie wyzwania stawia przed nami swiat" w ramach programu Polsko - Litewsk,iegp
Funduszu Wymiany Mlodzie|y,
- w sprawie przystqpienia do Stowarzyszenia ,,Lokalna Organiziacja Turystyr:znir
Wielki Gosciniec Litewski"
- w sprawle wyrazenia zgody na realizacjq projektu w ramach Regionalnego programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, OS priorytetowar Vlll
Rozwoj rynku pracy, Dzialanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osob nieaktywpych
zawodowo.
Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki powiedzial, 2e zaproponowane przez sz:koly
projekty sq duze waftosciowo, dwa projekty po ponad 1 mln zl, a tr;zeba rniec rownieiz
zabezpieczenie finansowe na wktad wlasny.
Starosta powiedzial, 2e w zlolonych materialach brak jest informacji o trwa{oSc,i
projektow i ewentualnych kosztach zwiqzanych z trwalosciq.
Zaproponowai, aby przeanalizowac jeszcze zgtoszone projekty i porjjqc decyzjg p,rzecl
sesjE,



Zarzqd przychylil sig do powyzszej propozycji.
Starosta Antoni Jan Tarczynski poinformowal, 2e podpisane zr:lsta,lo

porozumienie z OHP i mamy niezbgdne dokumenty, aby rozpoczqc prace zwft4zane
z budowq hali sportowej przy Zespole Szkol Nr 1 w l\4insku Maz. Doda l,2e szacunKowa
warto5c tego zadania to 3,8 mln zl.

Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk powiedziala,2e olrzymalisrny kwotq 30.0100 zlz przeznaczeniem na domy pomocy spolecznej. ponadto dodala, ze uzyrs;(r,,,
informacjg, ze Regionalna lzba Obrachunkowa zaopiniowala pozytvwnie ucl-rwalg
w sprawie projektu budzetu na 2016 rok.

Ad. 5
Naczelnik Wydzialu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz powiedzia4,ia, 2e

dzialaiqc na podstawie rozporzqdzenia MEN w sprawie sposobu prrdzialu srodkdw na
doskonalenie zawodowe nauczycieli, do kompetencji Zarzqdu naiezy opracowanie nakaidy rok budzetowy planu dofinansowania form doskonale nia' zawooowego
nauczycieli biorqc pod uwagg wnioski dyrektorow szkol zlo1one do 30 listopada. Sr;rod"ki
finansowe, ktore ptzeznacza siq na doskonalenie zawodowe reguluje arL.7Oa l(arty
Nauczyciela. DodaNa ,2e w rzqdowym projekcie ustawy o szczegolrrych rozwiqzaniach
stuzqcych realizowaniu ustawy budzetowej na rok 2016 jest iapis,2e w roku ,2016
srodki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego naucz,ycieli
wyodrgbnia sig w budzetach organow prowadzqcych szkoty w *y*kosci d9 196
planowanych rocznych srodkow przeznaczonych na wynagrodienia osobow,e
nauczycieli, nie mniej ni20,So/o tych srodkow.
Dodala, ze dyrektorzy ZS Nr 1 i ZSZ Nr 2 w Minsk u Maz. wystqpili o Srodki wy2sze ni1
1% odpisu. Analizuiqc wnioski dyrektorow i doswiadczenia i ostatnicn taf WyOziat
zaproponowal, aby szkotom pzyznac srodki w wysokosci 0,5% odpisu, a poradniorn
Psychologiczno-Pedagogicznym w Minsku Maz isulej6wku orazZSS w lgnacowie prt
0,7o/o odpisu.
Wyja5nila, ze dyrektor ZS Nr 1 w MinskuMaz. zwrocila sig z prosbq o rozpatrz:enir:
kwoty dofinansowania szkolen i kursow dla nauczycieli, choOzi o zapis $ 2 ust. l2
uchwaty, ktory okresla maksymalnq kwotq dofinansowania (wysokosc 4-OO z+1, nit
krotkie formy i szkolenia. Dyrektor uzasadnita, 2e profesjonalne szkcrleniil
w dziedzinach, w ktorych szkola prowadzi ksztalcenie zawodowe sq bardzo drogie o<i
1.500 zl do 4.800 zl, a nauczyciele nie mogE pokryc niezbgdne j ro2nicy.

Zarzqd Powiatu negatywnie rozpalrzyl powyzszy wniosek i p,rzoltawil zapirs g lZ
ust. 2 uchwaiy.
P. Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2e projekt uchwaly zostanie przeslany zwiqzkonr
zawodowym do zaopiniowania.

Zarzqd Powiatu postanowil projekt uchwaty dotyczqcy poclzialu Srodk6w na
doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2016 r. przesiac do zaopiniowania zwiqzkonr
zawooowym.

Ad. 6
Wicestarosta Krzysztof Plochocki powiedzial, 2e w ramach otwartego

konkursu ofeft na realizaqqw 2016 r. zadania publicznego polegajqr:ego na udzielaniu
nieodplatnej pomocy prawnej wplyngto lqcznie 18 ofert )+ozonycn pr.6.6 organizacji:
- Fundacjq Honeste Vivere z Warszawy
- Fundacjg Tus z Warszawy
- Fundacjq Promesa z Gdyni



- Fundacjq Lex Nostra zWarszawy
- Stowarzyszenie ,,Bezpieczny Dom" z Kielc
- Caritas przy parafii NMP Kr6lowej w Jozefowie k. Legionowa (koscielna osoba
prawna i nie moze ubiegac siq o realizacjq tego zadania).
Po analizie komisja wybrala ofertg zlo2onqprzez Fundacjq Honeste Vivere. Fundacja
ta uzyskata najwigcej punktow, gdyz ma duze do6wiadczenie, dobre kwalifikacje -radcowie i adwokaci oraz dobre rekomendaqe ze strony samorzqdowej. Fundacji
powierzone zostanie prowadzenie punktu w Sulejowku, punktu w Halinowie,
w stanislawowie oraz punktu w Dqbem wielkim, w siennicy, w Latowiczu.
P. Krzysztof Pfochocki powiedzial,2e kwota dotacji na prowadzenie jednego punktu
nieodptatnej pomocy prawnej wynosi 59.946 zl, a lqcznie na prowadzenie trzech
punktow dotacja wynosi 179.838 zl.

Skarbnik Powiatu Teresa Bqk powiedziala, Ze kwota 370.800 zl na
nieodplatnq pomoc prawnE wprowadzona zostanie w formie autopoprawki. Doda ta,2e
nie ma ieszcze decyli o przyznaniu Srodkow od Ministra Finan sow. Za7>roponowaf€1,
zeby w umowach zawtzec zapis, ze ptatnoSci nastqpiq nie wczesniej niz otrzynramy
srodki.

Skarbnik Powiatu - Danuta Strejczyk przypomniala, Ze krqg osob mogzlcych
skorzystac z porad swiadczonych przez punkty nieodplatnej pomocy prawlej jes;t
ograniczony. Dodata, ze mamy prawo kontrolowacrealizaqq tego zadania.
Nastqpnie odczytany zostal projekt uchwaty w sprawie rozsirzygnigcia otwa;tegrc
konkursu oferl i udzielenia dotacji na realizaqq w 2016 r. za,lani,a publicznelp
polegajqcego na udzielaniu nieodptatnej pomocy prawnej; przeprowaq;zonr)
glosowanie, w ktorym czlonkowie Zarzqdu glosowali nastqpuiqco:
- Starosta - Antoni JanTarczynski - za podjqciem uchwaly, 

-

- Wicestarosta - Krzysztof Plochocki - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - t_ukasz Bogucki - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjgciem uchwaly.
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych siq nie byto.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalq Nr 220115 w sprawie rozstrzygnigciil
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacje w 2016 r. zldania
publicznego polegajqcego na udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej.

Ad. 7
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk powiedziala, ze dyrektor - Jarrus:z

Zdzieborski wystqpif z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Regulanrinie
organizacyjnym PCPR. wyjasnila, ze zaproponowane zmiany sq p,crzqdkulqce,
a najwazniejsza zmiana dotyczy Zespolu do Realizacji Programow 

'pornocl7

Spolecznej.
Nastgpnie odczylala projekt uchwaly w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnynr
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Minsku Mazowieckim; przeprowagz:ono
glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu 

'opowiedzia4 
siq)

lednogtoSnie.
Zarzqd Powiatu podjqN uchwalq Nr 221115 w sprawie zmian w Regulaminier

Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mirisku
Mazowieckim.



Ad. 8
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk poinformowala, ze wplynql wnrosek

o wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Spote,:znt-.jw Kqtach, wyjasnila, ze zmiany sE zmianami porzqdkujqcymi, a najwazn i,:jsza
dotyczy zmiany nazwy stanowiska z ,,zakladowy inspektor'di. bhp', na ,,inspektor
ds. bezpieczenstwa i higieny pracy". Nastgpnie odczylala projekt uchwary w sprawie
zmian w Regulaminie organizacyjnym Domu pomocy spolecznej w K4tach;
przeprowadzono gtosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd poi,viatu
opowiedziaf sig jed nogfosnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 222115 w sprawie zmian w Regulanrinie
Organizacyjnym Domu Pomocy SpoNecznej w Kqtach.

Ad. I
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk powiedziala, Ze Wojt Gminy Dobre

zwrocil siq o zaopiniowanie zaliczenia do kategorii drog gminnych nastgpulqcych drolg
na terenie gminy Dobre:
- Porgby Nowe - WQtfa Kokosia (od drogi wojewodzkiej nr 637 Stanislawow-WqrJrow
do drogi gminnej nr 220327W Glgboczyca - Porgby Stare - Osgczyzna) rJt, t Sad mn,- Ruda Pniewnik do granicy z Gminq Strachowka (od 

- 
drogi powiatowerj

nr 2209W Radoszyna-Kobylanka-Walentow do granicy z Gminq Sirachc,wkaj
dl. 2887 mb,
- ul' Armii Krajowej w Dobrem (od drogi powiatowej nr 2212W Jqdrzejow-JakuSow-
Dobre do drogi powiatowej nr 2211W Dobre-Wolka Czarnogfowska) dl. 667 mb,
- ul. Gen. Jana Dobrzynieckiego w Dobrem (od drogi powiatowej nr 2Zl2W Jqdrzr:rjow-
Jakubow-Dobre do spofdzielni Mieszkaniowej zgoda) dt. 472 mb.
- ul. WadysNawa Reymonta w Dobrem (od drogi powiatowej nr 2212W Jqdrzejow-
Jakubow-Dobre do ul. Mickiewicza) d|.320 mb,
- ul. Stanislawa Moniuszki w Dobrem (od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza) dt. 25[i mb
- ul Mikotaja Kopernika w Dobre (od ul. Reymonta do ul. Sienkiewic za) dl. 1 98 nlb.
- ul' Adama Mickiewicza w Dobrem (od ul. Reymonta do ul. Sienkiewicza) dt. 185 mb.
Nastgpnie dodala, 2e Zarzqd Drog Powiatowych pozytywnie zaopiniowal powy,,zszy
wniosek.
Nastgpnie odczylala projekt uchwaiy w sprawie zaopiniowania prop ozyqi zaliczre,izt
drog lokalnych na terenie Gminy Dobre do kategorii drog gminnych; przeprowacjz:ono
gtosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedziall siqi
jednoglosnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNq Nr 223t15 w sprawie zaopiniowanier
propozycii zaltczenia drog lokalnych na terenie Gminy Dobre do kategorii clrogl
gminnych.

Ad. 10
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk poinformowala, ze Burmistrz Mrgzornr

zwrocil siq o zaopiniowanie zaliczenia do kategorii drog gminnych nastqpujqcych rjrog;
lokalnych polozonych na terenie gm. Mrozy
- Rudka - Rudka Karpia dl 1 l20 mb,
- Rudka - Grodzisk dl. 1400 mb.
- Kuflew-Nowy Kuflew dt. 640 mb.
- Nowy Kuflew-Podciernie dt, 1250 mo,



- t-ukowiec - Jedlina dl. 4500 mb
WyjaSnita, 2e powyZszy wniosek zostal zaopiniowany pozytywnie ptzez Zarzqd Drog
Powiatowych w Minsku Maz.
Nastqpnie odczytany zostal proje.kt uchwaly w sprawie zaopiniowania prop r>zyc1i
zaliczenia drog na terenie Gminy Mrozy do kategoriidrog gminnych; przeprowaclzono
glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd- Powiatu 

'opowiedziell 
si'

jednogloSnie.

Zarzqd Powiatu podjEl uchwaNg Nr 224t15 w sprawie zaopiniowania
propozycji zaliczenia d169 na terenie Gminy Mrozy do kategorii d169 gminnychr.

Ad.11
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly w sprawie z:mian

w budzecie Powiatu na 2015 rok. Wyja5nila, 2e zmiany polegajq'na zmianie planu
dochodow i wydatkow zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji cetowych przekazywarnych
z budzetu panstwa, przeniesieniu wydatkow miqdzy $$ w rama"h tugo samego ..lzialu
w zakresie wydatkow biezqcych i dotyczyty:
- Starostwa Powiatowego w Minsku Maz.,
- Zarzqdu Drog Powiatowych w Minsku Maz.
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowranego w Mirlsku Maz.
- Komendy Powiatowej Panstwowej strazy po2arnet w Minsku Maz.
- Zespolu Szkot Specjalnych w lgnacowie,
- Zespolu Szkot Nr 1 w Minsku Maz.
- Zespolu Szko{ im. M. Sktodowskiej-Curie w Minsku Maz.
- Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqcego w Mirisku Maz.
- centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mihsku Maz.
- Zespotu Szkot Ekonomicznych w Minsku Maz.
- Zespofu Szkol Agrotechnicznych w Minsku Maz.
- Zespolu Szkot Zawodowych Nr 2 w Minsk u Maz.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Minsku Maz.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejowku
- Domu Dziecka w Falbogach
- Domu Pomocy Spolecznej w Kqtach,
- Domu Pomocy Spotecznej ,,Jedlina" w Mieni,
- Dom Pomocy Spotecznej Sw. Jozefa w Mienia,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Minsku Maz.
- Powiatowego Urzgdu Pracy w Minsku Maz.
- Powiatowego srodowiskowego Domu samopomocy w Mirisku Maz.
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly czlonkowier
Zarzqdu glosowa I i nastqp ujqco.
- Starosta - Antoni Jan Tarczyriski - za podjqciem uchwaty,

odjqciem uchwaly,
odjqciem uchwaly,
djqciem uchwaly,
odjqciem uchwaly.
ie bylo.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNq Nr 225t15 w sprawie zrnian w budzr:cier
Powiatu na 2015 rok.



4d.12
Z-ca naczelnika Wydziatu Oswiaty i Promocji - Urszula Soroka poinformclwala,

ze do Wydzialu wptynglo 41 wnioskow o nagrody sportowe, w tym 2g dia zawodnikolv,
3 dla druzyn i 3 trenerow. wyjasnila, 2e na nagrody sportowe w budzecie powiatu
zaplanowane zostaly srodki w kwocie 10.000 zl, aleWydzial zaproponowal przers;une1c
brakujqce srodki ze stypendiow sportowych i konkursow w zakresie sportu.
Nastgpnie p. Urszula Soroka przedstawifa propozycjg przy;znania nagrird
nastqpujqcym zawod nikom.

- Dominice Adamczyk - zawodniczce Uczniowskiego Klubu Sportowego Ju4o
,,Kontra" w Minsku Mazowiecki w wysokosci 400 zfotych,
- Natalii Cecotce - zawodniczce Minskiego Klubu Sportowego Taekwon-do
w Minsku Mazowieckim w wysokoSci 400 zlotych,
- Julii Kawce zawodniczce Minskiego Klubu Sportowego ,,Taekwon-do"
w Mirisku Mazowieckim w wysokoSci 4OO zlotych,
- Ewie Kosobudzkiej- zawodniczce Miejskiego Klubu Sportowego,,Mazovia" l\/insk
Mazowiecki w wysokosci 200 zlotych,
- t-ukaszowi Kosobudzkiemu zawodnikowi Miejskiego Klubu Sportorruego
,,Mazovia" Minsk Mazowiecki w wysokosci 600 ztotycn,
- Marcie Krajewskiei - zawodniczce Minskiego Klubu Sportowego ,,Taekwo,t"t-do,'
w Minsku Mazowieckim w wysokosci 500 ztotych,
- Jakubowi Kretowiczowi - zawodnikowi Uczniowskiego Klubu Sportowego Judo
,,Kontra" w Minsku Mazowiecki w wysokoSci 500 ztotych,
- Jakubowi Ku2micz - zawodnikowi Minskiego Klubu Sportowego ,,Taekwon-do"
w Minsku Mazowieckim w wysoko5ci 500 zlotych,
- Karolowi t-uniewskiemu - zawodnikowi Minskiego Klubu Sportowego ,,Taelr,wol-
do" w Mirisku Mazowieckim w wysokosci 1,200 zlotych,
- Michalinie Mikulskiej - zawodniczce Mihskiego Klubu Sportowego ,,Taekwon-do,,
w Minsku Mazowieckim w wysokoSci 1.000 zlotych,
- Poli Parol - zawodniczce Minskiego Towarzystwa Szachowego w Mirisku
Mazowieckim w wysokosci 100 zlotych,
- Aleksandrze Polkowskiej - zawodniczce Uczniowskiego Klubu Sportowego ,Judo
,,Kontra" w Minsku Mazowiecki w wysokosci 500 zlotych,
- Kalarzynie Przyczyna - zawodniczce Uczniowskiego Klubu Sportowego ,Judrc
,,Kontra" w Minsku Mazowiecki w wysoko5ci 3OO zlotych,
- Patrykowi Pszonce - zawodnikowi Uczniowskiego Klubu Sportowego ,Judrr
,,Kontra" w Mihsku Mazowiecki w wysokosci 500 ztotych,
- Zuzannie Pyszel zawodniczce Miejskiego Klubu Sportowego ,,polonia"
Warszawa w wysokoSci 500 ztotych,
- Marcie Stangret - zawodniczce Miejskiego Klubu Sportowego ,,Mazovia" lVlinsl<
Mazowiecki w wysokosci 800 z{otych,
- Bartlomiejowi Strussowi zawodnikowi Uczniowskiego Klubu Sporlowegg
,,Marysin Wawerski" w Warszawie w wysokoSci g00 zlotych,
- Zuzannie Szewczyk zawodniczce Uczniowskiego Mlodziezo\/iego
Akrobatycznego Klubu Sportowego SP-26 w Warszawie w wysollodc;i
400 zlotych,
- Lidii Tarnowskiel - zawodniczce Minskiego Klubu Sportowego ,,Taekwon-do',
w Minsku Mazowieckim w wysokosci 400 zlotych,
- Wiwianie Widerskiej - zawodniczce Minskiego Klubu Sportowego ,,Taekwol-do',
w Minsku Mazowieckim w wysokosci SO0 zNotych,



- Wiktorii Zalewskiej - zawodniczce Uczniowskiego Klubu Sportowego Juclo
,,Kontra" w Mirisku Mazowiecki w wysokosci 400 zlotych,
- Mateuszowi Zgodce - zawodnikowi Minskiego Klubu Sportowego ,,Taekwon-do"
w Minsku Mazowieckim w wysokoSci 600 zlotych.
- Michatowi Rombel - zawodnikowi Uczniowskiego Klubu Judo ,,AON Warsjz:awit"
w Warszawie w wysokoSci j00 zl,
- Maciejowi Rombel - zawodnikowi Uczniowskiego Klubu Judo ,,AON Wars;z:awit"
w Warszawie w wysoko6ci 500 zt,

Ponadto przedstawila propozycjq przyznania nagrod zbiorowych za osiqgnigcie
wysokich wynikow spoftowych zawodnikom nastqpujqcych zespolow Miejskiego tqubu
Sporlowego,,Mazovia" Minsk Mazowiecki:

- Kamili Biernat i Magdalenie Padzik w wysokosci 500 zlotych, tj po 250 zzl dla
kaidej zawodniczki;
- Jakubowi Santorkowi, Michatowi Pioro i lgorowi Bezlada w wysqko6roi
450 zlotych, tj. po 150 zl dla kazdego zawodnika;
- t-ukaszowi Jgdrasikowi, Mateuszowi Pioro, Kamilowi Kwiatkowskiemu
iJulianowi Kosobudzkiemu w wysokosci 1.000 zlotych, tj. po 250 zl dla kai:dego
zawodnika.

P. Urszula Soroka przedstawila rowniez propozycjq przyznania nagr6d nastgpujiicyrn
trenerom:

- p Tadeuszowi Kosobudzkiemu trenerowi Miejskiego Klubu Sportowego
,,Mazovia" Minsk Mazowiecki w wysokoSci 500 zlotych,
- p. Jackowi t-uniewskiemu - trenerowi Minskiego Klubu Sportowego ,,Taelrlwon-
do" w Minsku Mazowieckim w wysokoSci 900 zlotycn,
- p. Zdzislawowi Wiqckowi - trenerowi Uczniowskiego Klubu Sportowego Judo
,,Kontra" w Mirisku Mazowieckim w wysokoSci 700 ztotych.

Po analizie wnioskow Zarzqd Powiatu postanowil zwiqkszyc nagroclg dla poli parol do
kwoty 200 zl oraz dla zespotu w skladzie Jakub Santorek, Michlt F,ibro i lgor BezCada
3X200 zl.
Ponadto po analizie wnioskow dotyczqcych przyznania nagrod dla zawodnikolry
Michala Rombel i Macieja Rombel Zarzqd postanowil nie przyzni" nagrod sportowychr,
gdyZ zawodnicy reprezentujq klub sportowy z siedzibq w Warszjwie, a w r;lanej
dyscyplinie dziala rowniez klub sportowy na terenie powiatu.
Nastqpnie p. Urszula Soroka przedstawila projekt uchwaly w sprawie przyzptaniia
nagrod sportowych dla zawodnikow i trenerow; przeprowadzono glosowanie, w kt6rynr
za podjqciem uchwaly Zarzqd powiatu opowiedziat siq jednoglosnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 226t15 w sprawie przyznania nagro6
sportowych dla zawodnikow i trenerow.

Ad. 13
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie sig 30 grudnia br. o godz. 9.00 ora:z

4 stycznia 2016 r. o godz 9.00.

Starosta zaprosit czlonkow Zarzqdu na uroczyste otwarcie mostu przez rzekq Dtugaw m. Dtuga Ko6cielna w dniu 18 grudnia br, o godz. 13.00.



Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki powrocit do wniosku SF>ZOZ w Sulejr5wku,
ktory zwrocil siq z prosbq o wyrazenie zgody jako wspolwtaSciciel a dzialki ewidencyjnej
nr 24 w obr. 42 w Sulejowku przy ul. ldzikowskiego na przebudowq erzyctioOnl
Miejskiej Nr 1 polegaiqcq na wydzieleniu na poziomie parteru pomieszczen naaptekg
ogolnodostqpnq
Dodaf, 2e zwrocono siQ do dyrektora Poradni Psychologiczno-pedagogir:znej
w sulej6wku o przedstawienie opinii w powyzszym zakresie.
Nastgpnie odczytat negatywnq opinig dyrektora Poradni psychologiczno-
Pedagogicznej w Sulejowku, w ktorej poruszone zostaly m.in. kwestie wznostu
natgzenia ruchu przed Poradniq, co obnizy bezpieczenstwo malych d:zieci,
zmniejszenie dostgpu do miejsc parkingowych, wzrost natgzenia 6alasu pod olr:nanri
gabinetow psychologicznych, co obnizy i zakloci komforl pracy diagnosty,r.-izno-
terapeutycznej.

Wicestarosta zaproponowal, aby zaopiniowad zlo2ony wniosek negatywnier,
a w przYpadku, gdy architekt zaproponuje inne rozwiqzanie wowcza s Zarzqd od"niesie
sig do nowej propozycji.

Zarzqd Powiatu negatywnie zaopiniowat wniosek dotyczqcy przebuclowy
Przychodni Miejskiej Nr 1 polegajqcej na wydzieleniu ni poziomie perrleru
pomieszczen na aptekg ogolnodostQpnE

Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki powiedzial, 2e rozmawial z dyrektorenn
SPZOZ, ktory poinformowal, ze bgdzie podpisywaf umowy z 2 nowymi lekar:zanri
i dokonywany bgdzie podzial Oddziatu Wewngtrznego.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski powiedzial, 2e na kolejne posied;z:enit:
Zarzqdu zaproszony zostanie dyrektor SPZOZ w celu omowienia biezqcej sy1uac1i
w SPZOZ.

4d.14
Protokol posiedzenia w dniu 30 listopada br. zostal przyjqty.

Ad. 15
Zamknigcie posiedzenia.

Starosta - Antoni Jan Tarczyriski

Wicesta rost a - Krzy sztof Ploch ock i

Czlonkowie Zarzqdu'. t_ukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek


