
Protokot Nr 11/15
posiedzen ia Zarzqdu Powiatu M i nskiego

w dniu 9 marca 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli :

Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicestarosta - Krzyszlof Ptochocki

czlonkowie Zarzqdu : t-u kasz Bog uckl
Marek Pachnik
Piotr Wieczorek

orazi Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Urszula Soroka -z-ca nacz. Wydz. OSwiaty i Promocji
llona Kolodziejczyk - PCPR w Mirisku Maz.

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarr:ie posiedzenia.
2. Przyjqcie porzqdku obrad
3. Informacja o dzialalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Podjqcie uchwaly w sprawie powolania komisji do przekazania nieruchonroSci polozonej

w Janowie.
5 Podjqcie uchwaly w sprawte

w Kqtach.
naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej

6. Sprawy z zakresu drog.
7. Podjqc;ie uchwal w sprawie rozstrzygniqcia otwartych konkursow ofert iudzielenia dotacii na

realizacjg w 20'15 r zadan publicznych w zakresie:
- dzialialnoSct na rzecz osob niepelnosprawnych,
- turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy
- kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznel

8 Podjqcie uchwal w sprawie uniewaznienia otwa(ych konkursow ofert na reali;racjq w 2015 r
zadan publicznych w zakresie:
- ochrony i promocjizdrowia,
- dzialalnoSci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktow i wspolpracy miqdzy
spoleczenstwami

9. lnformacja z wykorzystania doiacli udzielonych w 2014 r. na prace krtnserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

'10 Podjgcie uchwa{y w sprawie powolania komisji do zaopiniowania wnioskow o uclzielenie dotacji
z budzetu Powiatu Mihskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow.

1 1 lnformacja z realizacji zadan publicznych przez organizacje pozarzqdowe w 20'14 r.
'12. Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 20'15 rok.
13 Sprawy r6zne
14. Przyjqcie protokolu posiedzenia w dniu 2 marca2015 r.
'1 5. Zamkniqcie posiedzenia.

Ad.1
Starcrsta - Antoni Janf arczynski otworzyl posiedzenie.



Ad.2
Starosta przedstawiN porzqdek posiedzenia kt6ry zostal przyjqty jednoglosnie.

Ad. 3

Starosta - Antoni JanTarczynski poinformowal o nastgpujqcych r;prawach:
- wplynqta informacja z Mazowieckiego Urzqdu Wojewodzkiego, ze nastqpily zmiany
w planie dotacji i powiat otrzymal3 mln zl na zadanie ,,Przebudowa drog;i powiatowej
nr 223 1W Latowi c z-Mr ozy -Kaluszyn ",

- przylqczyliSmy sig do apelu powiatow i gmin lezqcych przy drodze krajowej nr 50
o wlqczenie do programu budowy drog krajowych przebudowy odcinka dlrogi nr 50 od
wgzla Aryn6w do Broku. W tym zakresie wplynglo pismo z GDDKiA, z ktirrego wynika,
ze sE nikle szanse na wykonanie przebudowy tego odcinka.

Ad.4
Naczelnik Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami Wojciech Osinski

powiedziat, ze termin przekazania zespolu palacowo-parkowego w Janowie ustalono
na dziefi 18 marca br. godz. 9.00. Nastgpnie zwrocil siq o powolanie komisji do
przekazania nieruchomo6ci. Ustalono, ze w sklad komisji wejdq:
- t-ukasz Bogucki - czlonek Zarzqdu,
- Marek Pachnik - czlonek Zarzadu.
- Agnieszka Uscinska - radca prawny
- Wincenty Bartnicki - naczelnik Wydziatu Inwestycji,
- wojciech (fsinski - naczelnik wydziaiu Gospodarki Nieruchomosciami,
- Zbigniew Wladzinski - inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomosc;iami.

Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly
w sprawie powolania komisji do przekazania nieruchomoSci poiozonej w Janowie,
Zarzqd Powiatu opowiedzial siq jednoglo5nre.

Zarzi4d Powiatu podjqN uchwaNq Nr 76/15 w sprawie powoNania komisji do
przekazani a n ie ru c h om o6c i polozonej w Ja nowie.

Ad. 5
Starosta - Antoni Jan f arczynski powiedzial, ze dyrektorowi Domu Pomocy

Spolecznej w Kqtach p. Danucie Ekert umowa konczy siq 30 kwietnia br. W zwiqzku
z powy?szym nalezy oglosic nabor na stanowisko dyrektora DPS w Kqtach.
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk wyja6nila, 2e zgodnie z ustaw'E o pomocy
spolecznej ,Zarzqd Powiatu zatrudnia dyrektora domu pomocy spoleczrrej, ktory jest
pracownikiem samorzqdowym. Nastgpnie przedstawila projekt uchwaly w sprawie
naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Spotecznej w Kqtach. Wyjasnila, ze
naleLy powolac komisjg do przeprowadzenia naboru, w skladzie:
- przewodniczqcy - Krzysztof Plochocki,
- czlonkowie. Marek Pachnik, Piotr Wieczorek, Janusz Zdzieborski
- sekretarz -- Emilia Niedziatkowska.
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaty w sprawie
naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Spolecznejw Kqtach,Zarzqd Powiatu
opowiedzia{ siq jed nogtosnie.

Zarzqd Powiatu podjqt uchwaNq Nr 77115 w sprawie naboru na stanowisko
Dyrektora Domu Pomocy SpoNecznej w Kqtach.



Ad. 6
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk przedstawita wniosek Biura Projektowego

,,D-9", ktore wystqpito w imieniu w61ta gminy Minsk Mazowiecki o zaopiniowanie
planowanej rozbudowy drogi gminnej 220817W w msc. Arynow. Dodatet, Ze dyrektor
ZDP w Mihsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal planowana rozbudowq drogi gminnej
220817W w msc. Arynow.
Nastqpnie przedstawiony zostal drogi wniosek Biura projektowego ,,D-9", ktore
wystqpilo w imieniu wojta gminy Minsk Mazowiecki o zaopiniowanier planowanej
rozbudowy drogi gminnej 220824W w msc. Arynow Dodata, ze dyrektor Z-DP w Minsku
Maz. pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal planowana rozbudowg clrogi gminnej
220824W w msc. Arvnow.

Ad.7
P. llona Kolodziejczyk poinformowala, ze organizaile pozarzzldowe, ktore

przystqpity do konkursu w zakresie dzialalnoSci na rzecz osob niepelnosprawnych
zaakceptow aly zaproponowa ne s rod ki fi na n sowe.

Zarzitrd P owi atu za a kce ptowal za p ro p o n owa n e przez o rg a n izacj e p ozarzqd owe
zmiany w kosztorysach i harmonogramach poszczegolnych zadan.
Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie rozstrzygniqcia otwartego
konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjg w 2015 roku zadan publicznych
w zakresie rlziatalnoSci na rzecz osob niepelnosprawnych.
Przeprowaclzono glosowanie, w ktor;4m za przyjqciem uchwaly czlonkowie Zarzqdu
glosowali nilstqpujqco :

- Starosta - Antoni Janlarczynski - 4a podjgciem uchwaly ,

- Wicestarcrsta - Kr

- Czlonek Zl-arzqdu

- Cztonek Zarzqdu
- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjqciem uchwaly.
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych sig nie byNo.

Zarzqd Powiatu podjqt uchwaNg Nr 78115 w sprawie rozstrzygnigcia
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacje w 2015 roku zadafi
publicznych w zakresie dzialalno6ci na rzecz osob niepelnosprawnych.

Z-ca naczelnika Wydziatu Oswiaty i Promocji - Urszula Soroka poinformowala,
ze organizacia pozarzqdowa, klora przystqpita do konkursu w zakrersie turystyki
i krajoznawrstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodzie2y zaakceptowata zaproponowane
Srodki finansowe.

Zarzqd P owi at u za a kce ptowal za p ro po n owa n e pzez o rg a n iza cj e p ozarzqd owe
zmiany w kosztorysach i harmonogramach poszczegolnych zadan.
Nastqpnie rcdczytany zostal projekt uchwaly w sprawie rozstrzygniqcia otwartego
konkursu ofeft i udzielenia dotacji na realizacjq w 201 5 r. zadan publicznyoh w zakresie
turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy.
Przewodniczqcy Zarzqdu Powiatu przeprowadzil glosowanie nad projektem uchwaly.
Cztonkowie Zarzqdu glosowali nastgpSrjqco:

- Starosta - Antoni Janf arczynski - za podjqciem uchwaly ,

- Wicestarosta - Krzysztof Pfochocki - za podjqciem uchwaNy,

- Czlonek Zarzqdu - l-ukasz Bogucki - za podjqciem uchwafy,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjgciem uchwaly,



- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjqciem uchwaly.
Glosow przr:ciwnych iwstrzymujqcych sig nie bylo.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 79t15 w sprawie rozstrzygniEcia
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjg w 20t15 r. zadan
publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci
i mNodziezyr.

P. Urszula Soroka poinformowala, 2e organizacje pozarzqdowe, ktore
przystqpily rCo konkursu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa
narodowego zaakceptowaty zaproponowane Srodkifinansowe dostosowujqc oferty do
przyznanycfir srodkow.

Zarzi4d P ow i at u za a kce ptowal za p ro p o n owa n e p r zez or ganizacje p ozar zqo owe
zmiany w kosztorysach i harmonogramach poszczegolnych zadan.
Nastgpnie ,cdczytany zostal projekt uchwaly w sprawie rozstrzygniqcia otwartego
konkursu crfert i udzielenia dotacji na realizacjg w 2015 r. zadan publiczny-h
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego.
Przewodniczqcy Zarzqdu Powiatu przeprowadzil glosowanie nad projektem uchwaly.
Czlon kowie Zarzqdu glosowa I i n astqpujqco :

- Starosta - Antoni JanTarczynski - za podjgciem uchwaly 
,

- Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjqciem uchwaiy,
- Czlonek Zl-arzqdu - Marek Pachnik - za podjgciem uchwaty,
- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjgciem uchwaty.
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych siq nie byto.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 80/15 w sprawie rozstrzygnigcia
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacje w 2015 r. zada(t
publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa
narodoweEo.

Z-ca naczelnika Wydzialu Oswiaty i Promocji wyjasnila, 2e organizacje
pozarzqdowe, ktore przystqpily do konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznei zaakceptowaly zaproponowane srodkifinansowe dostosrrwujqc oferty
do przyznanych Srodkow.

Zarzqd P owi atu za a kceptowal za p ro p o n owa n e przez o rg a n iza cj e p ozarzEd owe
zmiany w kosztorysach i harmonogramach poszczegolnych zadan.
Nastqpnie odczytany zoslal projekt uchwaly w sprawie rozstrzygniqcia otwartego
konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjqw 2015 r. zadan publiczny<;h w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Przeprowadzono glosowanie, w ktorym za przyjgciem projektu uchwaty czlonkowie
Zarzqdu glosowali nastqpujqco :

- Starosta - Antoni Janlarczynski - za podjqciem uchwaty,
- Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Z.arzqdu - 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 bylo.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 81115 w sprawie rozstrzygnigcia
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacjg w 2015 r. zadan
pubf icznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.



Ad.8
Z-ca naczelnika Wydziatu Oswiaty i Promocji - Urszula Soroka wyjasnila, ze

w zwiqzku z tym, 2e Zadna ze zlo|onych ofert w zakresie ochrony i prornocji zdrowia
nie spelniiala wymogow formalnych nalezy uniewaznic konkurs. Nastgpnie
przedstawita projekt uchwaly w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na
realizailq w 2015 r. zadan publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedziali siq jed noglosnie.

Zatzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 82115 w sprawie uniewaznienia
otwartego konkursu ofert na realizacje w 2015 r. zadan publicznych w zakresie
ochrony i promocji zdrowia.

Kolejno wyjaSnila, 2e w zakresie dzialalnosci na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktow i wspolpracy miqdzy spoleczenstwami nie wplyngla Zadna oferta
i rowniez nale2y uniewaznic konkurs,
Odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie uniewaznienia otwartego krcnkursu ofert
na realizailq w 2015 r. zadan publicznych w zakresie dzialalno6ci na rzecz integracji
europejskiei oraz rozwijania kontaktow i wspolpracy migdzy spoleczenstwami;
przeprowadzono gtosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly Zar,zqd Powiatu
opowiedziat sig jednoglosnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 83/15 uchwaNy w sprawie uniewaznienia
otwartego konkursu ofert na realizacje w 2015 r. zadan publicznych w zakresie
dziaNalnoSci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktow
i wsp6lpracy migdzy spoNeczenstwami.

Ad. I
Z-ca naczelnika Wydzialu Oswiaty i Promocji - Urszula Soroka przedstawila

informacjq z wykorzystania dotacji udzielonych na prace ronserwatorskie,
restaurators;kie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow.
Powiedziala,2e w 2014 r. dotacjg otrzymaly:
- Parafia Flzymsko-Katolicka pw. Sw. Stanislawa Kostki w Okuniewie otrzymala
dotacjg w kwocie 20.000 zl na prace polegajqce na renowacji zabytkowego obrazu
olejnego sw. Trojca z 1691 r. Wyjasnila, 2e dotacja zostala wykorzystana zgodnie
z umowE oraz sprawozdanie zlo2one zostalo w terminie.
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Jana Chrzciciela w Stanistawowie olrzymala dotacjq
w kwocie 20.000 zl na prace zwiqzane z osuszeniem fundamentow wraz
z wykonaniem izolacji przy budynku plebanii, stanowiqcej otoczenle kosciota
wpisanego rCo rejestru zabytkow. Dotacja zoslaNa wykorzystana zgodnie umowq oraz
sprawozdanie zloZone zostalo w terminie.
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NNMP w Minsku Maz. otrzymala dotacjg w kwocie
40.000 zl na prace polegajqce na remoncie zewnqtrznych tynkow kosciota. Dotacja
zostala wykorzystana zgodnie umowq oraz sprawozdanie zlo2one zostalo w terminie.

Zarzqd Powi atu p rzyjql p rzed stawi o n q i nfo rm acj g.

Ad.10
Z-ca naczelnika Wydziatu Oswiaty i Promocji - Urszula Soroka przedstawila

projekt uchwaly w sprawie powolania komisji do zaopiniowania wnioskow o udzielenie
dotacji z budzetu Powiatu Minskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub



roboty buclowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow. Nastqpnle
przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedzia{ siq jed noglosn ie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 84/15 w sprawie powolania komisji do
zaopiniowania wniosk6w o udzielenie dotacji z bud2etu Powiatu Mlinskiego na
prace konservrratorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow.

Ad.11
Starszy inspektor w PCPR - llona Kolodziejczyk przedstawiNa sprawozdanie

z realizaqi przez organizacje pozarzqdowe zadan powiatu w zakresie dzialania na
rzecz osob niepefnosprawnych w 2014 r. w ramach zadania Tworzeniel i wdrazanie
programow pomocy dzieciom niepelnosprawnym i ich rodzinom dotacjg w kwocie
6.000 zl olrzymalo Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Mlodziezy
z Mozgowvm Porazeniem Dzieciqcym ,,Krok Dalej" na realizaqg zadania pn.
,,Jestesmy wolontariuszami -3" - sprawozdanie zostalo zlolone w terminie , zadanie
zostalo wykonane zgodnie z umowq, ktora byla zmieniona aneksem. Pod wzglqdem
finansowyne zadanie zostafo wykonane zgodnie z umowE i aneksem, zwiqkszeniu
ulegl nieznacznie koszt calkowity zadania, udzial dotacji pozostal bez zmiany
w stosunku do kosztorysu i wyniosl6,Og%
Dotacjq w kwocie 8.000 zl otrzymalo tak2e Stowarzyszenie na rzecz dzieci
uposledzonych umyslowo ,,Dzieciom Radosc" na realizacjq z.adania pn.
,,Doswiadczam" sprawozdanie zostalo zlozone w terminie, pod wzglqdem
finansowyrn zadanie zostalo wykonane zgodnie z umowq.
Kolejno wyjiasnita, ze dotacjq w kwocie 6.000 zl olrzymalo rowniez Stowarzyszenie Na
Rzecz Osob Niepefnosprawnych ,,KUBUS" z Dlugiej Szlacheckiej na realizacjg
zadania,,Mistrz dobrych manier". Sprawozdanie zostalo zlo2one w terminie , zadanie
zostalo wyk,onane zgodnie z harmonogramem. Pod wzglgdem finansowym zadanie
zostalo wlrkonane zgodnie z umowq. Koszt zadania ulegl nieznacznemu
podwyzszeniu (roznica pokryta ze Srodkow wlasnych). Udziat dotacji zmniejszyl siq
269,46ok do 69,04%.
Dotacjq w kwocie 10.000 zl otrzymalo rowniez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Niepelnospfawnym ,,Mozesz wigcej" na realizacjq zadania ,,Lekcja na czterech lapach".
Sprawozdanie zostalo zlolone w terminie, zadanie zostalo wykonane zgodnie
z harmonoqramem, pod wzglqdem finansowym zadanie zostalo wykonane zgodnie
z umowE.

Nastqpnie z-ca naczelnika Wydzialu Oswiaty i Promocji- Urszula Soroka przedstawila
informacjg o realizaqi przez organizacje pozarzqdowe zadan w 2014 r. Zwrocrla
uwagg na sprawozdania nastqpujqcych orga nizaqi'.
- Klub Spotlowy ,,Barakuda" w Mihsku Mazowieckiem - realizaqa zadania udzial
zawodniko\ / reprezentujqcych powiat minski w ptywaniu w zawodach o zasiggu
wojewodzkim Grand Prix Warszawsko-Mazowieckiego Okrqgowego Zwiqzku
Plywackiego. Zadanie zostalo wykonane w 73,12o/o zgodnie z umowq. Oferta
zakladala udzial zawodnikow w 10 rundach , a w rezultacie udzial wziqli w 7 rundach.
2 rundy nie zostaly zorganizowane, a w jednej zawodnicy nie wziqli udzialu z powodu
chorob. Ponadto z powodu chorob zawodnikow ulegla zmniejszeniu liczba
zawodnikow biorqcych udzial w poszczegolnych rundach. Oferta zakladala 248 osobo
startow, a w rezultacie zrealizowano 185. Pod wzglqdem finansowym zrealizowano
zgodnie z umowq, zuwagE ze koszt catkowity zadania zmniejszyt siq z 3.720 zl do



2.775 zl, znrniejszeniu ulegta wysokoSc wykonania dotacji na kwotq 745,g2 zl, w dniu
23 lutego br. klub dokonal zwrotu dotacji na kwotg 2S4,OB zl.
- Towarzystwo Przyjaciol Sulejowka - realizaqa Koncertu poSwiqcone,go uczczeniu
70 Rocznicy Powstania Warszawskiego - przyznana dotacja w kwocie 1.000 zl. pod
wzglqdem finansowym zadanie zrealizowano zgodnie z umowE. Zaclanie zostalo
wykonane zgodnie z umowq, z uwagE, ze rozszerzono program uroczystosci,
sprawozdanie zloZono w terminie. Calkowity koszt zadania znacznie wzrosl na skutek
rozszerzenia zakresu zadania. Zwigkszeniu ulegta wysokosc udziatu wlasnego,
natomiast udzial srodkow z dotacji zmniejszyl siq z planowanych 38,4601, do 9,51 Zo.
- Stowarzyszenie ,,Aby Polska Byla Polskq" w Minsku Mazowieckim na realizacjg
zadania Obchody 70 Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego. Zadanie zostalo
wykonane zgodnie z umowE z uwagE, 2e rozszerzono program uroczystosci.
Sprawozdanie z wykonania zadania zostalo zlo2one w terminle. Pod wzglqdem
finansowyrn zadanie zostalo zrealizowane zgodnie zzawarlq umowq.
- Akademia Sztuk Walki w Dqbem Wielkim - realizacja zadania Mistrzostw a Mazowsza
w Sztukach Walki-zadanie zostalo wykonane zgodnie z umowE z uwalJE, ze ulegta
zmniejszenlu iloSc uczestnikow. Oferta zakladala udzial B klubow z terehu
wojewodztwa mazowieckiego, w tym 3 z powiatu minskiego (1 OO-120 uczestnikow).
A w rezultacie udzial wziglo 6 klub6w, w tym 4 z powiatu mirlskiego (82 osoby).
Sprawozd anie zlolone zostalo w terminie. Pod wzglgdem finansowym iadanie zostalo
wykonane zgodnie z umowE. Catkowity koszt realizaqi zadania ulegf nieznacznie
podwyzszeniu z planowanych 3.700 zt do 3.801,55 zl na skutek zwigkszenia udziatu
wlasnego. \N zwiqzku z czym udzial dotacji zmniejszyt sig z planowanych 67,S7oh do
65,770/o.

Zarzqd Powiatu przyiql informacjq z realizaili zadan publicznych przez organizacje
pozarzqdo\ /e w 2014 r. wraz z uwagami do sprawozdan.

Ad. 12
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian

w budzecie Powiatu na 2015 rok. Wyjasnila, 2e 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 dzlalu
w zakresie wydatkow biezqcych i dotyczyly.
- Starostwa Powiatowego w Minsku Maz.
- Komendy Powiatowej Panstwowej strazy po2arnej w Minsku Maz.
- Zespolu Szkot Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz.
- Powiatowego Urzgdu Pracy w Minsku Maz.
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly czlonkowie
Zarzqdu gtosowal i nastqpujqco:
- Starosta -Antoni JanTarczynski - za podjgciem uchwaNy ,

- Wicestarosta - Krzysztof Plochocki - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Z.arzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Ziarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjgciem uchwaly.
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych siq nie bylo.

Zarzqd Powiatu podjqt uchwalg Nr 85/15 w sprawie zmian w budzecie
Powiatu na 20'15 rok.

Ad. 13
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbedzie sie 16 marca br. o qodz. 11.00.



Starosta - Antoni JanTarczynski zwrocil sig do czlonkow Zarzqdu o opiniq w zwiqzku
z zamiarem podjqcia czynnoSci zwiqzanych z odwolaniem p. Grazyny Borowiec ze
stanowiska dyrektora Powiatowego Urzqdu pracy w Minsku Maz.
Dodal, ze wymagana w lym zakresie jest opinia Powiatowej Rady Rynkul Pracy.
Czlonkowie Zarzqdu pozytywnie zaopiniowali podjqcie czynnosci zwiqzanych
z odwotaniem dyrektora PUP w Minsku Maz.

Skarbnik Powiatu Teresa Bqk przedstawila wniosek Komendanta
Powiatowego Panstwowej Stra2y Polarnej w Minsku Maz. o ujgcie jako wydatek
i przekazanie dodatkowo poza harmonogramem kwoty 70.059 zl w dniu 16 marca br.
z przeznaczeniem na wydatki z tytulu rekompensat za nadgodziny w\/generowane
w ll potroczu 2014 r.

Zarzitrd Powiatu wyrazil zgodq na przekazanie poza narmonogramem kwoty
70.059 zt KPPSP w Minsku Maz.

Zarzitrd Powiatu upowaznit dyrektora Zarzqdu Drog Powiatowyr:h w Minsku
Maz. do reprezentowania Zarzqdu Powiatu przed Sqdem Rejonowym w Minsku Maz.
w sprawie o sygn. akt lC 937113.

A.d.14
Protokol posiedzenia w dniu 2 marca br. zostal przyjgty.

Ad. 15
Zamkniqcie posiedzenia.

Starosta - Antoni Jan Tarczyhski

Wicesta rost a -- Krzy sztof Plochocki

Czlonkowie Zarzqdu. t-ukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek


