
Protok6l Nr 13/15
posiedzen ia Zarzqdu Powiatu Mi nskiego

w dniu 30 marca 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni Janf arczynskr
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki

czlon kowie Zarzqdu: t_u kasz Bog ucki
Marek Pachnik
Piotr Wieczorek

orazt Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - nacz. Wydz. Oswiaty i promocji

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcieposiedzenia,
2. Przyjqcie porzqdku obrad.
3. lnformacja o dziatalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia,
4 Zaopiniowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwq,,Budowa autostrady 42

Warszawa Kukuryki na odcinku wqzel ,,Lubelska" poczqtek obwodnicy Mifrska
Mazowieckiego "

5 Sprawy zzakresugospodarki nieruchomoScramr
6 Podjqcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na prowadzenie dziennikow lekcyjnych wylqcznie

w formie elektronicznej.
7 Podjqcie uchwaly w sprawie wysokoSci dotacji na jednego ucznia, wychowanka oraz dziecko

objqte wczesnym wspomaganiem rozwoju w publicznych oraz niepublicznych szkolach
i placowkach oswiatowych dotowanych z budzetu powiatu Minskiego.

8. Rozpatrzenie oferty zloZonej z pominiqciem otwartego konkursu ofertprzez Fundacjg Mivena
w Mi6sku Mazowieckim na realizacjq zadania publicznego pn ,,Vlll FESTIWAL Mivena-Etno-
Kabaret'.

9. Sprawy oSwiatowe
10 Podjgcie uchwaly w sprawie sprawozdania z wykonania budzetu Powiatu Mihskiego,

sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki
Zdrowotnejw Minsku Mazowieckrm oraz informacjio stanie mienia Powiatu za2014r.

11 Podjqcie uchwaly w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodow i wydatkow budzetu
Powiatu Mihskiego na ll kwartatr 2015 r.

12 Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie powiatu na 2015 rok.
'1 3. Sprawy rozne
14 Przyjgcie protokolu posiedzenia w dniu 16 marca 2018 r.
15 Zamknigcie posiedzenia.

Ad. 1

Starosta - Antoni Janf arczynski otworzyl posiedzenie.
Ad. 2

Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia ktory zostal przyjQty jednogtosnie.
Ad. 3

Starosta - Antoni Janf arczynski poinformowal o nastQpujEcych sprawach:
- w dniu 30 marca br. podpisany zostal akt notarialny dotyczqcy nieodplatnego
nabycia nieruchomo6ci w Mrozach od spoNki PKP (zwiqzane z uregulowaniem
przebiegu drogi powiatowej),



- wptynqta informacja z Ministerstwa Finansow o zmianie terminu rozoatrzenia
sprawy dotyczqcej przypisanego powiatowi zwrotu czgsci oswiatowej subwencji
ogolnej za 2010 rok (naliczony zwrot 935.572 zt). Termin przedluaono do 15 maja bi.
-. nastqpita zmiana w Komisji Bezpieczenstwa i Porzqdku w miejsce p. Roberta
Zebrowskiego powotany zostat p.o. Komendanta Powiatowego Policji nadkom.
Barttomiej Dydek,
- w Zespole Szkot Ekonomicznych w Minsku Maz odbyly siq Targi SzkoN Wyzszych,
- odbyla siq konferencja prasowa, na ktorej Starosta przedstawit swoje stanowisko
w kwestiach zwiqzanych z restrukturyzaqqspzoz w Minsku Maz.
wicestarosta - Krzysztof Ptochocki poinformowal o nastgpujqcej sprawie.
- uczestniczyl w akcji ,,Nasz Wspolny Swiat" zorganizowanej przez ZSS w lgnacowie.

Ad.4
Starosta przedstawil wniosek firmy Mosty Katowice, ktora zwrocila sig

o zaopiniowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ,,Budowa erutostrady A2
Warszawa - Kukuryki na odcinku wqzel ,,Lubelska" - poczqtek obwodnicy Minska
Mazowieckiego" - docelowa organizacja ruchu. Wyjasnil, ze dyrektor ZDP w Minsku
Maz. pozytywnie zaopiniowaN organizacjq w odniesieniu do dwoch drog powiatowych
11. nr 2203W i nr 2218W, natomiast wyja6nil, 2ew zakresie drogi Nr 4318W opinia
bqdzie mozliwa po odniesieniu siq firmy do uwag zawartych w pi6mie przestanym
w dniu 24 lutego 2015 r.

Zarzqd Powiatu przychylil sig do propozycji dyrektora ZDP w Minsku Maz.
Kolejno przedstawiony zostal wniosek Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad
o wydanie opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacjq inwestycji
drogowej dla ,,Budowy drogi ekspresowej sl7na odcinku wqzel ,,Zakrgt"-wqzel
,,Lubelska'' (bezwqzla) od km 14+200 do km '16+700".

Dodat, 2e dyrektor ZDP w Mirisku Maz. pozytywnie zaopiniowal przedmiotowy
wniosek.

Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.
Ad. 5

Naczelnik Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami Wojciech Osinski
poinformowal, 2e w dniu 18 marca br. na terenie nieruchomoSci w Janowie doszlo do
prac zwiqzanych z przekazaniem nieruchomosci spadkobiercom poprzednich
wlascicieli. W wyniku czynno5ci tam wykonanych geodeta uprawniony wskazal
wszystkim uczestnikom granice nieruchomosci wskazane na mapie bgdqcej
zalqcznikiem do decyzji Ministra Rolnictwa. Komornik sqdowy, ktory dziatal na zlecenie
strony przejmujqcej dokonat spisu z natury, pomimo ze zgloszono, ze sq tam
wykonane przylqcza wodociqgowe i nowe przylqcze kanalizacyjne komornik tego nie
spisal wyjaSniajqc, iz spisuje tylko to co widzi. W protokole zostaly spisane stanowiska
stron, ktore zgodnie oswiadczyNy, 2e ostateczna decy4a w sprawie
przejqcia/przekazania nastqpi w terminie do 30 kwietnia br. na podstawie wzajemnych
uzgodnien.
Wyjasnil, ze nadal obowiqzujq decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i decyzja
wojewody, powiat uzyskal prawo wlasnosci do tych nieruchomosci. Te decyzje sq
w obrocie prawnym inie zostala stwierdzona ich niewaznoSc.Decy4i tych nie da sig
wyeliminowa1 z obrotu prawnego bez podzialu nieruchomosci. Stwierdzil, 2e naleZy
zaczekac na r ozslrzyg n i gcie woj ewod zki eg o s qd u Ad m i n i stra cyj n e g o.
Nastgpnie zwrocil siq do Zarzqdu o wyrazenie zgody na przedluzenie umowy z firmq
Konsalnet na ochronq tej nieruchomosci na m-c kwiecien.

Zarzqd Powiatu wyraztl zgodg.



Starosta podsumowal, 2e naleZy podjqc wszelkie czynnosci , Zeby jak najszybciej
zakonczyc tq sprawq.
Kolejno p. Wojciech Osinski przedstawitwniosek dyrektora ZSZ Nr'1 w Minsku Maz.,
ktora zwrocila siq z proSbq o przekazanie w trwaNy zarzqd udzialu 1158113758 czgsci
nieruchomosci stanowiqcej wlasnoSc powiatu minskiego potozonej w Minsku Maz.
przy ul. Budowlanej 4 oznaczonej w ewidencji gruntow jako dziatki nr 865/1 1,865114,
865/18, B65i '19, 865121 oraz dzialka nr 865/9 udzial216 czqsci
Nastgpnie odczytaf projekt decyzji o nieodplatnym przekazaniu w trwerly zarzqd na
czas nieoznaczony na rzecz ZSZ Nr 1 w Minsku Maz. na cele o6wiatowe;.

Zarzqd Powiatu wyrazrl zgodq na przekazanie w trwaiy zarzqd na rzecz ZSZ
NrlwMinskuMaz.

Naczelnik Wydziatu Gospodarki Nieruchomo5ciami odczytal pisrno Burmistrza
Miasta Minsk Mazowiecki informujqce, 2e w dniu 17 lutego br. radni Rady Miasta Minsk
Maz. D. Gqsior, M. Makowski i T. Plochocki zlo2yli wniosek o nabycire od powiatu
minskiego czqSci dzialek nr 2889, 2887 pasa gruntu pod budowg drogi publicznej.
WyjaSnil, 2e zgodnie z obowiEzujqcym do tego terenu planem zagos;podarowania
przestrzennego teren ten polozony jest w obszarze funkcjonalno-pnzestrzennym
ptzeznaczonym pod uslugi oswiaty z dopuszczeniem uslug nieuciqzliwych sluzqcych
obsludze funkcji podstawowych (nie przewidziana jest dodatkowa droga publiczna).
Burmistrz zwrocil sig o ustosunkowanie do propozyqi radnych.
Ustalono, 2e nale2y zwrocic siq do Burmistrza o sprecyzowanie oczel<iwan, w tym
zakresie.

Kolejno przedstawiony zostal wniosek p. Waldemara Chomka, k,tory realizuje
inwestycjq na sqsiedniej dzialce i wystqpit z wnioskiem o wyraaenie zgody na
przebudowg slupow oSwietleniowych oraz skablowanie linii energetycznel nn w pasie
drogi wewngtrznej o nr 186713 oraz 186714. Wyjasnil, 2e chodzi o zrlikwidowanie
3 latarni znajdujqcych siq po lewej stronie drogiwjazdowej, aw zamian umieszczenie
jednej latarni kierunkowej na dzialce powiatowej (przed budynkiem), a drugiej na
dzialce stanowiqcej wlasnosc p. Chomki.

Po analizie propozycji, Starosta stwierdzil, 2e naleZy zaproponowac wykonanie
latarni na budynku Starostwa, a nie przed budynkiem.

Ad.6
Naczelnik Wydziatu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2e

wptynql wniosek dyrektora Zespolu Szkot Ekonomicznych w Minsku Maz. o wyrazenie
zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego wylqcznie w formie elektronicznej od dnia
1 wrzesnia 2015 r

Nastqpnie odczylala projekt uchwaly w sprawie wyraZenia zgody na prowadzenie
dziennikow lekcyjnych wylqcznie w formie elektronicznej. Przeprowaozono
glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial siQ
jednogtoSnie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 89/15 w sprawie wyra2enria zgody na
prowadzen ie dzien n ikow lekcyj nych wyNqczn ie w form ie elektron icznej.

Ad.7
Naczelnik Wydziatu Oswiaty i Promocji poinformowala, 2e otrzymalismy

metryczkg subwencji oswiatowej na 2015 r,, na podstawie ktorej nalic;zone zostaly
wysokosci dotacji na jednego ucznia, wychowanka oraz dziecko objqte wczesnym
wspomaganiem rozwoju w publicznych oraz niepublicznych szkotach i placowkach
oSwiatowych. Wyjasnila, 2e w budzecie mamy Srodki zabezpieczone na dotacje dla



Mlodziezowego OSrodka Wychowawczego w Podcierniu , ktore wystarczitr do kwietnia.
Dodala, ze wystqpi do Ministerstwa z wnioskiem o srodki z rezerwy subwencji
oswiatowej na inne zadania. Ponadto wyjaSnila, 2e rolnica miqdzy planenn w budzecie,
a tymi danymi szacunkowymi wynosi ponad 1.300.000 zl na minusie (przy liczbie
27 uczniow w Mlodziezowym OSrodku Wychowawczym).
Nastqpnie przedstawila wyliczone miesigczne wysokosci dotacji:
1) na jednego ucznia publicznego liceum ogolnoksztalcqcego w kwocie: 553,08 zl;
2) na jednego ucznia publicznego liceum ogolnoksztalcqcego

z niepetnosprawnoSciami sprzgzonymi oraz z autyzmem, w tym z zespolem
Aspergera w kwocie: 4581,7921,

3) na jednego ucznia szkoly podstawowej specjalnej:
a) z uposledzeniem umyslowym w stopniu umiarkowanym lulb znacznym

w kwocie: 1 991 ,71 zl,
b) z uposledzeniem umyslowym w stopniu glgbokim, z niepelnosprawnosciami

sprzQzonymi oraz z autyzmem, w tym z zespotem Aspergera w kwocie:
4 546,28 zl,

c) zlokalizowanej na terenie wiejskim oprocz dotacji okreslonej w lit. a) i b)
dodatkowo w kwocie'. 173,19 zl,

d) bqdqcego uczniem klasy pierwszej oprocz dotacji okreslonej w lit. a) i b)
dodatkowo w kwocie', 12,992N,

e) bgdqcego uczniem klasy drugiej oprocz dotacji okreslonej w lit. a) i b)
dodatkowo w kwocie. 12,9921,

4) na jedno dziecko z upo6ledzeniem umyslowym w stopniu lekkim, umiarkowanym,
znacznym lub glgbokim objqtym wychowaniem i ksztalceniem specjalnym
w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w kwocie'. 1 731,92!. zl,

5) na jedno dziecko z niepelnosprawnosciami sprzqzonymi i z aulyzmem, w tym
z zespolem Aspergera, bqdqce wychowankiem oddzialu prz:edszkolnego
zorganizowanego w szkole podstawowej w kwocie'. 4 113,30 zl,

6) na jednego ucznia gimnazjum specjalnego:
a) z uposledzeniem umyslowym w stopniu umiarkowanym lurb znacznym

w kwocie: 2 009,02 zl,
b) z upoSledzeniem umyslowym w stopniu glqbokim, dla jednego ucznia

z niepelnosprawno6ciami sprzqzonymi oraz z autyzmem, w tyrn z zespolem
Aspergera w kwocie: 4 563,60 zl,

c) zlokalizowanego na terenie wiejskim oprocz dotacji okreslonerj w lit. a) i b)
dodatkowo w kwocie. 116,90 zl,

7) na jedno dziecko objgte wczesnym wspomaganiem rozwoju w kwocie: 363,70 zl,
B) na jednego ucznia niepublicznego gimnazjum specjalnego w r,rlodziezowym

o6rodku wychowawczym zlokalizowanym na terenie wiejskim w kwocie:
1 173.37 zt

9) na jednego wychowanka niepublicznego mlodzie2owego oSrodka wychowawczego
w kwocie: 4 329.79 zl.

'10) na jednego wychowanka specjalnego oSrodka wychowawczego w kwocie:
2 814,37 zl.

Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie wysokosci dotacli na jednego
ucznia, wychowanka oraz dziecko objgte wczesnym wspomaganiem rozwoju
w publicznych oraz niepublicznych szkolach i placowkach o6wiatowychr dotowanych
z budzetu Powiatu Minskiego. Przeprowadzono glosowanie, w ktoryrn czlonkowie
Zarzqdu glosowali nastgpujqco:
- Starosta - Antoni Jan Tarczynski - za podjqciem uchwaty,



- Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki - za podjgciem uchwaty,
- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjqciem uchwaty,
- Czlonek Zarzqdu - t_ukasz Bogucki - za podjgciem uchwaty,
- Cztonek Zarzqdu Marek Pachnik - za podjgciem uchwaly.
Gtosow przeciwnych iwstrzymujqcych siq nie byto.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNq Nr 90i15 w sprawie wysoko6ci dotacji na
jednego ucznia, wychowanka oraz dziecko objgte wczesnym wspomaganiem
rozwoju w publicznych oraz niepublicznych szkoNach i placowkach oswiatowych
dotowanych z bud2etu Powiatu Minskiego.

Ad. 8
Naczelnik Wydzialu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz powiedziala, Ze

w dniu 26 marca 2015 r. wplyngta oferta na realizacjg zadania publicznego pn. ,,Vlll
FESTIWAL Mivena-Etno-Kabaret" zlo2ona przez Fundacjq Mivena w Mirisku
Mazowieckim. Ofertazlolona zostala z pominigciem otwartego konkursu ofert.

Wyjasnila, 2e zgodnie z arL. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2OO3 roku o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie Zarzqd Powiatu na podstawie zloZonej oferty
realizacii zadania publicznego zlo\onej przez Fundacjq, uznalqc celowosc realizaqi
tego zadania, moze zlecic organizacji pozarzqdowej, z pominiqciem otwartego
konkursu ofert, realizaqg zadania publicznego o charakterze lokalnym tuO
regionalnym. Aby mogla byc udzielona ww. dotacja, zgodnie z ustawitr muszq byc
spelnione nastgpujqce warunki:

1) wysoko5c dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 OOO zt;
2) zadanie publiczne ma byc realizowane w okresie nie dluzszym ni:- 90 dni.
Cztonek Zarzqdu - Marek Pachnik zwrocll sig o uregulowanie kwestii zwiqzanych

ze skladaniem ofert, gdy2 niesprawiedliwym jest, ze organizacja nie sklada oferty
w konkursach (bardzo sformalizowane wymogi), azakilka tygodni sklada ofertq w tzw.
malych grantach i przyznana zostaje jej dotacja.

Starosta wyjaSnil, ze regulacja tych kwestii mozliwa jest przy oka4i opracowywania
projektu Wspotpracy z Organizacjami Pozarzqdowymi, ale dopiero na kolejny rok.

Po analizie oferty Zarzqd Powiatu uznal celowosc realizaili tego zadania.

Ad.9
Naczelnik Emilia Piotrkowicz przedstawila wniosek dyrektora Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejowku, ktora zwrocila siq z proSbq o dodatkowe
0,5 etatu psychologa do wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od O do 6 lat.
Kolejno przedstawiony zostal wniosek dyrektora Zespolu Szkol im. M. {lktodowskiej-
Curie w Mirisku Maz. o dodatkowe 0,5 etatu administracyjnego pomocy
laboratoryjnej do przygotowania zajqc w laboratorium i asysty nauczycieli chemii

Starosta - Antoni Jan Tarczynski stwierdzil, 2e do wszystkich wnioskow
o dodatkowe etaty nale2y podejsc kompleksowo. Nalezy najpierw przeanializowac, czy
sq mozliwoSci finansowe, a dopiero podjgte zostanq decyzje w tym zakrelsie.
Wn ioski pozostawiono bez rozpatrzenia.

Ad.10
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk poinformowala, 2e w dniu 31 nlarca uplywa

termin przedlo2enia sprawozdania z wykonania budzelu za 2014 rok w ukladzie,
w jakim zostala uchwalona uchwala budzetowa.



Nastqpnie omowita projekt uchwaly w sprawie sprawozdania z wykonania budzetu
Powiatu Minskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Sermodzielnego
Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim oraz informacii
o stanie mienia Powiatu za 2014 r.
- dochody budzetowe wykonano w kwocie 120.244j22,69 zl, co stanowi 101,33%
planu po zrnianach w tym: dochody biezqce 117.247.841,83 zl, dochocly majqtkowe
2.996.280,8G zl. Wydatki budzetowe zrealizowano w kwocie 122.447.808,64 zl t1.
96,370/0 planu po zmianach, w tym wydatki biezqce 106.831 .s64,7b zl, wydatki
majqtkowe 15.6'1 6.243,89 zl.
Plan przychodow budzetu Powiatu na 2014 r. stanowi kwotg 12.291.147 zl, z tego
kredyt bankowy - 7.000.000 zl, wolne Srodki pieniqzne na rachunku bankowym -
5.291.147 zl.
Plan rozchodow wyniosl 3.897.923 zN, na co zNo2yly siq splaty kredytow bankowych
w kwocie 3.520.000 zl oraz sptaty zaciqgnigtych pozyczek z WFOSiGW w kwocie
377.923 zl.
Ponadto powiedziala, 2e na plan dochodow sklada sig g pozycji:
- subwencja ogolna - 48.452.032 zl,
- udzialy powiatu w podatkach stanowiqcych dochod budzetu panstwa
31.705.367,53 zl,
- dotacje zbudZetu panstwa stanowiq kwotg 17.614.428,51 zl
- dochody wlasne 17.305.409,36 zt
- dotacje i platnoSci w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow
europejskich - 2.013.229,34 zl
- dotacje i pomoc finansowa z jst na zadania biezqce - L242.542,20 zl
- dotacje i pomoc finansowa z jst na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne -
888 686,96 zt
- Srodki na dofinansowanie wtasnych zadan biezqcych pozyskane z innych 2rodel
(AR|MR, WFOSiGW, Fundusz Pracy) - 676.626,79 zl
- Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych pozyskane z innych 2rodeN
(FRKF,WFOS|GW) - 345 800 zl.
Skarbnik Powiatu poinformowala, ze wynik finansowy SPZOZ to strerta w kwocie
850.503,09 zl
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaNy w sprawie
sprawozdania z wykonania budzetu Powiatu Minskiego, sprawozdania z wykonania
planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Minsku
Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu 2a2014 r. Czlonkowie Zarzqdu
glosowa li nastqp ujqco.

- Starosta - Antoni JanTarczynski - za podjqciem uchwaly,
- Wicestarosta - Krzysztof Plochocki - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu Marek Pachnik - za podjqciem uchwaNy.
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych siq nie bylo.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 91115 w sprawie sprawozdania
z wykonania budzetu Powiatu Minskiego, sprawozdania z wykonania planu
finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotrrej w Minsku
Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2014 r.



Ad.11
Skarbnik Powiatu omowila projekt uchwaty w sprawie ustalenia herrmonogramu

realizaqi dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Minskiego na ll kwarLal 2015 r.
Wyja5nila, Ze na ll kwartal poziom dochodow zalo2ony zostal w wys. 52,2ok i poziom
wydatkow w wys.47,8%.

Przeprowadzono glosowanie nad projektem uchwaly w sprawie ustalenia
harmonogramu realizaqi dochodow i wydatkow budzetu Powiatu N/inskiego na
ll kwaftat 2015 r.

Czlon kowie Zarzqdu glosowa I i nastqp uj qco :

- Starosta - Antoni JanTarczynski - za podjgciem uchwaly,
- Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki - za podjgciem uchwaty,
- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjqciem uchwaty,
- Cztonek Zarzqdu Marek Pachnik - za podjgciem uchwaly.
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych siq nie bylo.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 92115 w sprawi,e ustalenia
harmonogramu realizacji dochodow iwydatkow budzetu Powiatu Nlinskiego na
f f kwartal 2015 r.

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 siamego dzialu
w zakresie wydatkow biezqcych oraz przeniesieniu wydatkow z rezerw\:/ budzetowej
i dotyczyty:
- Starostwa Powiatowego w Minsku Maz.
- Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Polarnej w Minsku Maz.
- Zespolu Szkol Nr 1 w Minsku Maz.
- Zespolu Szkol im. M. Sktodowskiej-Curie w Minsku Maz.
- Centrum KsztalceniaZawodowego i Ustawicznego w Mirlsku Maz.
- Zespotu Szkol Ekonomicznych w Minsku Maz.
- Zespolu Szkot Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz.
- Domu Dziecka w Falbogach,
- Domu Pornocy Spolecznej sw. Jozefa w Mieni,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Minsku Maz.
- Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy w Minsku Maz.
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly czlonkowie
Zarzqdu glosowali nastqpujqco:
- Starosta - Antoni Jan Tarczynski - za podjgciem uchwaly,
- Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaly.
Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych sig nie bylo.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 93/15 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2015 rok.



Ad. 13
Starosta poinformowal, 2e kolejne posiedzenie odbgdzie sie B kwietnia br,

o godz. 11.00.
Nastqpnie odczytal pismo dyrektora DPS sw. Jozefa w Mieni informujqce o trwajqcym
postgpowaniu administracyjnym w gminie Ceglow dotyczqcym wyclania decy4i
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziqcia polegajqcego na budowie
tuczarni do chowu 1980 sztuk tucznikow ibudowy'10 obiektow inwentarskich do
hodowli bojlera kurzego o obsadzie 60.000 kaldy. Wyjasnil, ze mieszlkancy zebrali
podpisy i zloZyli sprzeciw wobec budowy tuczarni i 1O obiektow inwentarskich.
Starosta powiedzial, 2e w powyzszym zakresie przygotowane zostanie stanowisko
Zarzqdu.

Czlonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki zwrocil sig o poruszenie na kolejnym
posiedze n iu Zarzqdu kwesti i d otyczqcej d ofi n a nsowa n ia Szybkiej Kolej lr/ iej skiej.

Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek poinformowal, 2e olrzymal kilka zgloszen
od radnych i mieszkancow w zakresie poprawy stanu d169, a dotyczqcych:
- uzupelnienie ubytkow asfaltu na odcinku ul. Dlugiej w okuniewie,
- uzupelnienie przepustow na ul. Stolecznej w Jozefinie (odwodnienie jezrini i chodnika
na odcinku od stajni je2dzieckiej do ul Krolewskiej),
- naprawa czgsci chodnika przy ul. Glownej w cisiu (przy strazy pozarnej),
- usytuowanie przejSc dla pieszych na ul. Warszawskiej w Hipolitowie (znaki
sygnalizujqce przejScie dla pieszych i pasy poziome),
- rozwaZenie wyniesienia skrzyzowania ul. Kochanowskiego z ul. Stolecznq
w Halinowie.
Starosta przyjql powyzsze zgloszenia do rozwazenia.

Wicestarosta poinformowal, 2e odbyNo siq spotkanie z jednq z firm, ktora
przygotowuje projekty programow transportowych. Wyjasnit, ze od 1 stycznia 2017 r.
wnioski o refundacjg kosztow biletow ulgowych bqdq kierowane do starostow, a nie
jak dotychczas do marszalkow wojewodztw. W zwiqzku zlym na koniec; 2015lub na
poczqtku 2A16 r. przygotowany zostanie Plan zrownowazonego rozwojur publicznego
tra nsportu zbiorowego.

Sekretarz Powiatu powiedziala, 2e Komisja Bezpieczenstwa i Srodowiska
skierowala do Zarzqdu 3 wnioski radnego wojciecha Rastawickiego dotyrczqce'.

1. budowy progow zwalniajqcych na drodze powiatowej nr 2212w
w sqsiedztwie kompleksu szkolnego w Dobrem,

2. wykonania remontu drogi powiatowe j nr 2226W w m. Rzqd za (szczegolnie
w obrqbie zakrqtu prowadzqcego w kierunku m. Wisniew na skrzyzowaniu
zdrogq w kierunku m. Budy Kaminskie),

3. rozwaZenie wykonania remontu chodnikow dla pieszych usytuowanych
przy drodze powiatowej nr 2210W w m. Dobre wzdluZ ul. Konstantego
Laszczki oraz ul. T. Kosciuszki - chodnik po polnocnej stronie jezdni).

P. Danuta Strejczyk poinformowala, ze opinig w powyzszym zakresie przygotowal
dyrektor ZDP w Minsku Maz. p. Andrzej Solonek. Pozytywnie zaopiniowal wniosek
2 i 3. Natomiast w odniesieniu do propozycji wykonania progow zwalniajqcych w pasie
drogi powiatowej nr 2212W w m. Dobre po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie
z przedstawicielami KPP zaopiniowat negatywnie, gdyz droga ta nalezy do drog
glownych, na ktorych niedopuszczalne jest stosowanie progow zwalniajqcych.



W ramach dodatkowej poprawy bezpieczenstwa ZDP zmieni lokalizacjg znaku B33
blizej wysoko5ci ogrodzenia szkoly.

Wicestarosta Krzysztof Plochocki przedstawil pismo dyrektora S7ZOZ
Mieczystawa Romejki o rozwiqzanie umowy o pracq z dniem 31 marca 2O1S r.
i wyptatq odszkodowania w wysokosci 3 miesiqcznego wynagrodzenia, jednocze6nie
zglaszalqc gotowo6c do pracy w SPZOZ.

Sekretarz Powiatu wyjasnila, 2e w umowie o pracQ
o odszkodowaniu, rowniez przepisy pr wa nie przewidujq

nie ma zapisu
w takiej sytuacji

odszkodowania.
Czlonek Zarzqdu - l_ukasz Bogucki powiedzial, ze

odwolat dyrektora wowczas przyslugiwalaby odprawa.
w sytuacji, gtdyby Zarzqd

Po analizie zlo2onego wniosku Zarzqd Powiatu przychylit sig do prosby dyrektora
i wyrazil zgodg na rozwiqzanie umowy o pracQ. Nastgpnie odczytany ;lostai projekt
uchwaty w sprawie rozwiqzania umowy o pracA z dyrektorem Samodzielnego
Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim; przeprowadzono
glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu opclwiedziat siq
jednoglosnie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 94/15 w sprawie rozwiqzania umowy
o prace z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej
w Minsku Mazowieckim.

Kolejno Sekretarz Powiatu poinformowala, 2e nale2y oglosic konkurs na stanowisko
dyrektora. Komisjg konkursowq, ktora opracowuje ogloszenie o konkursie powoluje
Rada Powiatu, a samo ogloszenie konkursu nale2y do kompetencji Zarzitrdu Powiatu.

Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki poinformowal,2e wpfynqto pisrno dotyczqce
nieprawidlowosci w realizaqi zadan przez dyrektora Domu Pomocy Spolecznej
Sw. Jozefa w Mieni. Dodal, i2 zwrocil siq do dyrektora o przygotowanie pisemnych
wyjasnien.

Kolejno p. Krzysztof Plochocki poinformowaf, ze wp{ynglo pismo o,d Burmistrza
Miasta Minsk Mazowiecki dotyczqce restrukturyzaqi w SPZOZ w Minsku Maz.
Dodal, 2e na pewno wiele spraw zostalo wyjasnionych podczas konferencji prasowej
Starosty, ale przygotowana zostanie odpowiedz.

Ad. 14
Protokol posiedzenia w dniu 16 marca 2015 r. zostal przyjqty.

Ad. 15
Zamkniqcie posiedzenia.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski

Wicestarosta - Krzysztof Plochocki

Cztonkowie Zarzqdu'. t-ukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek


