
Protok6t Nr 17l15
pos iedzen ia Zarzqdu Powiatu M i nskiego

w dniu 20 kwietnia 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki

czlonkowie Zarzadu : t_ukasz Boqucki
Piotr Wieciorer
Marek Pachnik

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

Porzqdek posiedzenia:

'1 Otwarcreposiedzenia
2 Przylgde porzqdku obrad.
3 Informacja o dzialalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia
4. Rozpatrzenie wniosk6w do projektow uchwal i innych materialow na Vl sesjq Rady Powiatu

Minskiego
5 Podjqcie uchwaly w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Spolecznej w Kqtach.
6. Podjqcie uchwaly w sprawie zaopiniowania propozycli zaliczenia odcinkow drog na terenie

miasta Wggrow do kategorii drog powiatowych,
7 Podjgcie uchwaly w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej

i zaliczenia do kategorir drog gminnych drogi na terenie m. Wqgrow
B. Podjgcie uchwaly w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn ,,Vll Letni Festiwal

Orkiestr Dgtych" Minskiemu Towarzystwu Muzycznemu w Minsku Mazowieckim,
9. Sprawy oSwiatowe
10 Sprawy roZne.
11. Przyjqcie protokotow posiedzen w dniu 8 kwietnia i 10 kwietnia 2015 r
12. Wizylacja drog powiatowych
13. Zamknigcie posiedzenia

Ad.1
Starosta - Antoni JanTarczynski otworzyl posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostaN przy1ety jednoglosnie.

Ad. 3

Starosta - Antoni Janf arczyhski poinformowat o nastqpujqcych sprawach.
- z Mazowieckiego Urzqdu Wojewodzkiego wplynql projekt umowy na
dofinansowanie z NPPDL w kwocie 1.925.456 zl ,,Przebudowy drogi powiatowej
Nr 2231w Latowicz - Mrozy - Kaluszyn". Ponadto dodat, ze prawdopodobnie
r6wniez drugie zgtoszone zadanie dotyczqce drogi Mirisk Maz. - Wolka Czarninska
zostan ie d ofinansowane.
- odbylo siQ spotkanie z wojtem Gminy ceglow w zakresie wspolnego
przedsiqwziqcia polegajqcego na organizacji dozynek gminno-powiatowych.



Ustalono, 2e dc>2ynki odbgdq siq 30 sierpnia br. w Jakubowie. tJdzial powiatu to
sfinansowan ie wystgpu zespolow.
- odbyto siq uror:zyste spotkanie Lokalnej Grupy DzialaniaZiemi Minskiej, w poczet
LGD przyjgte zostaly gminy Ceglow, Latowicz, Mrozy, Katuszyn (dotychczas w LGD
Ziemi Siedleckiel) oraz miasto Sulejowek. Dodal, ze LGD zwr:ocilo siq z proSbq, aby
rowniez powiat minski przystqpil do LGD. Wyjasnit, 2e bqdzie rekomendowat
przystqpienie powiatu do LGD,
- uczestniczyl w Xll Gieldzie Szkol Ponadgimnazjalnych zorganizowanej w ZSZ Nr 2
w Minsku Maz.
- uczestniczytrw wystawie uczniow Liceum plastycznego Dyplom 2015,
- goscit przedstawicieli Mazowieckiego Zwiqzku Stowarzyszen Abstynenckich,
- podpisany zostal akt notarialny na przejgcie od PKP prawa uzytkowania
wieczystego w Em. Mrozy (lqczna powierzchnia 2144 mkw,),
- sporzqdzony zostat operat szacunkowy na nieruchomo6c przy ul. Stankowizna,
operat zostal przygotowany w dwoch wersjach, przy przeznaczeniu na cele
o5wiatowe - kwota 1.650.000 zN oraz wg alternatywy przygotowywanej do studium
i zmianie pzeznaczenia na cele budownictwa wielorodzinnego z uslugami - kwota
4 430.000 zl
- uczestniczylw 30- leciu Minsko-Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushrn,
- w dniu 28 kwietnia br. podpisany zostanie list intencyjny dotyczqcy ogolnych zasad
wspolpracy z Wojskowq Akademiq Technicznq, przygotowywany jest rowniez list
intencyjny w zakresie wspolpracy z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym
w Siedlcach,
- wplynqlo pismo SPZOZ z prosbq o zabezpieczenie do konca 2016 r. kwoty
12.998.000 zl niezbgdnej na wykonanie prac zwiqzanych z dostosowaniem S7ZOZ
do standardow.

Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki poinformowal o nastgpujqcych sprawacn:
- zakonczyla prace komisja konkursowa powolana do wyboru kandydata na
stanowisko dyrektora Domu Pomocy Spolecznej w Kqtach. Wybrana zostala
kandydatura p. Danuty Eker1.
- odbyt sig Konkurs piosenki obcojgzycznej zorganizowany przez Zespol Szkol
Specjalnych w lgnacowie.

Ad.4
Starosta Antoni Jan Tarczyr1ski uczestniczyl w obradach Komisji

Bezpieczenstwa i Srodowiska i Komisji Budzetu, komisje pozytywnie zaopiniowaly
materiaty na sesjg. Zgloszono wniosek dotyczqcy zasad wspolpracy z gminami przy
zadaniach drogowych, a dotyczqcy podjgcia proby powiqzania wspolne j realizacji na
nieruchomo6ci z utrzymaniem chodnika, czy odcinka drogi. Jednak wniosek nie
uzyskal akceptacj i komisji.
Nastqpnie Starrrsta zwrociN siQ do Zarzqdu o uzupelnienie porzqdku obrad
o 4 dodatkowe punkty:
- Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Minsk
Mazowiecki na realizaqq zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W
Minsk Maz. - Mrozy (ul. Dqbrowki)od km 1+210 do km 1+290"
- Podjqcie uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Sulejowek na
pokrycie czqsci wydatkow zwiqzanych z obslugq komunikacyjnq mieszkancow
powiatu przez Szybkq Kolej Miejskq na trasie Sulejowek-Warszawa.



- Podjgcie uchwaNy w sprawie zaciqgnigcia poZyczki na realizaqq zadania
pn. ,,Przylqczenie do sieci cieplowniczej PEC Sp z o.o. obiektow zlokalizowanvch na
terenie Zespolu Szkol Nr '1"

- Podjqcie uchwaly w sprawie powierzenia Miastu Minsk Mazowiecki zadan
w zakresie utrzymania czystoSci i porzqdku na drogach powiatowych w Minsku
Mazowieckim.
Zarzqd przychylil siq do powyzszej propozyclr.
Starosta poinformowal o inicjatywie Przewodniczqcego Rady powiatu
dotyczqcej przygotowania projektu uchwaly w sprawie zakonczenia postqpowania
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki poinformowal, 2e Komisja OSwiaty, Kultury
i Spotlu spotkala siq z rodzicami uczniow w sprawie utworzenia klasy sportowej oraz
poruszona zostala kwestia obszaru dzialania poradni psychologiczno-
pedagogicznych.

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk odczytala wnioski radnego Wojciecha
Rastawickiego dotyczqce naprawy drog powiatowych na terenie gm. Dobre
i gm. Jakubow c:traz wniosek radnego Zbigniewa Grzesiaka dotyczqcy zgloszonego
mu problemu braku bezpieczenstwa poruszania sig pieszych po drodze powiatowej
pomiqdzy Minskiem Maz. a m. Niedziatka. Przedstawiony zostal lakae wniosek
radnego Adama Laskowskiego o zainstalowanie progow zwalniajqcych na
ul. Sosnkowskiego.
Ustalono, ze wszystkie wnioski nalezy przekazac Zarzqdowi Drog Powiatowych
w Minsku Mazowiecklm.

Ad. 5
Sekretarz Powiatu Danuta Strejczyk wyjasnila, 2e komisja konkursowa

przeprowadzita postqpowanie i wylonila kandydata p Danutq Ekerl
(dotychczasowego dyrektora DPS), ktora spetnia wszystkie wymogi formalne.
Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy spolecznej Zarzqd Powiatu zatrudnia
dyrektora DPS po zasiqgnigciu opinii kierownika PCPR. Dodala, ze dyrektor PCpR
w Minsku Maz. pozytywnie zaopiniowal kandydaturq.
Starosta zaproponowal zatrudnic p. Danutg Ekert od 1 maja 2015 r. do 20 kwietnia
2017 r.

Nastgpnie odczytany zostaf projekt uchwaly w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu
Pomocy Spolecznej w Kqtach; przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem
uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedziat siq jednogloSnie.

Zatzqd Powiatu podjqN uchwaNq Nr 99/15 w sprawie zatrudnienia dyrektora
Domu Pomocy Spolecznej w Kqtach.

Ad. 6
sekretarz Powiatu - Danuta strejczyk poinformowala, 2e zarzqo

wggrowskiego z:wrocit siq o zaopiniowanie zaliczenia drog gminnych do
drog powiatowyc;h
- drogi gminnej Nr 420872W Klimowizna-Ruchna od drogi gminnej
(ul. Kosciuszki) do granicy administracyjnej m. Wqgrow,

Powiatu
kategorii

Nr 62

- odcinka drogi gminnej Nr 42o873w wggrow - Karolew, od drogi gminnej
Nr 420872w Klirnowizna-Ruchna do granicy administracyjnej m. wqgrow
Dodala, ze dyrektor ZDP w Mirlsku Maz. pozytywnie zaopiniowal powyzszqzmianq.
Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie zaopiniowania propozycji
zaliczenia odcinkow drog na terenie miasta Wqgrow do kategorii drog powiatowych.



Przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaty Zarzqd powiatu
opowiedzial siq jednogtoSnie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 100/15 w sprawie zaopiniowania
propozycji zaliczenia odcinkow drog na terenie miasta Wggrow do kategorii
drog powiatowych.

Ad.7
Sekretarz Powiatu Danuta Strejczyk powiedziala, 2e Zarzqd powiatu

Wqgrowskiego zwrocit sig o zaopiniowanie pozbawienia kategorii drogi powiatowej
i zaliczenia do kategorii drogi gminnej w m. Wqgrow dotychcz-sowej drogi
powiatowei Nr 4229W Aleja Siedlecka na odcinku od ul. Zwyciqstwa do Orogi
wojewodzkiej nr 637 ul. Slowackiego.
Dodala, ze dyrekto r ZDP w MiriskLi Maz. pozytywnie zaopiniowat powyzs zq zmiang.
Nastqpnie odczylala projekt uchwaly w sprawie zaopiniowania propozycji
pozbawienia kategorii drogi powiatowe j i zaliczeda do kategorii drog gminnych OroSji
na terenie m. Wqgrow. Przeprowadzono g{osowanie, w ktorym za podigciem uchwaly
Zarzqd Powiatu opowiedziaf siq jednogtosnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 101t15 w sprawie zaopiniowania
propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii
drog gminnych drogi na terenie m. Wqgrow.

Ad, 8

Naczelnik Wydziatu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz wyjasnila, 2e
Minskie Towarzystwo Muzyczne zlo2ylo wniosek w malych grantaclr o dotacjg
w kwocie 6.000 zl. OferIa zostala zamieszczona na okres 7 dni w BIP i na tablicy
ogloszen Starostwa. W tym okresie nikt nie zgtosit uwag do powyzszej oferty.
W zwiqzku z powy2szym przygotowana zostala uchwala w sprawie zlecenia iealizaqi
zadania publicznego pn. ,,Vll Letni Festiwal Orkiestr Dgtych" Minskiemu Towarzystwu
Muzycznemu w Minsku Mazowieckim. Kolejno przeprowadzono glosowanie, w kiorym
za podjqciem uchwaly zarzqd Powiatu opowiedziat sig jednogtosnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 102/15 w sprawie zlecenia realizacji
zadania publicznego pn. ,,Vll Letni Festiwal orkiestr Dgtych', Minskiemu
Towarzystwu Muzycznemu w Minsku Mazowieckim.

Ad. 9

Naczelnik - Emilia Piotrkowicz orzedstawila wnioski:
- dyrektora Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Minsku Maz.
o wyrazenie zgody na przedtuZenie kadencji trzech wicedyrektorow do konca sierpnia
2017 r.

Zarzqd Powiatu przychylil sig do powyzszego wniosku.
- dyrektora Zespolu Szkol Nr 1 w Minsku Maz. o wyroznienie finalistow,,Zlotej Kielni
2015' Sebastiana Sonta za zajgcie ll miejsca i Damiana Cudnego za zajgcie
lll miejsca, Dodala, 2e w XLIV edycji Ogolnopolskiego Turnieju Budowlanego udziat
wziqto 3723 uczniow z 85 szk6t zawodowych.

Zarzqd Powiatu na zakup nagrod dla finalistow przeznaczyl kwotg 860 zl.

Ad. 10
Naczelnik Wydzialu Gospodarki NieruchomoSciami Wojciech Osinski

powiedzial, 2e dyrekcja SPZOZ zwrocila sig o przekazanie do uzytkowania dzialki
o nr ew. 400513 przY ul. KoSciuszki w Minsku Maz. Dodal, 2e dzialka ta



wyKorzystywana byNa przy rozbudowie przychodni pod szyb windowy. DziaNka ta
skomunalizowana byla w roku 1999 i stanowi wlasnosc powiatu minskiego.
Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaly w sprawie uZyczenia nieruchomosci
polozonej w Minsku Mazowieckim oznaczone1 w ewidencji gruntow jako dzialka nr
4005/3; przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwa ly Zarzqd powiatu
opowiedziat sig jednogtosnie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNq Nr 103/15 w sprawie u2yczenia
nieruchomo6ci poNo2onej w Minsku Mazowieckim oznaczonej w ewidencji
gruntow jako dzialka nr 4005/3.

Sekretarz Powiatu przedstawila pismo wojta Gminy Siennica dotyczqce
rozwaZenia mozliwo6ci wczesniejszego przekazania w formie darowizny
nieruchomo6ci o nr ew. 138 o pow. 4,3445 hawrazz budynkami iwyposazeniem.
Wczesniejsze u,lyskanie prawa wlasnosci umozliwi rozwo) poprz.ez realizailg
inwestycji zwiqzanych z tq nieruchomosciq, w tym pozyskanie srodkow n"
modern izacjg system u grzewczego.

Starosta powiedziaN,2e zgoda na przekazanie nieruchomosci mozliwa jest tylko
pod warunkiem przeznaczenia na cele oSwiatowe.

Ustalono, 2ezarzqdzajmie siq sprawq na korejnym posiedzeniu.
Starosta odczyta'l pismo dyrektora Zespolu Szkol Ekonomicznych w Minsku Maz.
dotyczqce zwigkszenia srodkow zprzeznaczeniem na remont, gdy2przyznana na roK
2015 kwota '160.000 zl nie jest wystarczajqcq na wykonanie remontu sieci co, prac
malarskich, posadzek i kosztorysu wyktrnania windy. Wykonanie dokumentacji
kosztorysowej wittdy to kwota 15,000 zl, a koszt szacunkowy wykonania posadzek,
sieci co, prac malarskich naparlerze budynku to kwota 206.70s zl.

Ustalono, 2e Zarzqd powroci do wniclsku.

Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie siq 27 kwietnia br. o godz.8.30.

Ad.11
Protokoty posiedzeri w dniach B kwietnia i 10 kwietnia2Ol5 r. zostaly przyjqte.

A.d.12
Zarzqd Powiatu z dyrektorem Zarzqdu Drog Powiatowych w Minsku Maz.

wizytowali drogi powiatowe.

Ad.13
Zamkniqcie pos iedze n ia.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski

Wicesta rost a - Krzy sztof Ptochocki

Czlonkowie Zarzqdu. Lukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek


