
ProtokoN lNr 18/15
pos iedzen ia Zarzqdu Powiatu M i ris kiego

w dniu 27 kwietnia 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki

czlonkowie Zarz4du: t-ukasz Bog ucki
Marek Pachnik

orazt Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - nacz. Wydz. OS,ruiaty i Promocji
Wincenty Bartnicki -nacz. Wydz. Invrestycji
Wojciech Osinski - nacz. Wydz. Gospodarki Nieruchomo6ciami

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjqcie porzqdku obrad.
3. lnformacja o dzialalnosci Starosty w okrersie od poprzedniego posiedzenia.
4. Podjgcie uchwaly w sprawie udzieleniia upowaznienia dyrektorowi Domu Pomocy

Spolecznej w Kqtach.
5 Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia upowaznienia zastqpcy dyrektora Domu

Pomocy Spolecznej sw. Jozefa w Mieni
6. Podjqcie uchwaly w sprawie okre5lenia z:asad wykonywania zadan powiatu w zakresie

drog publicznych przy pomocy jednostek samorzqdu terytorialnego.
7. Sprawy inwestycyjne.
8. Podjqcie uchwaly w sprawie sprzedaZy nieruchomoSci stanowiqcej wlasnoSc Powiatu

Minskiego polozonej w Mirisku Mazowieckim i Gliniaku.
9. Podjqcie uchwaly w sprawie sprzedaZy niezabudowanej nieruchomoSci stanowiqcej

wlasnosc Powiatu Mihskiego, polozonej 'w Sulejowku przy ulicy Hotelowej.
'10. Podjqcie uchwaly w sprawie sprzedaZy niezabudowanej nieruchomosci stanowiqcej

wlasnosc Powiatu Miriskiego, polozonej 'w Nowych Osinach.
'11. Sprawy oSwiatowe.
12. Podjgcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na20i5 rok.
13. Sprawy ro2ne.
14. Przyjqcie protokolu posiedzenia w dniu 20 kwietnia 2015 r.
1 5. Zamkniqcie posiedzenia.

Ad. 1

Starosta - Antoni Janf arczynski otworzyl posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawif porzqdek posiedzenia, ktory zostat przyjqly jednoglosnie

(w obecnosci 3 cztonkow Zarzqdu, nieobecni p. t-. Bogucki, p. P. Wieczorek).



Nastqpnie Starosta wrqczyl p. Danucie Ekert uchwatg w sprawie zatrudnienia
dyrektora Domu Pomocy Spolecznej w Kqtach.

Ad. 3

Starosta - Antoni Jan T arczynski poinformowat o nastqpujqcych sprawach.

- odbyto siq spotkanie u arcybiskupa H. Hos;era w sprawie organizac)i Swiatowych Dni
MNodzie?y, ktore bqdq podzielone na dwa etapy; I etap dni diecezji 20-25 lipca oraz
25-31lipca Swiatowe Dni Mlodzie2y w Krakowie i spotkanie z papiezem Franciszkiem.
Osobq odpowiedzialnq za organizacjg w Diecezji Warszawsko-Praskiej jest
ks. Emil Parafiniuk. Diece4a zostala pod:zielona na 9 rejonow, powiat znalazl siq
w rejonie 7 i odpowiedzialnym za organizacjg jest proboszcz parafii pw. Matki Bozej
Rozancowej w Wielgolesie k/Minska Maz.
- odbyto sig spotkanie w sprawie Planu transportu zbiorowego, nalezy ustalic zasady
wspolpracy z wojlami i burmistrzami i przystqpic do opracowania,
- uczestniczyl w uroczystoSciach 10-lecia Oddzialu Specjalnego Zandarmerii
Wojskowej w Minsku Maz.
- uczestniczylw VlI Powiatowym Sympozjurn,,Bezpieczna jazda?..." zorganizowanym
w ZSZ Nr 2 w Minsku Maz.
- odbyt sig "Vlll Festiwal Mivena-Etno-Kabaret" w ZS Nr i w Minsku Maz.
- w dniu 26 kwietnia br. odbyta siQ Ogolnopolska Pielgrzymka Strazakow do
Czqstochowy (z udzialem Prezydenta RP, Ministra Spraw Wewngtrznych,
Komendanta Glownego PSP, Prezesa OSF - Waldemara Pawiaka).

Ad.4
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejc:ryk odczytaNa projekt uchwaly w sprawie

udzielenia upowaznienia dyrektorowi Dromu Pomocy Spolecznej w Kqtach.
Przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedziat siq jednogtosnie (nieobecni p. t-ukasz Bogucki i p. Piotr Wieczorek).

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNrg Nr 104115 w sprawie udzielenia
upowa2nienia dyrektorowi Domu Pomocy Spolecznej w Kqtach.

Uchwalq Starosta przekazal dyrektorowi Dromu Pomocy Spolecznej w Kqtach.

Ad. 5

Sekretarz Powiatu odczytala prrrjekt uchwaly w sprawie udzielenia
upowaznienia zastgpcy dyrektora Domu Pomocy Spotecznej sw. Jozefa w Mieni.
Wyjasnila, ze Re5;ulamin Organizacyjny DF'S sw. Jozefa w Mieni stanowi, 2e w razie
nieobecnosci dyrektora zadania wykonuje zastqpca dyrektora, ale do wykonywania
tych zadan musi miec dodatkowe upowazniernie w zakresie skfadania oSwiadczen woli.
Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, vv ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednogtosnie w obecnosci 3 czlonkow Zarzqdu (nieobecni
p. t-ukasz Bogucki, p. Piotr Wieczorek).

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNrq Nr 105/15 w sprawie udzielenia
upowa2nienia zastgpcy dyrektora Domu Pomocy Spolecznej 5w. Jozefa
w Mieni.



Ad.6
Starosta - Antoni Jan Tarczynski prrwiedzial, 2e w przygotowanym projekcie

uchwaly w sprawie okreSlenia zasad wykonywa nia zadan powiatu w zakresie drog
publicznych przy pomocy jednostek sannorzqdu terytorialnego termin skladania
wnioskow okreSlono do dnia 31 sierpnia z mohliwoSciq poprawienia wniosku
(dotychczas termin uptywal 30 wrzeSnia). Ponadto w S 5 wpisano obowiqzek
dostarczenia do konca lutego uchwaly podjrTtej przez gminq.
Nastqpnie nacz. Wydziatu Inwestycji - Wincenty Bartnicki odczytat projekt uchwaty
w sprawie okreSlenia zasad wykonywa nia zadan powiatu w zakresie drog publi cznych
przy pomocy jednostek samorzqdu teryl,orialnego. Przeprowadzono glosowanie,
w ktorym za podjqciem uchwaty Zarzqcl Powiatu opowiedzial siq jednogtoSnie
w obecnoSci 3 czl'onkow Zarzqdu (nieobecrri p. t-ukasz Bogucki, p. Piotr Wieczorek).

Zarz4d Powiatu podjqt uchwaNg lrlr 106/15 w sprawie okre6lenia zasad
wykonywania zada(r powiatu w zakresie drog publicznych przy pomocy
,!ed nostek samorzqd u terytorial nego.

Ad.7
Naczelnik Wydziatu Inwestycji - Wirrcenty Bartnicki poinformowal, ze pojawily

sig dodatkowe roboty remontowe w istniejqc,ym budynku ZDP w Minsku Maz. Wyjasnil,
2e w pomieszczeniu kotlowni brak bylo wtasciwej izolacji i mur jest zawilgocony,
w zwiqzku ztym nale2y zerwac tynki i wykorrac nowe, ale wczesniej wykonac wla6ciwq
izolaqq przeciw wilgoci. Ponadto poinformowal o postqpach prac na budowie hali
gimnastycznej w Gimnazjum i Liceum Cgolnoksztalcqcym im. Polskiej Macierzy
Szkolnej w Minsku Mazowieckim.

Ad. 8

Naczelnik Wydziatu Gospodarki l\ieruchomosciami Wojciech Osinski
wyjasnil, 2e w zwiqzku z wyraleniem poz:ytywnej opinii Rady Powiatu w zakresie
sprzeda2y nieruchomosci po SOSzW w l\4insku Maz. przygotowany zostat projekt
uchwaly w sprawie sprzedaZy nieruchomo5ci stanowiqcej wtasnoSc Powiatu
Minskiego polozonej w Minsku Mazowieckim i Gliniaku. Dodal, 2e zlecone zostato
wykonanie operatu szacunkowego, ktory zostai opracowany na podstawie obecnego
planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na funkcje oswiatowe -
warto6c 1.650.000 zl (154 zllmkw) oraz na podstawie przyszlego planu
zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod budownictwo
wielorodzinne z ustugami - wartoSc 4.371.Cr00 zl (408 ztlmkw).
Do przetargu ustalono ceng nieruchomosci na kwotq 4.400.000 zl +23%VAT.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, vv ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial siq jednogtoSnie w ooecnoSci 3 czlonkow Zarzqdu (nieobecni
p. t-ukasz Bogucki, p. Piotr Wieczorek).

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNrT Nr 107l1s w sprawie sprzeda2y
nieruchomo6ci stanowiqcej wNasno6c Powiatu Minskiego poNozonej w Minsku
Mazowieckim i Gliniaku.

Ad. I
Naczelnik Wydziatu Gospodarki l!ieruchomoSciami Wojciech Osinski

poinformowaN, 2e w zakresie niezabudowanej nieruchomoSci polozonej w Sulejowku
przy ul. Hotelowej podejmowane byly proby sprzedaZy i wydzierzawienia, ale nie



doszly do skutku. Wyjasnit, 2e w 2011 r. opracowany byt operat szacunkowy
i nieruchomoSc wyceniona zostala na kvvotq 292.OOO zl t1.282 zllmkw. Zgodnie
z obecnie sporzqdzonym operatem szacunkowym wartoSc nieruchomosci to kwota
191.475 zl t1. 185 ztlmkw. Ustalono do przetargu cenQ nieruchomoSci na kwotq
240.000 zt +VAT. Nastgpnie odczytany zor;tal projekt uchwaty w sprawie sprzedaly
nieruchomo6ci stanowiqcej wlasnoSc Powiertu Minskiego, polozonej w Sulejowku przy
ulicy Hotelowej; przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedziat sig jednogtoSnie w obr:cnoSci 3 czlonkow Zarzqdu (nieobecni p.
t-ukasz Bogucki, p. Piotr Wieczorek).

zarzqd Powiatu podjqN uchwal,? Nr 108/15 w sprawie sprzeda2y
nieruchomoSci stanowiqcej wlasno(ic Powiatu Minskiego, polozonej
w Sulej6wku przy ulicy Hotelowej.

Ad. 10
Naczelnik - wojciech osinski wyjasnil, 2e w 2012 r podjqta byta proba

sprzedazy nieruchomo6ci o pow. 1851 mkw'. w Nowych Osinach. Zgodnie z operatem
szacunkowym nieruchomosc ta wyszacowana byla na kwotg '157.000 zl (85 zllmkw.),
a obecnie wyceniona jest na kwotg 148.0BCr zt (80 zllmkw.).
Zarzqd Powiatu postanowil sprzedac nieruchomoSc, cena ustalona zoslala
w wysokosci 150.000 zt +VAT. Nastgpnie orCczytany zostal projekt uchwaly w sprawie
sprzedaZy niezabudowanej nieruchomoSci stanowiqcej wlasnosc Powiatu Minskiego,
polozonej w Nowych Osinach; przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem
uchwaty Zarzqd Powiatu opowiedziat siq jednoglosnie w obecnosci 3 czlonkow
Zarzqdu (nieobecni p. t-ukasz Bogucki, p. Piotr Wieczorek).

zarzqd Powiatu podjqN uchwafiT Nr 109/15 w sprawie sprzedazy
niezabudowanej nieruchomoSci stanorrviqcej wlasnoSc Powiatu Minskiego,
poNo2onej w Nowych Osinach.

Ad.11
Naczelnik Wydziatu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz powiedziala, Ze

proboszcz parafii Ko6ciola Starokatolickie'go Mariawitow w Minsku Mazowieckim
ks. Jan Opala zwrocil siq z wnioskiem o zatwierdzenie organizacji nauczania religii
mtodzieZy szkol ponadgimnazjalnych o,l dnia 1 wrzeSnia 2015 r. Planuje
zorganizowanie religii w punkcie katechetycznym przy ul. Traugutta 17 dla g grup
(18 godz tygodniowo).
Naczelnik wyjasnila, 2e zgodnie z rozporzqdzeniem MEN w sprawie warunkow
i sposobu organizowania religii w szkole, szkola ma obowiqzek zorganizowania lekcji
religii dla grupy nie mniejszej ni2 7 ucznio,w danej klasy lub oddzialu, dla mniejszej
liczby uczniow w klasie lub oddziale powinny byc organizowane w grupie
miqdzyoddzialowej lub miqdzyklasowej. \A/ przypadku, gdy zglosi sig mniej ni2
7 uczniow organ prowadzqcy w porozumieniu z wlasciwym kosciotem organizuje
naukg religiiw grupie miqdzyszkolnej lub w punkcie katechetycznym. Nauczyciel religii
prowadzqcy zalqcia w grupie migdzyszkolnej lub w punkcie katechetycznym
zatrudniony jest przez dyrektora szkoly wskazanego przez organ prowadzqcy.
P. Emilia Piotrkowicz powiedziaNa, 2e zgodrnie z prawem uczniom wyra2ajqcym wolg
nauki religii (okre$lonq pzezzlo2enie o5wiadczenia dyrektorowi) mamy obowiqzek jq
umozliwic. Dodala, ze obecnie jest grupa 43 osob w 6 zespolach szkol, najwiqcej



w ZSE i ZS Nr 1 {ltwierd zila, 2e najbardziej optymalnym rozwiqzaniem bytyby 4 grupy,
a nie iak zaproponowano 9 grup. Jedna grupa bylaby dla uczniow klas pierwszych,
kolejna grupa dlia uczniow klas drugich, lrzecia grupa dla uczniow klas trzecich
i4 grupa dla technikum
P. Emilia Piotrkowiczzaproponowala, aby godziny zpzeznaczeniem na naukg religii
zostaly wpisane do arkusza organizacyjnegyo Zespolu Szkol Ekonomicznych i byty to
4 grupy lqcznie B godz. tygodniowo

Nastgpnie odczytala projekt uchwaly w sprawie zorganizowania nauki religii
wyznania KoSt;iola Starokatolickiego Mariawitow dla uczniow szkol
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Minski w pozaszkolnym punkcie
katechetycznym', przeprowadzono glosow,anie, w ktorym za podjqciem uchwaly
Zarzqd Powiatu opowiedziat siq jednoglosnie w obecno6ci 3 czlonkow Zarzadu,
nieobecny p. t-. Bogucki i p. P. Wieczorek)

zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 11011s uchwary w sprawie
zorganizowania nauki religii wyznania l(o6ciola Starokatolickiego Mariawitow
dfa uczniow szkol ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Minski
w pozaszkolnym punkcie katechety cznyrn.

Kolejno p. Emilia Piotrkowicz przedstawila r,vniosek dyrektoraZS Nr 1 w Minsku Maz.
o zwiqkszenie Srodkow w biezqcym roku szkolnym o kwotq 8.000 zl na szkolenia rady
pedagogicznej, ut zwiqzku ze zmianq ustawy o systemie oswiaty. Wyjasnila, 2e
z przyznanej kwoty 8.151 zl na szkolenia rady pedagogicznej wydatkowana zostala
kwota 6.496 zl. Dodala, ze kwota, o ktorq wnioskuje dyrektor bytaby na poziomie O,7ok
odpisu od wynagrodzen nauczycieli (bez 617 zl),
Naczelnik Wydziatu Oswiaty i Promocji por,nuiedzia|a, 2e w szkole zatrudnionych jest
92 nauczycieli i Wydzial pozytywnie zaopiniowal powyzszy wniosek.

Zarzqd Powiatu przychylit sig do zloi:onego przez dyrektora ZS Nr 1 w Minsku
Maz. wniosku.

P. Emilia Piotrkowicz dodal, ze w powyZszym zakresie przygotowany zostanie projekt
uchwaly, ktory zo:;tanie przeslany do opinii zwiqzkom zawodowym.

Kolejno przedstawiony zostal wniosek dyrektora ZS Nr '1 w Minsku Maz., ktora
zwrocila sig o wyraienie zgody na zmielnq nazwy profilu ksztalcenia w liceum
ogolnoksztalcqcym. WyjaSnila ,2e chodzi o ustalenie oferty edukacyjnej na rok szkolny
201512016. Dodala, 2ew ZS Nr I funkcjonujq 3 oddzialy liceum: klasa wojskowa, klasa
psychologiczno-prawna i klasa integracyjna psychologiczno-pedagogiczna i chodzi
wta6nie o zmiang nazwy tej klasy na przyrodniczo-jqzykowq (integracyjnq).
Dyrektor uzasadnila, 2e uczniowie z orzeczeniami nie sq w stanie w pelni realizowac
dodatkowych zalqc z psychologii i pedagyogiki. 2le radzq sobie z wyjazdami do
przedszkoli, ktore sq elementem ksztalceniarwe wskazanym kierunku. Zmiana dotyczy
tylko propozycji zajqc dodatkowych, a nie zasadniczej czgsci szkolnego planu
nauczanra.

Czlonek Zztrzqdu - Marek Pachnik powiedzial, ze liceum powinno byc liceum
i powinno odej5c od dziwnych nazw. Liceum ogolnoksztalcqce powinno uczyc
ogolnych podstaw. Dodal, 2e je2eli szkola posiada kadrg niech organizuje szkolne kola
sportowe, kola pedagogiczne i inne zalqcia dodatkowe.

Po analizie Zarzqd przychylil sig do powyzszego wniosku w zakresie zmiany
nazwy profilu ksztalcenia w liceum.



Kolejno p. Emilia Piotrkowicz poinformowala, ze wptynqlo pismo Burmistrza
Miasta Minsk Mazowiecki, informujqce,2e;z radosciq przyjEl informacjq o pierwszych
inicjatywach ze strony Komisji O6wiaty, Kr-rltury i Sportu w zakresie utworzenia klas
sportowych w szkolach ponadgimnazjalnyclr w powiecie miriskim.

Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki ;cowiedzial, ze kilka razy rodzice uczniow,
klorzy konczq gimnazjum o profilu pilka nrczn a przychodzili na posiedzenie Komisji
Oswiaty. Na jednym ze spotkan byta proSbir, aby rodzice zastanowili siq i powiedzieli
na czym im zaleZy. OkreSlili, 2e chodzi o to, aby uczniowie mogli byc w jednej klasie.
Podnoszono argumenty, ze uczniowie muszE konczyc lekcje o jednej porze, gdy2
trenujq w jednej grupie. Przedstawiano argumenty dotyczqce istniejqcej bazy
sportowej i mozliwosci jej wykorzystywania. Nastgpnie odbyto sig jeszcze spotkanie
izaproszono dyrektora Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztatcqcego w Minsku Maz., ktora
to szkola jako jedyna bgdzie dysponowala salq gimnastycznq, ktora w okresie
zimowym bqdzie mogla byc przeznaczona dla uczniow chcqcych rozwijac sig
w kierunku pilki noznej. Przedstawiono takq mozliwosc, ze uczniowie zlozyliby
dokumenty, ze chcq sig uczyc w klasie o ro,zszerzeniu biologiczno-chemicznym,
Wicestarosta wyjasnil, ze sytuacja na dzien Czisiejszy jest taka, 2e na Komisjq Oswiaty
przyszli ci rodzice. Z dyrektorem GiLO rozmawiano, 2e le2eli uczniowie zlo2q
dokumenty do jednej klasy liceum, gdzie moglby byc jeszcze jeden dodatkowy oddzial,
ale muszq byc spelnione kryteria naboru. Dodal, ze nie jestesmy w stanie spetnic
warunku dostgpu do obiektu sportowego, na ktorym mogliby trenowac, ale blisko6c
MOSIRU jest korzystna i zaproponowal, 2e nale2aloby zawrzec w tym zakresie
odpowiednie porozumienie z Miastem Minsk Mazowiecki. Dodal, 2e Przewodniczqca
Komisji Oswiaty zobowiqzala siq, 2e do takiej rozmowy bqdzie dq2yla.
Ponadto Wicestarosta wyjasnrl, 2e w tym r,cku nie jestesmy w stanie utworzyc klasy
stricte sportowej. Podtrzymal swoje stanowisko w zakresie klas sportowych.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski z:.wrocil sig z pytaniem z kim rozmawiala
p rzewod n i czEca Beata Wa las.
Wicestarosta wyja6nil,2e przeprowadzila rozmowq z Burmistrzem M. Jakubowskim.
Wyjasnil, 2e na dzien dzisiejszy oczekujemy od rodzicow tych uczniow, 2e zlo2q
deklaracje do dyrektora G|LO, ze chcielikry uczqszczac do jednej klasy (do dnia
24 kwietnia nie wplynqta zadna deklaracja)

Starosta zwrocil siq o przygotowanie na kolejne posiedzenie informacji o ilosci
zloZonych deklaracji i kalkulacji kosztow utvrrorzenia takiej klasy.

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 zmian q kwot dotacji celowych przekazywanych
z budzetu panstwa, przeniesieniu wydatko\ / miQdzy $$ w ramach tego samego dzialu
w zakresie wydatkow biezqcych i dotyczyty:

- Starostwa Powiatowego w Minsku Maz,

- Zarzqdu Drog Powiatowych w Minsku Maz:.

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budolvlanego w Minsku Maz.

- Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Minsku Maz.



- Zespolu Szkot irn. M. Sklodowskiej-Curie rru Minsku Maz

- Domu Pomocy Spolecznej sw. Jozefa w Mieni,

- Powiatowego Srodowiskowego Domu sarnopomocy w Minsku Maz.

Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly czlonkowie
ZarzEdu glosowa I i n astgp ujqco :

- Starosta - Antoni JanTarczynski - za pocljqciem uchwaly,
- Wicestarosta - Krzysztof Plochocki - za podjqciem uchwaty,
- Czfonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaty.

Glosow przeciwnych i wstrzymujqcych siq rrie bylo, nieobecny p. Piotr Wieczorek.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nlr 111115 w sprawie zmian w budzecie
Powiatu na 2015 rok.

Ad. 13
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbqdzie siq 5 maja br. o godz. 11.00.

Starosta poinformowal, 2e odbqdzie siq spotkanie z firmq Collect Consulting
dotyczqce zakonczenia wspolpracy w zakrresie projektu zwiqzanego z partnerstwem
publiczno-prywatnym.

Naczelnik \fuydzialu Gospodarki Nieruchomosciami - Wojciech Osinski odniosl
siq do kwestii przekazania nieruchomoSci r'v Janowie. Poinformowal, 2e przygotowal
pismo do petnomocnika spadkobiercow bytej wtascicielki dobr Janow, w ktorym Zarzqd
Powiatu stoi na stanowisku, 2e przeszkodq do prawidlowego przekazania
nieruchomoSci jest istnienie w obrocie pravvnym decyzji komunalizacyjnej Wojewody
Mazowieckiego z dnia 17 stycznia i1003 r. i z dnia 3 lipca 2012 r.
Z uwagi na zlo|enie skargi do Wojewodzkiergo Sqdu Administracyjnego w Warszawie
na decyzjq Ministra Rolnictwa i Rozwoju \fusi z dnia 13 stycznia 2015 r. do czasu
rozpalrzenia skargi nie bqdzie wystqpowal do ministra wlasciwego do spraw Skarbu
Panstwa o stwierdzenie niewaznosci tych decyzji.
Poinformowal rowniez, ze wystosowane zos;talo rowniez pismo do Przewodniczqcego
I Wydziatu WSA o ustalenie terminu rozpalrzenia skargi na decyzjq.

Ponadto zwrociN sig o wyra2enie zgody na przedluzenie na miesiqc maj umowy
zfirmq Konsalnet na ochronq tej nieruchomoSci.

Zarzqd przychylil siq do powyzszej propozycji.

P. Wojciech Osinski powiedzial, ze dyrektor GiLO poinformowata, 2e z dniem
30 marca br. rozwiqzala umowq na wynajem pomieszczenia na prowadzenie bufetu
matej gastronomii. Nastqpnie przeprowadzony zostal przetarg na prowadzenie bufetu
matej gastronomii i podpisana zostala umowa na okres od 13.04.2015 r. do
30.06.2018 r. z czynszem miesiqcznym 7}Ct zl.



Sekretarz Powiatu Danuta Strejczyk powiedziala, Ze w ubiegiym roku
rozpatrywana byta sprawa zatwierrlzenia Regulaminu organizacyjnego
Srodowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Caiitas Diecelji
Warszawsko-Praskiej. Wyjasn i la, i2 przedstawila wqtpliwoSci d otyc zqcego tego, czy
Zarzqd Powiatu jest wlasciwy do zalwierdzenia tego regulaminu, a rozporzqdzenie
mowi, Ze zatwierdzeniu podlega rowniez program dziatalnosci i pran pracy.
Wqtpliwosci zostaly przedstawione wojewodzie, ktory stwierdzil, Ze Zarzqd Powiaiu
powinien regu lam in organ izacyj ny zatwierd;zic.
\N zwiqzku z powyZszym zwrocrla sig do Zarzqdu o zatwierdzenie Regulaminu
Organizacyjnego Srodowiskowego Domu Siamopomocy Caritas DiecezjiWarszawsko-
Praskiej w brzmieniu uzgodnionym z wojewodq.
P. Danuta Strejczyk stwierdzila, ze wqtpliwo6ci nadal pozostajq, bo ze statutu Caritas
Diecezji Warszawsko-Praskiej wynika, ze to dyrektor Domu zatwierdza wszelkie
regulaminy i programy dzialalnoSci. Dodaia, ze materiat byl zaakceptowany przez
PCPR i uzgodniorry z wojewodq.

Zarzqd Powiatu zatwierdzil Reg u I a rrr i n O rg a n izacyj ny S rod owiskoweg o Dom u
Samopomocy Caritas Diecezji Warszawrsko-Praskiej w brzmieniu uzgodnionym
z wojewodq.

Czlonek Zarzqdu L-ukasz Bogucki przedstawil prosbg mieszkancow
ul. Przqazd i ul. Berlinga w Sulejowku doty<;zqcq wykonania przej6cia dla pieszych.
Starosta zwrocit siq o zlo2enie oficjalnego pisma w tej sprawie, ktore zostanie
przekazane dyrektorowi ZDP.

Starosta powrocil do sprawy wizytacji drog, ki6ra byta realizowana 20 kwietnia
br. i wyjasnil, ze na tym etapie realizornane bedq zadania w zakresie odnow
nawierzchni zaproponowane przez dyrektora Zarzqdu Drog Powiatowych na kwotq
2.076.198 zN.

Ad. 14
Protokot posiedzenia w dniu 20 kwielnia 2015 r. zostal przyjqty,

Ad. 15
Zamkniqcie posiedzenia.

Starosta - Antoni Jan Tarczyriski

Wicesta rost a - Krzy szlof Plochocki

Czlonkowie Zarzqdv. Lukasz Bogucki

Marek Pachnik


