
Protokot Nr 20115
pos iedzen ia Zarzqdu Powiatu M i rir:; kiego

w dniu 18 maja 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli :

Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki

czlon kowie Zarzqdu: t-ukasz Bog ucki
Marek Pachnik
Piotr Wieczorek

orazt Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz - nacz. Wydz. Oswiaty i Promocji
Wojciech Osinski - nacz. Wydz. Gospodarki Nieruclrom
Wincenty Bartnicki -nacz. Wydz. Inwestycji

Porzqdek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia
Przyj gcie porzqdku obrad
Informacja o dzialalnoSci Starosty w okresie od poprzedniego
Podjgcie uchwaly w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko
Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim,
Podjqcie uchwaiy w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisrko Zas
Leczn ictwa Samodzielnego Pu blicznego Zespolu Opieki Zd rowotnej
Podjgcie uchwa{y w sprawie powolania komisji konkursor,trej dla
stanowisko dyrektora Zespotu Szkot Nr 1 im Kazimierza Wielkiego w
Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwalg w sprawie planu dofinanso
zawodowego nauczycieli w 20'15 r.

Sorawv oSwiatoweB

I Podjqcie uchwaty w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Z
Nr 2 inn. Powstarir:ow Warszawv w Minsku Mazowieckim do rrrowadz

10 Sprawy drogowe
11. Podjqcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na wydzier

wlasnoSc Powiatu Minskiego bgdqcych w uzytkowaniu Samodziel
Opieki Zdrowotnej w Mrnsku Mazowieckim.
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nieruchomoSci stan
sluzebnoSciq przesytu.

13. Sprawy inwestycyjne
'14. Podjgcie uchwaty w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2015 rok
15 Sprawy roZne.
16 Przyjgcie protoko{u posiedzenia w dniu 4 mqa2015 r

17 Zamkniqcie posiedzenia

Ad. 1

Starosta - Antoni JanTarczynski otworzyl posiedzcrnie.

Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia.

12. Podjqcie uchwaly w sprawie obciqzenia
Miriskiego, polozonej w Mirisku Mazowieckim

tora Samodzielnego

y Dyrel<tora do Spraw
Mitisku lVlazowieckim

nienia kandydata na
rlsku Mazowieckim

form doskonalenia

Szk(rl Zawodowych
ia inwestycji

garazy stanowiqcych
o Publicznego Zespolu

w.lasnosc Powiatu



Ad.3
Starosta - Antoni Jan Tarczynski poinformowal o rrastqp

- wniosek zlo2ony do NPPDL na zadanie dot. przebudowy dr
Wolka Czarninska znalazlo sig na liscie zadan, ktore zositang d
dofinansowania 67 4.500 zl\.
- w dniu 25 maja br. odbyty siq uroczystoSci zwiqzane z przyzna
Minskiego Laura 2014,
- w dniu 13 maja br. odbyty siq Xlll Targi Pracy,
- odbyty sig uroczystosci zwiqzane z Powiatowym Swigtern St
- odbyto siq spotkanie samorzqdowcow z Marszatkienr Woj
poinformowano, 2e Mazowiecka Jednostka Wdrazernia
przedstawila wstqpne harmonogramy, jeSli chodzi o nabory wn

Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki poinformowal o nastq
- w dniu 7 rnala br. odbylo siq spotkanie z wojtami w sprawie P
ktore poswiqcone bylo sprawom dotyczEcym uporzqdk<lwania
autobusowych,
- uczestniczyl w posiedzeniu sqdu w sprawie dyrektclr Ma
podtrzymal stanowisko w sprawie oddalenia pozwu. Kolojna r
15 lipca br o godz 9.00.

Ad.4
Wicestarosta - Krzyszlof Ptochocki poinformowat, Ze

posiedzenie komisji powotanej do wyboru kandydata na stanowi
w Minsku Mazowieckim. Na spotkaniu zostalo opracowitne
oraz regularnin przlc komisji.
Jednoczesnie zwrocit sig o dokonanie zmian w budzecie P
kwoty 8.000 zl na zarnieszczenie ogloszen w prasie codziennej
Nastqpnie odczytany zostal projekt uchwaty w sprawie
stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespotu
w Minsku Mazowieckim. Przeprowadzono glosowanie, w ktorym
Zarzqd Powiatu opowiedzial siq jednoglosnie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNq Nr 11 4115 w sprawie
na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publiczneg
Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim.

Ad. 5
Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki przedstawit projekt

ogloszenia konkursu na stanowisko Zastqpcy Dyrektora d
Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w
Wyja5nit, 2e do przygotowanego projektu ogloszenia prz:edsta
Lekarskiej w Warszawie zwrocit sig o wprowadzenie do
oswiadczenra, 2e kandydat nie byt karany i aktualnie nier toczy
przewinienia zawodowe przed rzecznrkiem odpowiedzialrrosci z
lekarskim.
Nastgpnie przeprowadzonrr glosowanie, w ktorym za podjgc
Powiatu opowiedziat siq jeclnoglosn ie.
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Zarzeld Powiatur podjqN uchwalg Nr 1 15/15 w sprawie o
na stanowisko Zastqpcy Dyrektora do Spraw Lerczni
Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Mirisku Mae

i Promocji -- U la Soroka
konkursowej dla
'l im. Kazirnierza

zenla konkursu
Samodzielnego

odczytala
kandydata
w Minsku

Ad. 6
Zastgpca naczelnika Wydzialu Oswiaty

projekt uchwaly w sprawie powotania komisji
na stanowisko dyrektora Zespotu Szkol Nr
Mazowieckirn

ienia
ielkir:go

Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za
Powiatu opowiedzial sig jednoglosnie.

uc;hwaly Zarzqd

Zarzeld Powiatu podjql uchwalg
konkursowej dla wyNonienia kandydata

Nr 116/15 w spra powolania komisji
na stanowiskr:r dyre
Mazowieckinr.

ra Zespolu Szkol
Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Minsku

Ad.7
P. Urszula Soroka przedstawita projekt uchwaly zmieniajq uchwa{e w sprawie

planu dofinansowania forrn doskonalenia zawodoweclo na czycieli w 2015 r.

zastgpuje siq kwotqWyjasnila, 2e zmiany dotyr:zq S 1, w ktorym kwotq 130.110 zl
1 38.1 10 zl. Ponadto $ 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ,,Zespol Szki Nr 1 im. Kazimierza
Wielkiego w Minsku Mazowieckim 29.541 zl".
Nasiqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za glodjqc
Powiatu opowiedziat sig jednoglosnie.

uc;hwaly Zarzqd

Zarzqd Powiatu podjqt uchwalg Nr 117115 zmieniajqcq uchwalq w sprawie
zycielli rv 2015 r.planu dofinansowania form doskonalenia zawodoweg;o na

Ad. 8
P. Urszula Soroka przedstawita propozycjq Wyrjzialu

dotyczqcq zlo2enia wnioskow o przyznanie nagrod i odznaczen
i placowek o6wiatowych:

Oswiaty i Promocji
la dyrektorow szkot

- dla p. Tomasza Plochockiego o nagrodq Ministra Edukacji Na
- dla p. Elzbiety Wieczorek o nagrodq Mazowieckiego Kuratora

oweJ,
wiaty,

prlaYznany wowczas

- dla p. Janiny Brzeszkiewicz o nagrodq Ministra Edukacji Nar
J

- dla p. Anny Padzik o nagrodq Mazowieckiego Kuratora ()swia
Zarzqd Powiatu zaakceptowat propozycjq przc.dstaw

OSwiaty i Promocji.
nq tr,rz:.ez Wydziat

Nastgpnie p. Urszula Soroka poinformowala, 2e Fundac Flozwoju Edukac,.
i Szkolnictwa Wyzszego wystosowala zaproszenie do wziqcia
Certyfikacyjnym Siamorzqdowy Lider Edukacji. Termin sklada

zialu w Programie
ia zglos;zen uptywa

3 lipca 2015 r.

Dodala, 2e w przypadku gdyby powiatowi taki certyfikat zostal
nalezaloby zaplacic kwotg 4,450 zl.

Zarzqd Powiatu postanowil, ze nie przystqpi do powy progriamu.

Kolejno przedstawiony zostaf wniosek p. Michala Raczkowski F'rzewod nicz;1cego
o wsparcie tworcow
objgcie patronatem

Mlodziezowej Rady Miasta Sulejowek ll kadencji, ktory zwrocil si
filmu ,,Zapomniany sprawiedliwy" o ks. T. Nowotko. Zwrocono sig
i dofinansowanie w kwocie 800 zl na poczestunek w clniu 6 br kiedy to



odbqdzie sig projekcja filmu oraz sfinansowanie przelotu prof. S
3000 - 4000 zl),lqcznie kwota 4.800 zl
Starosta porruiedzial, ze jesl, zgoda na objgcie patronatem.

Cztonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki poinformowal, 2e
sfinansowal nakrqcenie filmu. Powiedzial, ze ks. T. Nowotko ra
wystawianie faiszywych metryk.
Starosta porrviedziiat, ze wniosek zostanie przeanalizowany ijak
to zostanie dofinarrsowany film.

Ad. 9
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk powiedziala, z

w Minsku Mazowieckim zwrocit sig o udzielenie upowaznLienia d
polegajqcej na ogyrodzeniu terenu ZSZ Nr 2. Nastgpnier odcz
w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Zespolu Szk
im. Powstancow Warszawy w Minsku Mazowieckim rlo pr
Przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqcienr
opowiedziat sig jed noglosnie

Zarzeqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 118l1li w
upowa2nienia dyrektorowi ZespoNu SzkoN Zawodowych Nr
Warszawy w Minsku Mazowleckim do prowadzenia inwes

Ad. 10
Sekreltarz F'owiatu przystqpila do omowienia wnioskow d

- pismo Burmistrza Miasta Minsk Mazowiecki dotyczqce z:miany
powiatowej ul Dqbrowki (od ul. Warszawskiej do ul. A. Mickiew
i zmiany kategorii drogi gminnej ul. A. Mickiewicza na drog;g po
Dodala, 2e )lDP w Minsku Mazowieckim pozytywnie zaopiniowa

Zarzqd Powiatu po analizie zaakceptowal propoz:ycjg
powiatowej ul. Dqbrowki na odcinku od ul. Warszawskieri do ul
izaliczenia rJo kategorii drog gminnych orazzaliczenia dc' kateg
drogi gminn,3j ul. Adama Mickiewicza na terenie m. Minsk Maz

Zarzqd Powiatu P,cstanowit przystqpic do czynnosci zwiqza
kategorii ww. drog.

- wniosek Komitetu Osiedloweqo mieszkaf cow ul. Grzeszaka. D
w Minsku lVlaz., ktorzy zwrocili siq o podjgcie dziaNen w
ul. Dqbrowki na odcinku 120 m (od skrzyzowania z ul.
ul. Jasmino'wej) ur zwiqzku z krytycznym jej stanem technic
infrastrukturq (chodniki, miejsca parkingowe oraz kanalizaqa

Nastgpnie przedstawita opiniq ZDP w Minsku Maz.

Zarzesd Powiatu postanowil udzielic odpowiedzi, ze
utrzymania drog w mozliwie najkrotszym terminie zosta
poprawiajqce stosunki wodne na ul. Dqbrowki od przepustu nad
ul. Paderewskiego do ul. .Jasminowej. Niezwlocznie zostanq
zwiqzane z,,/vycinkq drzew rosnqcych w rowie ijego skarp,;16[,
i oczyszczone przepusty. Ze wzglqdu na czasochlonny lryb uz
wycinkg drz,ew oraz trudno6ci z samE wycinkq wynikajqce z du2
bliskosci zabudowan i linii energetycznych, powyzsze prac:e Zarz
wykona do dnia 30 wrzesnia2015 r.
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- wniosek Wojta Gminy Jakubow w sprawie opracowania dok
i wykonanie inwestycji polegajqcej na budowie fragmentu c
odcinku od klm 8+447,80 do km 8+530,94 po polnocnej strrcnie d
drogi znakiami pionowymi i poziomymi, ponadto wniosek
niezbgdnych napraw na drodze Nr 2212W w Jakubowi
i Aleksandrowie, rjrodze Nr 2226\N w m. Szczytnik, Rzildza,
drodze Nr 2,223W w Jakubowie. Nastqpnie przedstawita opiniq

Zarzqd Powiatu przychylil siq do stanowiska Z..arzqd
i postanowit udzielic odpowiedzi:

1. Droga powiatowa Nr 2227W Minsk Mazowiecl.ii-Nied
przebudowywiana w 2012 r. przy udziale Srodkow z Na
Przebuclowy Drog Lokalnych, srodkow Gminy Jakubow
Miriskiego. Roboty zostaty objgte rgkojmiq na ol<res 3
29 pa2dziernika 2015 r. Wobec powyzszego do dnia u
ma mozliwosci wykonywania na tej drodze jakichkolwiek ro
uplywie rgkojmi, w celu budowy chodnika dla pieszyclt oraz
pieszych bgdzie konieczne wykonanie projektu budo'wlaneg
organizacji ruchu. Zachowanie warunkow techniczny
odpowiadac drogi publiczne wymagac bgdzie prawd
kanal izacji des;zczowej.

2. Napraw,y uzupelniajqce ubytkow w nawierzchni realizowane
Stuzb Dtrogowo-Mostowych. W okresie zimowym, ptrzy u
otaz masy z recyklera zabezpieczone zostaly wyboj
zagraZajqce bezpieczeristwu ruchu drogowego. Aktualnie
poprzez wykonywanie remontow czqstkowych grysami i

obecnej naprawy w prawie wszystkich miejscach ws
wykonane.

Ponadto w zakrresie odnow nawierzchni bitumicznvch na ter
w 2015 r. Zarzqd Drog Powiatowych wskazal jako nerjpilniej
Nr 2225W Mistow-Anielinek-Jakubow od km 3+43t| do
Nr 2226\// Jak:ubow-Wisniew-Kluki od km 3+000 do km 3
limitowany mozliwosciami budzetowymi powiatu. Czynio
w celu pozyskania srodkow zewnqtrznych z budzetu woj
z wylqc:zeniem z produkcji gruntow rolnych, ktore b

modernizacjq odcinka drogi powiatowej Nr 2224\l\,1 Sta
Libertow w m. Mistow od km 3+800 do km 4+745.

3. Powstanie zaklocen w stosunkach wodnvch na z:_ie2

powiato'wej Nr 2225W Mistow-Anielinek-Jakubow z dojazd
obwodnicq to wynik nieprawidlowego zaprojektowaniar lub
w tym mriejscu. Dojazd do wiaduktu jest nowopowstalq dr
z budowq obwodnicy Minska Maz. Nalezy sig zertem
iwykonawcy zZqdaniem usuniqcia nieprawidlowosci (ZDP w
wystqpi do wvv. podmiot6w).

- wniosek )Zarzqdu Powiatu Wggrowskiego o zaopiniowanie
wspolnego ciqgu drogowego zlo\onego z dwoch drog pow
Katuszyn (gn. Powiatu)-Wierzbno-Roguszyn i nr 4238 W Paplin-

Zarzqd Powiatu po zapoznaniu siq z opiniq ZDP pozytywnie
wspolnego ciqgu drogowego.
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- wniosek Llrzgdu Miejskiego w Halinowie dotyczqcy zaopin
lokalnych polozonych w m. Hipolitow o lqcznej dtugoSci 4.262
gminnych.

Zarzqd Povriatu zapoznal sig z opinia Zarzqdu Dr6g Powi

Nastqpnie odczytany zostat projekt uchwaly w sprawie zao
zaliczenia drog na terenie Gminy Halinow do hlatego
przeprowad,zono glosowanie, w ktorym za podjgciem u
opowiedzial sig jeri nogtosn ie.

Zarzeld Powiatu pod.jql uchwaNq Nr 119115 v/ spr
propozycji zaliczenia drog na terenie Gminy Halinow
gminnych.

Sekretarz Powiatu przeds;tawila opinig
wnioskow drogowych zlo2onych przez
Laskowskiego i Zbigniewa Grzesiaka.

Zarzqdu Drog Powi
radnych Wojcie,:;ha R

Nastqpnie p. Danuta Strejczyk przedstawila wniosell d
Powiatowych o wy'razenie zgody na realizacjq nastqpujqcr,rch in

- ,,Wykonanie dokunrentacji projektowej na przebudowq rJrogi
Siodlo-Kuflew na odc. od km 1+925 do km 3+650";
- ,,Wykonanie dokr-rmentacji projektowej na przebudrcwq
Mazowiecki - Mro,ly na odc. od km 8+520 do km 11+560";
- ,,Przebudo\//a prz:epustu 2x1 ,2 m w ciqgu drogi powiatowrej nr
Pustelnik-Helenow w km 0+302 z wykonaniem dokumentacji";
- ,,Przebudo'wa drogi powiatowel nr 2224W Stara Niedziatka-Mi
od km 3+800 do km 4+745":
- ,,Budowa chodnika w ciqgu drogi powiatowej nr 2229\N ,lqd
msc. Nowy .Jqdrzerjow, na odc. od km 0+327 do km 0+73{1";
- ,,Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodni[,<a w
Latowicz-Mrozy-Kaluszyn na odc. od km 13+985 do km 1!:t+175
Nastqpnie przedstawiia projekt uchwaly w sprawie udzi
dyrektorowi Zarzqdu Drog Powiatowych w Minsku Mazowie
inwestycji. Przeprowadzono g{osowanie, w ktorym za podj
Powiatu opowiedzial siq jeclnogtosnie.

Zarzeld Powilatu podl'ql uchwaNg Nr 12011!, w
upowa2nienia dyrektorowi Zarzqdu Dr6g Powiatowyc;h w
do prowadzrenia inwestycji.

Ad.11
Naczrelnik Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami

poinformowial, 2e p.o. dyrektora SPZOZ - Arlur Wigckcwski
zgody na w'ydzier:zawienie 10 gara2y na okres 3 lat. Poinform
gara2y to 1613 mkw., ia przewidywany roczny przychod to ktwota 1

ze Rada Spoteczna pozytywnie zaopiniowata propozyc:iq
Nastgpnie przedstawit projekt uchwaly w sprawie wyrazenia
garaZy stanowiqr:ych wlasnosc Powiatu Minskiego bgdq
Samodzieln,ego Publicznego Zespotu Oprieki Zdrowotnej
Przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqcienr uch
opowiedzial siq jetj nclglosn ie.
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Zarzeld Powiatu podjql uchwaNq Nr 121115 w sprawie
wydzier2awienie gara2y stanowiqcych wNasno6c Povuiatu
w u2ytkoraraniu Samodzielnego Publicznego Zespotu
w Minsku Nlaz.

4d.12
P. Wrcjciech Osinski poinformowal, 2e Zarzqd Porruiatu

Przedsiqbiorstwa Energetyki Cieplnej na przejscie sieciq cie
nr 186712 o pow. 23BZ mkw. przy ul. KoSciuszki (o pow. 51 mkw.)
powiatu. Sporzqdzony zostal operat szacunkowy, ustanowi
wynagrodzenia z tytulu ustanowienia stuzebnosci przesylr_r w
Nastqpnie odczytal projekt uchwaly w sprawie obciqzenier nie
wlasnosc F'owiatu Minskiego, polozonej w Minsku l\4azow
przesylu. Przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqci
Powiatu opowiedziat sig jednogtosnie,

Zarzeld Powiatu podjqN uchwalq Nr 122115; w
nieruchomo6ci stanowiqcej wNasno5c Powiatu Mirisk.iego,
Mazowieckiim sluzebnoSciq przesylu.

Ad. 13
Naczr=lnik Wydziatu Inwestycji - Wincenty Bartnicki poinfo

z budowq nowej s;iedziby ZDP i remontem istniejqcego budyn
dodatkowe. WyjaSnil, 2e specyfikacja istotnych warun[,row
wykonanie robot budowlanych na nowym budynku ZDP i rr=rmont i

Nie przewiclziano drrcieplenia istniejqcego budynku i izolacji
Ponadto na nowy'm budynku przewidziano wykonanie lcarier
jednak ich li,ozbg nale2y zwiqkszyc. Wykonawca skalkulot'val ro
- 11 .971 ,47 zl - sz:.czegotowe rozwiqzania technologii kotlowni,
- 28.639,14 zl - docieplenie budynku, bariery sniezne, izo'lac1a

Zarzqd P owi atu przy 1ql p rzed stawio n q i nfo rm a cj q.

Kolejno p. \A/incenty Baftnicki zasygnalizowal potrzebg zwir;ksze
sprzqtu sportowego na wyposazenie hali gimnastycznej w
Ogolnoksztarlcqcyrn w Minsku Maz. Po wystosowaniu zapytania
okazalo siq, ze zerplanowana na ten cel kwota 100.000 ;C jest
o zwigkszenie do t<woty 350.000 zt.,

Zarzesd przyjql powyzszE i nfo rm acj g

Ad. 14
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawita projekt uc

w budzecie Powiatu na 2015 rok. Wyjasnila, 2e zmiany po
dochodow i wydatkow zwiqzanych ze zmianq kwot dotacil cel
z budzetu pianstwa, prrzeniesieniu wydatkow migdzy $$ w ra
w zakresie rruydatkow biezqcych oraz przeniesieniu wydatkow
i dotyczyly:

- Starostwa Powiatowego w Minsku Maz.

- Komendy Powiatowej Palrstwowej Strazy Polarnej w Mirrisku
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- centrum h.sztalceniaZawodowego i Ustawicznego w Mirrsku

- Zespolu Szkol Ekonomicznych w Minsku Maz.

- Poradni Pr;ychologiczno-Pedagogicznej w Sulejowku,

- Domu Ponrocy Sipotecznej S;w. Jozefa w Mieni,

- Powiatowego srodowiskowego Domu samopomocy w lvlinsku

Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podigci
Zarzqdu gfosowa I I nastgp uj qco :

- Starosta - Antoni JanTarczynski - za podjgciem uchwarly,
- wicestarosta - Krzysztof Plochocki - za podiqciem uchuraly,
- czlonek zarzqdu - Lukasz Bogucki - za podjgciem uchrwaiy,
- czlonek zitrzqdtt - Marek pachnik - za podiqciem uchiarialy,
- czlonek zarzqdu - Piotr wieczorek - za podjgciem uch,naiy.

Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych sig nie byto.

Zarzeld Powiatu
Powiatu na 2015 rok.

Ad. 15

podjqN uchwalq Nr 123115 w spra

Naczr:lnik wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami - woj
pismo, jakie wplynqio w dniu 15 maja br. od pelnomocnika spadk
w ktorym informuje, ze w chwili obecnej nie bqdq podejnrowa
celu objgcie w posiadanie dzialek w Janowie.
Ponadto doclal, ze nie ma jeszcze ustalonego terminu rczwawy
Kolejno p Wojciech Osinski poinformowal o sytuacli, i"
ul. stankowizna nzl nieruchomosci pozostarej po soszw wyias
zostafa ukradziona, natomiast dwie metalowe bramy ucz
z nauczycielem zdemontowali i przewie2li do szkoly.

Czlonek Zarzqdu - I_ukasz Bogucki powiedzial, Ze nal
nieruchomo$c umieszczajqc tablice o zakazie wstqpu i og
taSmq.

P. Wojciech Osinski zaproponowal rourniel, Ze uc;zniow
teren tej nieruchonroSci.
Ustalono, 2e nale?y zabezpieczyc teren przy ul. stankowi:zna.

N aczel n ik \A/ydziatu Gospod a rki N ieru ch omosciam i rrowier
w Minsku Maz. poinformowala, 2e u2yczyNa pomieszczenie n
szkolnej.
Kolejno odczytal pismo p A. Cebuli z Sulejowka do Rady
dotyczqce zakupu fragmentu prywatnej posesji przy ul. przeiazd
44 mkw. stanowiqcej pole widoczno6 ci przy skrzyzowaniu.
WyjaSnit, ze powiat ma uregulowany stan prawny ul. przelazd 

i
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P. t-ukasz Bogucki poruszyl Jeszcze problem braku \ tyzna
pieszych.

Starosta powiedzial, ze kwestia namalowania pasow nale
P. Wojciech Osinski powiedzial, Ze wyjaSni sprawq

Suleiowek.
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk powiedziala, Ze 30

umowa na ,4-letniq obsfugq bankowq z ING Bankiem Slqskim
miesiqc prze>d zmianitr banku mamy obowiqzek poinformowania
Powiedziala, 2e w ramach rozeznania cenowego wyslan<l info
ING Banku lslqskiego S.A., Banku Spotdzielczego, Eianku PKO
Wpiyngiy ofert od 3 bankow, najkorzystniejsza oferta Ba
a najmniej korzystna ING Banku Slqskiego S.A.
Dodala, ze umowa bqdzie podpisywana na okres od 1

2019 r.

Starosta -Antoni JanTarczyhski powiedziaN, ze wp{ynglo
Finansow w sprawie ponownego rozpalrzenia sprawy zr,vrotu
kwoty czqsc;i oSwiatowej subwencji ogolnej za rok 20'10. Poi
zapoznac sig z aktami sprawy iwypowiedziec siq co do zebrane
DodaN, ze pracownik Wydzialu Finansowego, pracownik \//ydzi
oraz radca prawny - Maria Wozniak pojadq zapoznac siq z akta

Starosta przedstawil przygotowanq propozycjg listu in
z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Kolejno poinformowal, 2e jest mozliwosc zNoAenia wnios
projektu ,,Os;oby mrtode na rynku pracy" zDzialania 1.3.

Z wnioskiern o wyrazenie zgody na zlolenie wnios;ku
i dyrektor PIJP w Mirisku Maz. Dodat, ze wartosc projeklu opi
i dotyczy grupy 60 osob w wieku 15-29 lat. Termin realiz:acji o
wrze6nia 2017 r. lliezbqdny jest wkfad wlasny min. 5%.

Starosta powiedzial, ze termin skladania wnioskow u

Zarzesd Powiatu wstgpnie zaakceptowal zloZenie p

Sekretarz Powiatu Danuta Strejczyk p

Przewodnic:zqcego Komisji Rewizyjnej dotyczqcq spostrze2en tr
odwiedzily trzy jed nostki powiatowe.
- budynek ZSS w llgnacowie - po rozbudowie, czysty i zadbany,
- Zarzqd Drog Powiietowych - trwa realizacja zadania ;zaplan
powiatu polegajqcego na budowie nowej siedziby, inwest'ycja pr
- SPZOZ w Minsku ltAaz. - dokonano oglqdu budowanegio bud
na blok operacyjny. StwierrJzono,2e na dachu sq zastoiny wo
opadowych,zczg{ci dachu izwrocono uwagg p. Mazkowi, aby
stanu robot pokryciowych.
Komisja stangfa na stanowisku, iz dokonczenie tych robot
przez jeden pod m iot gospoda rczy.

Starosta powiedzial, 2e rozmawial z p.o.dyrektora SPZO
i przychylili siq uwag Komisji Rewizyjnej.

Wicestarosta - Krzvsztof Ptochocki poinformowe*. 2e
z przedstauricielami firmy Energo Com, ktora dziala na zle
i realizuje prace ltro.jektowe zwiqzane z budowq magistrali ka
zasilania odbiorcow zlokalizowanych w czqSci polnocnej
Projektowany przebieg inwestycji obejmuje 6 gmin i podzielony
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Celem inwestycji jest zwiqkszenie mozliwosci p
elektroenerg;etycznego oraz ograniczenie czasu pr,.erw
elektrycznej. Poinformowano, Ze tak rozlegNy zakres inwes
problem z przeprowadzeniem jej na zasadach okre6lon
procedurach. W zwiqzku z powyzszym zwr6cono sig z
odstqpstwa od procedur i zaproponowano umozliwi
wprowadzania trasy ZUD-u orazwydluzenie czasu uzgodnien
1 postgpowania do dwoch tygodni.

ytowych systemu
dostawie eneroii
liniowej stwarza
obowiqzujqcych

q na dokonanie
ie elektronicznego
anzowych w ramach

opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna - S czenia w zakresie
okulistyki i w zakresie dermatologii i wenerologii, ze szczegol m uwzglqdnieniem
oceny sposobu prowadzenia listy oczekujqcych na udzielenie iadczenia w ramach
realizaqi urnowy orazzgodno6ci danych dotyczqcych listy oczek
Swiadczenia w ramach realizacji umowy oraz zgodno$ci dan
ocze kuj qcych p rzek azany ch ko m u n i katem s p raw ozdaw cz,.ym

qcych na udzielenie
dotyczqcych list

NFZ pozytywnie ocenil ze wzglqdu na kryterium legalno6ci,

Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk poinformowala,
Oddziat w Warszawie przeprowadzil w dniach 19.03.2015 r. -1
dora2nqw SPZOZw Minsku Maz. w zakresie realizaqi urnowy o

Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie siq 25 maja br. o g

Ad. 16
Protokol posiedzenia w dniu 4 maja 2015 r. zostal przyjgt

4d.17
Zamk:n iqcie posiedzenia.

Starosta - Antoni Jan Tarczyrlski

Wicesta rosta -- Krzy szlof Plochocki

Czlonkowie Zarzqdu: t-ukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek

NFZ Mazowiecki
.04.2015 r. kontrole
zielanie Swiadczen

>Sci i celoworici.

1 1.00

jednoglosnie.


