
Protokol Nr 22115
posiedzen ia Zarzqdu Powiatu Mi nskiego

w dniu 8 czerwca 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki

czNon kowie Zarzqdu'. l-ukasz Bog ucki
Marek Pachnik
Piotr WieczoreK

oraz: Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz-nacz. Wydz. Oswiaty i Promocji
Wojciech Osinski - nacz. Wydz. Gospodarki Nieruchomo5ciami

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjqcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dziatalnofci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Przyjqcie projektow uchwal i innych materialow na Vll sesjq Rady Powiatu Minskiego
5 Podjqcie uchwaty zmieniajqcej uchwalq w sprawie powolania komisji konkursowej do

wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkot Nr 1 im. Kazimierza
Wielkiego w Minsku Mazowieckim.

6. Sprawy oswiatowe.
7. Sprawy drogowe.
B. Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na2015 rok.
9. Sprawy ro2ne.
'10. Przyjgcie protokolu posiedzenia w dniu 25 maja 2015 r.

1 1 . Zamkniqcie posie dzenia.

Ad.1
Starosta - Antoni Jan f arczynski otworzyl posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zosta{ przyjqty jednoglo6nie.

Ad.3
Starosta - Antoni Jan I arczynski poinformowal o nastgpujqcych sprawach:

- z dniem 1 czerwca br. nir stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Minsku
Maz. powofany zostal nadkom. Bartlomiej Dydek,
-wwielu gminach odbyly sig uroczyste sesje zoka4i25-lecia odrodzonego samorzqdu
terytorialnego,
-wpfynqta informacja,2enazadanie dot. mostu narzece Dlugiejwm. DNuga KoScielna
otrzymamy dofinansowanie w kwocie 1.050.325 zl. Dofinansowanie mo2e wynieSc do
50% warto6ci zadania, jednak w tym przypadku wartosc zadaniajest nizsza i dyrektor
ZDP prowadzi rozmowy w Ministerstwie dot, wyrazenia zgody na pozyskanie pelnej



kwoty dofinansowania (niezbqdna jest zgoda ministra na wykorzystanie petnej kwoty
dofinansowania i rozszerzenie zadania o dojazdy do tego mostu),
- dyrektor Zarzqdu Drog Prcwiatowych przeprowadzit postqpowania przetargowe na
odnowy nawierzchni; w postgpowaniu na wykonanie nakladek wplyngto 6 oferl
(najlepsza Przedsigbiorstwa Budowy D169 i Mostow z Minska Maz.), a w postqpowaniu
na powierzchniowe utrwalenie wplyngly 4 oferty, najlepsza pod wzglqdem ceny byta
oferta firmy FEDRO z gwarancjq na 36 m-cy, natomiast kolejna oferta PBD|M z Miriska
Maz. droZsza o 12.000 zN, ale z gwarancjq na 60 m-cy. l-qczna kwota tych dwoch grup
zadan to kwotal .692.178 z:l (plan byt na 2.000.000 zl). \N zwiqzku z tym planowane
jest uzupetnienie o postepowania na odcinki drog: lgnacow-Mienia (w Mieni), Dobre-
Rynia-Ksigzyki (200 m), Wielgolas-Kamionka (450 rn), Debq Wielkie-Chrosla-
Jgdrzejnikj-Kgdzierak, lqczny szacunkowy koszt 483.745 zl (ok. '180.000 zl nalelv
uzupelni6 Srodki na ten cel).

Wicestarosta -. Krzy:;ztof Ptochocki poinformowal o nastgpujqcych sprawach:
- w Centrum Ksztalcenia Zrawodowego i Ustawicznego gosciNa delegacja z Radomia,
zapoznaiqc sig z funkcjonowaniem jednostki, gdyz chcq podobnq jednostkq zaloZyc
w Radomiu,
- podpisana zostala umowa o wspolpracy z ZS Nr 1 w Minsku Maz i policjq dotyczqca
wspolpracy w obszarze bezpieczenstwa,
- w dniu 1 czerwca br. przedstawiciele Starostwa i Komendy Powiatowej Policji
odwiedzili malych pacjentow przebywajqcych w minskim szpitalu i wrqczyli drobne
upominki,
- odbylo siq posiedzenie zespotu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, na ktorym
podjqto stanowisko, 2e na najblizszej sesji przedstawiona bqdzie uchwala
o odstqpieniu od realizaqi zadania pn. ,,Rozbudowa, modernizacja i restrukturyzacja
Samodzielnego PubliczneEo Zespolu Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim
w formule padnerstwa publiczno-prywatnego." Dodat, 2e przygotowana zostala w tym
zakresie uchwala i wrriosl o wprowadzenie jej do porzqdku obrad.
- odbyto sig spotkanie z dyrektorami szkol, dyrektorem PCPR, dyrektorem PUP; na
spotkaniu wnioskowano, aby w Starostwie jedna osoba kompleksowo zajmowata sig
projektami migkkimi w obszarze szkolnictwa, rynku pracy i pomocy spolecznej,
dotyczytoby to biezqcego nadzorowania.

Wicestarosta powiedzial, 2e przychyla siq do tej propozycji, aby jedna osoba
w Starostwie prowadzila te projekty od strony merytorycznej, kontaktowala siq
z Mazowieckq Jednostkq WdraZania Projektow Unijnych.

Starosta zwrocil siq z pytaniem po co w takim razie sq szkoly i inne jednostki
oraz kierujqcy nimi dyrektor;zy. Ponadto zwrocil siq z pytaniem jak jedna osoba bgdzie
prowadzila wszystkie te projekty.
Wicestarosta wyjasnil, 2e nie chodzi o to, zeby ta osoba pisala projekty, ale je
koordynowala i nadzorowata ich realizacjg Ma to byc osoba, do ktorej zwracajqc siq
bqdziemy mieli pelnq infornracjq na temat danego projektu i bqdziemy mieli gwarancjq,
ze ten projekt jest wla6ciwie prowadzony.

Skarbnik Powiatu powiedziala, Ze mamy kierownikow jednostek, ktorzy sq
od powiedzialni za r ealizaq<7 p roj e ktow.

Cztonek Zarzz4du t-ukasz Bogucki powiedzial, 2e w tJrzgdzie Miasta
w Sulejowku sq zatrudnioner na takim stanowisku dwie osoby, a w Halinowie 1 osoba.

Czlonek Zarzqdu Marek Pachnik powiedzial, 2e w Urzqdzie Miejskim
w Kaluszynie zatrudniona na takim stanowisku jest r6wniez jedna osoba.



Sekretarz Powiatu powiedziala, 2e w Wydziale Inwestycji jest zatrudniona
osoba na stanowisku ds. pozyskiwania funduszy unijnych. Ponadto dodala, 2e Io
dyrektorzy jednostek naczelnicy Wydziatow Starostwa majq obowiqzek wyszukiwania
projektow, kt6re chcq realizowac.

sta rosta powiedzia l, 2e przy lmuje do wiad omosci powyzs zq pr opozy c)e.
- odbylo siq spotkanie z dyrektorami szkol w zakresie omowienia spraw zwiazanvch
z naborem oraz awansem z:awodowym nauczycieli.

Ad.4
Starosta powiedzial, ze termin sesji ustalony zostaf na dzien 25 czerwca Dr. na

godz. 14.00. Wyjasnit, Ze na tej sesji nie bqdzie kwestii zwiqzanych ze Statutem
Powiatu oraz Strategiq Rozwoju Powiatu.
Sekretarz Powiatu wyjasnita, ze jest powotany zespol urzqdniczy, ktory ma na celu
dzialaniazwiqzane z monitclringiem iaktualizacjq obecnej Strategii Rozwoju Powiatu.
W chwili obecnej pracujemyr nad rapoftem z wykonania Planu Rozwoju powiatu na lata
2008-2013,wlqczony zostanie jeszcze rok2014. Aktualnie trwajq prace nad aktualnq
diagnozq powiatu minskiego.
Ponadto wprowadzone zostanq uchwaly w sprawie odstqpienia od realizaqi zadania
pn. ,,Rozbudowa, nrodernizacja i restrukturyzacja Samodzielnego Publicznego
Zespolu Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim w formule partnerstwa publiczno-
prywatnego", uchwata w sprawie Lokalnego Programu Rozwoju Przedsigbiorczo5ci
2015-2020.
- Sprawozdanie Zarzqdu Prcwiatu z wykonania budzetu powiatu za 2014 r. Podjqcie
uchwal:

1) w sprawie zatwierd:zenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budzetu za 2014 r.,

2) w sprawie udzielerla Zarzqdowi Powiatu Minskiego absolutorium z tytulu
wykonania budzetu 2a2014 r.

Starosta powiedzial, ze Regionalna lzba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna
pozytywn ie zaopin iowaty wykonan ie budzetu.
- Sprawozdanie zdzialalnosci Samodzielnego Publicznego Zespotu OpiekiZdrowotnej
w Minsku Mazowieckim za 2014 r.
Material przyjgto bez uwag,
- Podjgcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego PubliczneEo Zespotu Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim za
2014 r.

Material przyjgto bez uwag.
- Podjgcie uchwaiy w sprawie przystqpienia Powiatu Minskiego do stowarzyszenia
Lokalna Grupa Dzialania Ziemi Minskiej
Starosta wyjasnil, 2e przyst.qpienie do LGD daje mozliwo5c pozyskania Srodkow na
drogi. Roczna sktadka z tytutu przynale2nosci do LGD wynosi 10.000 zl
- Podjgcie uchwaty w sprawie wyrazenia zgody na przekazanie w drodze darowizny
Gminie Siennica nieruchomoSci stanowiqcej wlasnosc Powiatu Miriskiego.
Zarzqd Powiatu opowiedzial siq za przekazaniem w formie darowizny nieruchomosci
w Siennicy przed uplywem okreSlonym w porozumieniu tj. przed uplywem 5 lat.
- Podjqcie uchwaly w spri'twie wyrazenia opinii dotyczqcej nieodplatnego nabycia
nieruchomoSci polozonej w Mrozach.
Material przyjqto bez uwag.
- Podjqcie uchwaNy w sprawie wyra2enia opinii dotyczqcej nabycia prawa uzytkowania
wieczystego nieruchomo6ci polozonej w Barczqcej.



Materiaf przyjqto bez uwag.
- Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy
aptek ogolnodostqpnych na terenie powiatu minskiego.
Material przyjgto bez uwag.
- Podjqcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na realizacjq projektu,,Aktywizaqa
osob powylei 30 roku zyr:;ia pozostajqcych bez pracy w powiecie minskim (l)" w
ramach Vlll Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Mazowieckiego na lata 201'4 -2020.
- Podjqcie uchwaly w sprawie wyraZenia zgody na realizacjq projektu ,,Bqd2my mobilni
- wygrajmy przyszlo6c" w ramach lV Osi Priorytetowej Regionalnego Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj na lata 2014 - 2020
Material przyjgto bez uwag.
- Podjqcie uchwafy w spriawie wyrazenia zgody na realizacjq projektu w ramach
,,Gwarancji dla mtodzie2y" Program operacyjny wiedza Edukacja Rozwoj 2014 -
2020, Os priorytetowa I Orioby mlode na rynku pracy, Dziatanie 1.3 Wsparcie osob
mlodych znajdujqcych siq w szczegolnie trudnej sytuacji.
Material przyjgto bez uwag.
- Podjgcie uchwaly w sprawie przystqpienia Powiatu Minskiego do Grupy Zakupowej
Energii Elektrycznej
Material przyjqto bez uwag.
- Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwalg w sprawie okreslenia przystankow
komunikacyjnych, ktorych wtaScicielem lub zarzqdzajqcym jest Powiat Minski oraz
warunkow i zasad korzystania z tych przystankow.
Material przyjgto bez uwag"
- Podjqcie uchwaly w spriawie udzielenia ze srodkow budzetu Powiatu Minskiego
w roku 2015 dotacji na praoe konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabylku wpisanym do rejestru zabytkow.
Material przyjqto bez uwag.
- Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwalg w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Minskiego na lata 2015-2021.
Materia{ przyjqto bez uwag
- Podjgcie uchwaly zmieniajqcej uchwalg w sprawie uchwaly budzetowej Powiatu
Minskiego na 2015 r

Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk powiedziala, 2e zmiany dotyczq m.in.:
- zwigkszenia planu dochodow majqtkowych z tytuNu dotacji z budzetu panstwa
z NPPDL nazadanie,,Przebudowa drogi Nr 223W Minsk Maz. - Wolka Czarninska"
o 674.464 zl
- zwiqkszenia planu dochodow majqtkowych z tytuNu dotacji z Wojewodztwa
Mazowieckiego na zadanie ,,Przebudowa (modernizacja drogi powiatowej nr 2224\N
Stara Niedziatka-Mistow-Libertow" o 1 50.000 zl,
- zwiqkszenia planu dochodow majqtkowych z tytutu dotacji z Gminy Siennica na
zadanie ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowq drogi 2242 W Stara
Wies-Siodlo-Kuflew" o 18.481 zl,
- zwiqkszenia planu wydatkow majqtkowych zadania ,,Budowa budynku
administracyjnego - s;iedziby ZDP z wyposazeniem" - 140.610 zl
- zwiqkszenia planu wydatkr5w majqtkowych na przebudowq mostu przez rzekg Dluga
w msc. Dtuga Koscielna wrazz dojazdami-354.301 zl
- zwiqksza siq plan wydal,kow na wykonanie dokumentacji na przebudowq mostu
w ciqgu drogi powiatowej nr 2277\N na ul, Budowlanej w Minsku Maz. - 35.000 zt,



- zwigkszenia wydatkow biezqcych na utrzymanie drog o 219.172 zl, w tym na odnowy
nawierzchni bitumicznych o 175.924 zl, z Iylulu dotacji dla Miasta Minsk Maz. na
zadania zzakresu utrzymania czystoSci i porzqdku na drogach powiatowych w ll pot.
2015 r. - 43.248 zI,
- przeniesienie kwoty 50.000 zl zzadania ,,Weryfikaqabaz danych ewidencji gruntow
i budynkow" oraz 5.000 zl zzadania ,,Usuwanie rozbieznoSci w bazie ewidencji gruntow
i budynkow" na zwiqkszenie zadania ,,Modernizaqa ewidencji gruntow i budynkow
jed nostki ewidencyj nej Latclwicz",
- zwiqkszenia planu wydatkow o 874.567 zl wynikajqce z postanowienia Ministra
Finansow o zwrocie czqsci oSwiatowej subwencji ogolnej nienaleznie otrzymanej
w 20'10 r.

- wprowadzenie nowego zadania,,Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkot Nr I
w Minsku Maz - dokumentacja projektowa" o wartoSci 1 00.000 zl,
- zwigkszenia planu wydatkow majqtkowych o 200.000 zt, w tym 50.000 zl dotyczy
zwigkszenia planu na budowq hali sporlowej w GiLo, a '150.000 zl na zakup
wyposazenia.
Zarzqd Powiatu analizowial kwestie etatowe, dotyczqce m.in. 4 etatow w PUp
i dodatkowych etatclw koordynatorow pieczy zastqpczej w PCPR. Po analizie
wnioskow o dodatkowe elaty, Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na dodatkowy etat
w PCPR koordynatora pieczy zastqpcze j oraz'l etat w pUp w Minsku Maz.
Starosta podsumowujqc powiedzial, ze pozostajq jeszcze kwestie zwiqzane z SPZOZ
i kwestia sfinansowania glownego zadania jakim jest zmiana w dostqpno6ci do uslug i

poziomu Swiadczonyr;h usllrg w SPZOZ.

Ad. 5
Naczelnik Wydzialu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz powiedziaNa, 2e

w dniu 9 czerwca br. odbgdzie siq konkurs na stanowisko dyrektora Zespolu Szkol
Nr 1 w Minsku Maz. Wpiynqty dwie oferty. Wyjasnila, ze prezes ZNP p. Stanislaw
Mejszutowicz nie bqdzie mr5gl wziqc udzialu w posiedzeniu komisji, w zwiqzku ztym
upowaznil p. Beatq Rechnio-Kolodziej.
\N zwiqzku z powy2szym nale2y podjqc uchwalq zmieniajqcq uchwalg w sprawie
powolania komisji konkursrcwej do wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Zespolu Szkol Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Minsku Mazowieckim. Po odczytaniu
projektu uchwaty przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedziat siq jeclnogNosnie.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwaNg Nr 127115 zmieniajqcq uchwaNg w sprawie
powoNania komisji konliursowej do wylonienia kandydata na stanowisko
dyrektora ZespoNu SzkoN Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mirisku Mazowieckim.

Ad. 6
Naczelnik Wydzialu OSwiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2e

komisja powolana pzez Zarzqd Powiatu sktadajqca siq z przedstawicieli Zarzqdu
Powiatu, Wydziatu Oswiaty i Promocji, Wydzialu Architektury i Budownictwa, Wydziatu
Finansowego zaopiniowaNet zloZone wnioski o dotacjg na prace konseru,ratorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
pozytywnie zaopiniowala wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. St. Kostki
w okuniewie i przyznanie drctacji w kwocie 14.750 zi na remont schodow.
Drugi wniosek zloZony przez parafig pw. NNMP w Minsku Maz. zosLal zaopiniowany
negatywnie, gdyz nie spelnial wymogow formalnych.
Nastgpnie p. Emilia Piotrkowicz przedstawila informacjq dotyczqcq organizacji roku
szkolnego 201512016. Wyjiasnrla, 2e do konca maja zalwierdzone zostaNy arkusze



organizacyjne. Planuje siq, 2e w szkolach nauke rozpocznie 4.557 uczniow w tym 179
w ZSS w lgnacowie. Dodiala, 2e liczba zatwierdzonych godzin nauczycielskich to
9.235. WyjaSnita, ze wzrosl godzin wynika nie tylko ze zwiqkszonejliczby oddzialow,
ale po reformie szkolnictwa ponadgimnazjalnego w ramowych planach nauczania jest
podany ogolny limit obowiqzkowych godzin dla ucznia na cykl ksztalcenia.
Organizacja dwoch Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych jest na poziomie roku
ubieglego. Natomiast CKZ|U swojq dzialalno5c opiera gtownie na kursach, bo oferta
ksztaNcenia dla doroslych zostala mocno pzez reformq zredukowana. W systemie
zaocznym Centrum ksztahi doroslych w liceum ogolnoksztatcqcym i widoczny jest
spadek o 133 stuchaczy. W organizacji zaplanowanych jest 10 kursow, stqd tez
mniejsza liczba sluchaczy. Dodala, ze dyrektor CKZ|U prognozuje,2ebqdzie to jednak
poziom tego roku. Drugar kierunek dzialalnosci CKZ|U do Powiatowy Osrodek
Doksztalcania i Doskonalerria Zawodowego ijest to nauka przedmiotow zawodowych
kierowana do uczniow klas wielozawodowych zasadniczych szkol zawodowych.

Kolejno p. Emilia lPiotrkowicz przedstawila wnioski dyrektorow dotyczqce
etatow:
- wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznejw Minsku Maz. o 0,5 etatu
referenta w sekretariacie oraz 1 etat psychologa,
- wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejowku o 0,5 etatu
psychologa do wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 0 do 6 lat,
- wniosek dyrektora Zespolu Szkol Ekonomicznych w Minsku Maz. o utworzenie
stanowiska referenta ds. kadr (gdVZ w ramach jednego etatu prowadzone sq sprawy
kadrowe i sekretariat dyrektora),
- wniosek dyrektora Zespolu Szkol Agrotechnicznych w Minsku Maz. o utworzenie
stanowiska kierownika warsztatow szkolnych,
- wniosek dyrektora Zestrlolu Szkot im. M. Skiodowskiej-Curie w Minsku Maz.
o akceptacjq przenies;ienia 1;odzin. W zwiqzku zrezygnacjq od 1.09.2015 r p Wandy
Wasilonek z funkcji kierrownika szkolenia praktycznego w zasadniczej szkole
zawodowel zwrocila siq o :zaakceptowanie przejqcia tych godzin przez p. l. Chtopik,
ktora pelni funkcjq kierownika szkolnych praktyk w technikum w 1,4 etatu. Ponadto
dyrektor zwrocila siq z wnioskiem o 0,5 etatu administracyjnego pomocy laboratoryjnej
i asysty nauczycielom chenrii do przygotowania zajqc w laboratorium.
- wniosek dyrektora Zespolu Szkol Nr 1 w Minsku Maz. o utworzenie dodatkowego
stanowiska dyrektora lub kierownika ds. praktyk zawodowych i organizaqi ksztalcenia
zawooowego.

Czlonek Zarzqdu t-ukasz Bogucki opowiedzial siQ za przyznaniem
dodatkowych etatow w Ponadniach Psychologiczno-Pedagogicznych, gdyz jest taka
potrzeba, bardzo duZo dzieci i mlodziezy jest uzalelnionych od internetu i gier.

Wicestarosta przychylit sig do powyzszej propozycji, stwierdzil, 2e nalezy
podejmowac dzialania prewencyjne, a ponadto chodzi o zwigkszenie dostqpnosci
i kwestiq odroczenia obowiilzku szkolnego

Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik powiedzial, ze w Poradniach w wigkszosci
pracujq nauczyciele dyplornowani, a ka2dy z nich ma co najmniej dwie kwalifikacje
itrzeba bytoby sig temu przyjrzec, czy nie ma mozliwo6ci ewentualnych przesuniqc.

Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek przychylit siq do propozycji zwigkszenia
liczby etatow psychologiczrrych w Poradniach.

Po analizie powyzrszych wnioskow Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na
zwiqkszenie o 1 etat psych,)loga w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Minsku
Maz. | 0,5 etatu psychologia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejowku.
Ponadto wyrazono zgodg na przesuniqcie godzin kierownika szkolenia praktycznego



w Zespole Szkol im. M. Sktodowskiej-Curie w Mirisku Maz. PoZostale wnioski
rozpatrzane zostaly negatywn ie.

Nastqpnie p. Emilier Piotrkowicz przedstawila wniosek dyrektora ZSZ Nr 2
w Minsku Maz. o przyzrtanie Srodkow na indywidualny program nauki lqzyka
rosyjskieg o i jqzyka angielskiego dla uczennicy klasy lll rechnik um (2 godz ).

Zarzqd Powiatu negatywnie rozpatrzyl powyzszy wniosek.
Kolejno przedstawiony zostat wniosek dyrektora Gimnazjum i Liceum

Ogolnoksztalcqcego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Minsku Mazowieckim
o wyrazenie zgody na utworzenie z dniem 1 wrzesnia 2015 r. czwartego oddzialu klasy
pierwszej gimnazjum, w z'wiqzku z tym, 2e bardzo duzo chqtnych zloZylo podania
(1 16 osob).

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq na utworzenie czwartego oddziafu gimnazjum,
ale pod warunkiem , 2e w kliasach bgdzie co najmniej 2g uczniow.

Ad. 7
Sekretarz Powiatu Danuta Strejczyk przedstawita wniosek Biura

Projektowego Raway dzialajqcego w imieniu Wojta Gminy Minsk Mazowiecki
o wydanie opinii dotyczqcej planowanej rozbudowy ul. Natolin w Starej Niedzialce.
Dodala, 2e Zarzqd Drog Powiatowych pozytywnie zaopiniowal przedstawione
materiaty w zakresie rozbudowy ulicy Natolin i wtqczenia jej do clrogi powiatowej
nr 2227W ul. Mazowiecka.

Zarzqd Powiatu po,zytywnie zaopiniowal planowanq rozbudowg ul. Natolin
w Starej Niedzialce.

Nastqpnie przedstawita wniosek radnego Miasta Minsk Mazowiecki - Tomasza
Ptochockiego dotyczEcy ziamontowania w ul. Sosnkowskiego na przejsciach dla
pieszych urzqdzen spowalniajqcych ruch kolowy. Dodala, Ze ZDP w Minsku Maz.
wyjasnif, 2e komisja przy udziale przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji
w Minsku Mazowieckim, prc przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie zaopiniowata
negatywnie instalacjQ proqow. Ulica Gen. K. Sosnkowskiego jest drogq gtownq,
wylotowq z poludniowo-zachodniej, uprzemyslowionej czqsci miasta. Po obu stronach
jezdni wystqpujq chodniki rcddzielajqce ruch pieszych od ruchu zmoloryzowanego,
co znacznie wplywa na bezpieczenstwo tych pieszych. W ciqgu tej ulicy zlokalizowane
sq liczne komory instalacji, a zgodnie z przepisami rozporzqdzenia Ministra
lnfrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu orogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach nie dopuszcza siq umieszczania progow
zwalniajqcych nad komorami instalacji wodociqgowych, c.o. itp. oraz w odlegtosci
mniejszej ni225 m od nich ze wzglqdu na niszczqcy wplyw wstrzqsow powodowanych
przeie2d2aniem pojazdow samochodowych. Ponadto progi zwalniajqce generujq
wiqkszy halas i sq nieskuteczne w przypadku ruchu samochodow cigzarowych, alak2e
utrudniajq ruch pojazdow uprzywilejowanych i utrzymanie ulicy.
\N zwiqzku zpowyZszymZDP podjqt dzialaniazwiqzane zniezwlocznym odnowieniem
istniejqcego oznakowania poziomego przejsc dla pieszych oraz wykonaniem
dodatkowego oznakowaniet w postaci linii spowalniajqcych namalowanych z mas
chemoutwardzalnych powodujqcych podczas najechania na liniq efekt akustyczny
ostrzeg aj qcych kierujqcych

Zarzqd Powiatu przychylit sig do propozycji przedstawionej przezZarzqd Drog
Powiatowych w Minsku Ma:2.



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

w budzecie Powiatu na 2015 rok. Wyjasnita, 2e zmiany polegajq na zmianie planu
dochodow i wydatkow zwiq.zanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych
z budzetu panstwa, przenielsieniu wydatkow migdzy $$ w ramach tego samego dziaNu
w zakresie wydatkow biezqcych i dotyczyty:

- Starostwa Powiatowego w Minsku Maz.
- Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy pozarnej w Minsku Maz.
- centrum Ksztatcenia zawodowego i Ustawicznego w Minsku Maz.
- Zespolu Szkol Nr 1 w Minsku Maz.
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Minsku Maz.
Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly czlonkowie
Zarzqdu glosowa I i nastqp uj qco :

- Starosta - Antoni JanTar<>zynski - za podjgciem uchwaly,
- Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Lukas;z Bogucki - za podjgciem uchwaly,
- CzNonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwa,ly,
- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjgciem uchwaly.

Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych sig nie bylo.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 128/15 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2015 rok.

Ad. 9
Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie siq 22 czerwca br. o godz. g.00.

Naczelrrik WydzialLr Gospodarki Nieruchomo6ciami Wojciech Osinski
poinformowal, ze sprawa dotyczqca zasiedzenia drogi powiatowej ul. Asfaltowej
w Sulejowku jest w sqdzie. Na chwilq obecnq sprawa zostala odroczona bez terminu.
Sqd zobowiqzal wnioskoclawcq Starostq do przedtozenia w terminie 14 dni
dowodow. Radca prawny starostwa wystqpita o przedlu2enie tego terminu.

Zarzqd Powiatu jednoglo6nie podjqt uchwatg Nr 129t15 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji dotyczqcych projektu ,,Lokalny Program Rozwoju
PrzedsigbiorczoSci w Powiecie Mi6skim 2015-2020,' .

Ad. 10
Protokol posiedzenia w dniu 25 maja 2015 r. zostal przyjgty jednogloSnie.



Ad,11
Zamkniqcie posiedzen ia.

Starosta - Antoni Jan Tarczyhski

Wicestarost a - Krzy sztof Plochocki

Czlonkowie Zarzqdu: t-ukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek
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