
Protokol Nr 23115

posiedzen ia Zarzqdu Powiatu Mi 6skiego
w dniu 22 czerwca 2015 r-

W posiedzeniu uczestniczYli :

Starosta - Antoni Jan TarczYnski
Wicestarosta - Krzysztof F'lochocki

czlonkowie Zarzqdu: t-ukasz Bogucki
Marek Pachnik
Piotr Wieczorek

orazt Danuta Strejczyk - {iekretarz Powiatu
Teresa BEk - Skarbrnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz -- nacz. Wydz. Oswiaty i Promocji
Urszula Soroka -z-canacz. Wydz. Oswiaty iPromocji
wojciech osiriski - nacz. wydz. Gospodarki Nieruchomosciami

Grzegorz Zielinski - Wojt Gminy Sienntca

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcie Posiedzenia.
2. Przyjgcie Porzqdku obrad'
3. lnformacja o dzialalno$ci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.

4. Rozpatrzenie wnioskow do projektow uchwal i innych materiatow na Vll sesjq

Rady Powiatu Mitiskiego.
5. podjqcie uchwal w sprawie udzielenia upowazniefi pracownikowi Powiatowego

Ceniium Pomocy Rodzinie w Minsku Mazowieckim

6. Podjqcie
Urzqdu P
projektu
Spoleczn go Programu Operacyjnego Wojewodztwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020'
7. Podjqcie uchwaty w sprawie udzielenia upowaznienia Zastqpcy Dyrektora

powiatowego Ur2qdu Pracy w Minsku Mazowieckim do realizaqi projektu

wspolfinanJo*"n"g1o ze Srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego w

ramach Regirlnalnego Prog ram u Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020-
8. Podjqcie uchwaty w sprawie ogloszenia przelargu na sprze-daz nieruchomoSci

potoionej w Miniku Mazowieckim przy ulicy Stankowizna 42144'

g. podjgcie uchwaly w sprawie zatwirerdizenia konkursu na stanowisko dyrektora

Zespolu Szk6t trli t im. Kazimierza\, ielkiego w Mirisku Mazowieckim'

10. SprawY o6wiatowe.
11. SprawY drogowe.
12. podjqiie uciwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na2015 rok'

13. SprawY ro2ne.
14. Przyjqcie protokofu posied zenia w dniu 8 czerwca 2015 r.

1 5. Zamkniqcie Posiedzen ia.



Ad. 1

Ad.2

Starosta - Antoni Janf arczynski otworzyl posiedzenie'

Starosta przeclstawit porzqdek posiedzenia, ktory zostal przyjqty jednogfo6nie.

Ad.3
Starosta - Antoni JanTarczyriski poinformowal o nastqpujqcych sprawach:

- nastqpilo podsumowanie projektu ,,Budowanie kompleksowego systemu

wspomagania rozwoju szkril i placowek w powiecie minskim",
- odbyty-siq eliminacje Powiatowej Olimpiady wiedzy o gospodarstwie domowym i

przedsiqbiorczo6ci,
- podpiiana zostala umowa z Wojewodq Mazowieckim w ramach Narodowego
programu Przebudowy Drog Lokalnych na drogq powiatowq Minsk Mazowiecki -
Wolka Czarninska i podpisano aneks do umowy na drogq Kaluszyn - Mrozy -
Latowicz,
- uczestniczyl w sesjach rad gmin Jakubow i Latowicz,
- oddano do uzytkowania ul. Grzeszaka w Minsku Mazowieckim, na ktorq Powiat

Minski udzielil pomocy finansowe1,
- zlo1ona zostata skarga do Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w sprawle

nieruchomo$ci w Jatrowie.- ogtoszenie wyroku odbqdzie siq 29 czerwca br.,

- podpisana zostata umowa z Bankiem Spoldzielczym na obstugq kasowq i bankowq,

nowe konta bgdq obowiqz'1wac od 1 lipca br.

- odbylo siq 
-posiedzenle 

Komisji Bezpieczenstwa i Porzqdku, kt6rego glownym

tematem byt program zapr:lbiegania przestqpczoSci,

- odbyty rig' ttt- Oni Powiatu Minskiego, w ramach ktorych odbyty siq igrzyska

samorzqdowe.
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki poinformowal, 2e uczestniczyl w uroczystej

sesji Rady Gminy Halinow z okazji 21-lecia powstania samorzqdu terytorialnego.

Ad.4
Starosta powiedzial, ze podczas posiedzeh komisji, w kt6rych uczestniczyl nie

zgloszono uwag do porzqclku obrad i przedstawionych materialow.

Wicestarosta'powiedzial, 2e informowal o rozszerzeniu porzqdku obrad o

uchwalenie Lokalnego Prggramu Rozwoju PrzedsiqbiorczoSci.
Starosta powiedzial, ze jest konieczne podjqcie uchwaty w sprawie uchylenia

uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Minsk Mazowiecki na

realizaqq zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Minsk Mazowiecki -
Mrozy", poniewaz to zadanie w takiej formule nie moze byc realizowane.

Zadanip zostanie zrealizowane i zaplacone bezpo5rednio z budzetu Powiatu w

niezmienionej wysoko5ci. W odniesieniu do projektu Lokalnego Programu Rozwoju
przedsiqbiorizoSci powiedzial, ze nie zgadza sig na takq formq Programu, poniewaz

pociqga za sobq potrzebne srodki finansowe, m.in. na etaty. Ponadto zakres

i"r"i"y"rny wykracza poza nasze kompetencje np sprawa planow zagospodarowania

przesirzennego i pozyskiwania terenow inwestycyjnych pvez gminy' Projekt
'progrrr, roital poddany konsultacjom spolecznym. Projekt w obecnej formule

wymaga zmian i ewentualnie podjqc na sesji wrze6niowel'
Wicestarosta wymienit zmiany wprowadzane w trakcie konsultacji:

- na stronie 18 nie ma wydzialu finansowego'



- rozwoj otoczenia biznesu - Powiatowy Urzqd Pracy ma w swoich zadaniach takie

dzialania,
- na stronie 22 zoslal wykre6lony Wydziat Oswiaty i Promocjijako pienruszy - pienruszy

jest urzqd pracy, ktory moi:e byc wspomaganY przez wydzial
- powotanie petnomocnika starosty ds. inwestycji i utworzenie powiatowego centrum

obslugi inwestora - nie jes;t to w kompetencjach wydzialu, przeniesione zostanie do

urzqdu pracy, bo tak powinna byc taka informacja,
- zadanie 3.10 - stworzenie serwisu dla wszystkich firm z powiatu zainteresowanych

wlasnq promocjq w irrternecie - pozostawic z uwagQ, ze istnieje branzowy katalog firm

ito zadanie mozna uznac.iako zrealizowane,
- realizaqa programow szkoleniowych podnoszqcych kwalifikacje zarzqdzajqcych

lokalnymi firmami - realizuje powiatowy urzqd pracy,

- wspolpraca samorzqdu z organizacjami pozarzqdowymi dzialaiqcymi na rzecz

przedsigbiorczo6ci - obowiqzuje roczny projekt wspolpracy,
- procedury iwspolpnaca finansowa - okre6la ustawa,
- warunki wspolpracy pozafinansowej mogE byc kontynuowane'
Zwrocil uwagg, ze wie|e postanowien Strategii Rozwoju Powiatu nie zostalo

realizowanycft,'ro*r,iez tenr projekt bgdzie realizowany tylko w ramach posiadanych

Srodkow.
pani Teresa Bqk stwierdzila, ze wiele zadan naktadanych tym programem nie

mogq byc finansowane ze Srodkow wtasnych powiatu, a niektore zadania wystqpujq w

ramach realizowanych zadan, ale powinny byc wykazywane tam Srodki wtasne,

niektore zadania sq finansowane z dotacji'
Starosta zaproponowal uchwalenie programu na wrzeSniowej sesji'
pani Sekreiar= powiedziala,2e Strategia Rozwoju Powiatu Minskiego na lata

2006 - 202A. Wsrod niejwazniejszych celow strategii jest zwiqkszenie lokalnej

gospodarki, poprawa warunkow do inwestowa poprawa jakosci

["pit"t, ludzkiego i spotecznego w powiecie. S e operacyjne np.

wspieranie tot*o1u o'bszarow wiejskich, rozwoj oczenia biznesu'

W iym celu postal Program Promocji Pracy i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy. W

zwiqzku zlym czy ten prograr byl analizowany pod kqtem naszej strategii i przyjqtego

w 2012 r. progr"mu i ciV nie nalezaloby zweryfikowac i zmienic pewnych dzialan

wy2szej randze niz Program.
Wicestarosta op6wiedziat sig za uchwaleniem programu na najblizszej sesji, bo

bqdzie mozna ujqc te roz:strzygnigcia jako czqSc strategii przy 1ej nowelizacji. Je6li

ja't<ieS dzialanie'bqdzie mialo st<utt<i finansowe, to o tym bqdzie musiala decydowac

odrqbna uchwala.
pani Urszula Soroka poinformowala, ze konsultacje truuaty od 8 do 19 czerwca

br, program byt zamieszc>zony na stronie internetowej powiatu, dokumenty zostaly

*yri"n6 do miast i gmin powiatu minskiego, przedstawicieli organizacji

pozarzqdowych, plrzedstiwicieli przedsiqbiorcow, naczelnikow i dyrektorow

powiatowy.h l"dno*tek organizacyjnych. Uwagi. nieprawidlowa liczba mieszkancow

gminy Hilinow i gminy Miozy oraz liczba miejscowo6ci na terenie gminy, glowne

ipr"*y na terenie-powiatr.r; zadanie 1.3 - zamiana wydzialu finansowego wydziatem

inwestycji, zadanie 1.4 - nale2y rozwinqc i uwypuklic w programie rolg miejscowych

planow zagospodarowania przestrzennego, propozycja rozszerzenia istniejqcego

inkubatora przedsigbiorczosci, wykreslenie zadan 2.1. - 2.4., zadanie 2.5 - wydziaN

oSwiaty i promocji nie ma w swoim zakresie zadart z zakresu wspolpracy z

przedsiqbiorcami, zadanig 3.13 - umieszczenie jako 2r6dla danych instytucji urzqdu

pracy, w programie slabo zaakcentowana jest tzw. renta warszawska czyli sqsiedztwo



najwiQkszego w Polsce organizmu gospodarczego, konieczno5c ograniczenia
powszechnego negatywnr::go nastawienia spolecznoSci do lokalizacii wiqkszych

inwestycji na terenie powiatu, konieczno66 podjqcia dzialan na rzecz zmiany

wizerunku przedsiqbiorcy jako wyzyskiwacza i prywaciarza, utworzenie grupy

ekspertow o nazwie anir:rlowie biznesu przedsigbiorcy mogq miec naturalnq

sklonnosc do traktowania nowopowstajqcych przedsiqbiorstw jako potencjalnej

konkurencji.
Staiosta opowiedzial sig za nieprzyjmowaniem zalqcznika oraz weryfikacjq

programu, jest przeciwny z:a przyjmowaniem programu w przedstawionej wersji.

Radny Marek Pacl'rnik powiedzial, ze dyskusja tnrua na temat wqtpliwoSci i

niedoskonalosci tegcl projerktu, dlatego nie nalezy sig spieszyc z jego uchwaleniem.

Radny t-ukasz Bogucki opowiedzial siq za przyjqciem strategii na najblizszej

sesji po dopracowaniu przezwicestarostq i wniesieniu potrzebnych poprawek.

Radny Piotr Wieczorek poparl zdanie przedmowcy.
Pani Skarbnik zapyllala przez kogo zostaf przygotowany ten program i czy byly

wcze6niejsze ustalenia, co ma zawierac.
Wicestarosta powiedzial, 2e 3 podmioty: Europejskie Centrum

przedsiqbiorczo6ci, Zwiqzek Pracodawcow Warszawy i Mazowsza i Wojewodzki

Urzqd Pracy opracowywaly projekt ,,Przygotowanie modelowego programu rozwoJu

przedsiqbiorczosci w powiecie minskim" wspotfinansowanego ze Srodk6w Unii

Europejskiej Kapitat Ludzki. Powiat minski w niniejszym projekcie petni rolq partnera

wspierajqcego tzn. na terenie minskim grupa ekspert6w przeanalizowata sytuacjq i

przygotowala program modelowy, jak dalej powiat ma siq rozwijac.

Starosta stwierdzil, ze program musi byc dopracowany, tym bardziej jeSli ma

sluzyc jako modelowy. Zwrocit siq z prosbq do wicestarosty o dopilnowanie zmian i

przedstawienie ostatecznelj wersji programu.
Starosta powiedzial',2e na sesji przewidziane jest podjqcie uchwaly w sprawie

wyrazenia zgody na przekazanie w drodze darowizny Gminie Siennica nieruchomo5ci

st'anowiqcej-wlasnosc Powiatu Minskiego, poniewal zostal zlo2ony wniosek przez

Gminq Si"nni"a o wcze6niejsze przekazanie nieruchomoSci szkolnych w Siennicy.
pan Grze gorzZieliirski - Wojt Gminy Siennica powiedzial, ze obiekty wymagajq

duzych naktadow inwestyr:yjnych, poniewaz niszczejq. Najpowazniejsza inwestycja to

system grzewczy i na ten Cel-chcemy ubiegac siq o Srodki unijne wspolnie z innymi

gminami Trzeb-a podjqc wiele dzialan remontowych, natomiast stan techniczny

Sudynkow po bylych warsztatach wskazuje na rozbiorkq. W zakresie prowadzonego

szkolnictwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej pojawiajq sig duze szanse

na pozyskanie pieniqdzy na klaiopracownie i doposazenie w inny sprzqt, budowq

matej farmy fotobotanicznel. Wszystkie prace galq

zgody konsenvatora zabyikow i wlasciciela tego

*"rryttt i" dziatania r"mo.,io*e i inwestycyjne rady

gminy trudno jest przekonac do wydatkowania
Wicestarori" p2yp,.mnial deklaracjg z posiedzenia Komisji OSwiaty dotyczqcy

kierunku technika ochrony Srodowiska, ktorego nie udato siq utworzycprzez kilka lat

w Siennicy. Zwrocll sig z pro6bq do w6jta, aby w kolejnym naborze mozna bylo

utworzyc ten kierunek w jr-'dnej ze szkol prowadzonych przez powiat'

WO.;t powiedzial, it-. od wrze5nia br. w szkole bqdzie nowy dyrektor, z ktorym

bqdzie crr-ciat omowic kierunki dzialan. wyraztl swojq opinig o wyrazeniu zgody na

utworzenie technika ochrrcny Srodowiska w szkole prowadzonel przez powiat. wojt

zgtosil wniosek o tozszerzenie katalogu celow, na ktore mogtby wykorzystac w

pizyszlosci budynki , rozwaZal mozliwb6c przeznaczenia czqsci na mieszkania



komunalne. Byla teZ propctzycja przeniesienia biblioteki i oSrodka pomocy spolecznej,
utworzenia domu pomocy spolecznej. Inwestycja objqlaby na pewno stworzenie
godziwych warunkow dla zbiorow muzealnych. Potrzebne jest rozszerzenie zakresu
wykorzystan ia n ieruchomo6ci o fu nkcje ogol nospoleczne.
Zarzqd Powiatu opowiedzilat sig za przekazaniem w formie darowizny nieruchomosci
w Siennicy przed uplywem okre6lonym w porozumieniu. Starosta powiedzial, ze
mozliwo6c rozszerzenia ziakresu zostanie sprawdzony, czy nie bgdzie to kolidowalo z
obowiqzujEcym porozumien iem.

Starosta przedstawil zmiany do pozostatych uchwal
- zmieniajqcej uchwalq w sprawie ustalenia rozktadu godzin pracy aptek
ogolnodostqpnych na terenie powiatu minskiego.
Material przyjqto bez uwag.
- zmieniajqcej uchwalg w sprawie okre6lenia przystankow komunikacyjnych, ktorych
wfascicielem lub zarzqdza.iqcym jest Powiat Miriski otazwarunkow i zasad korzystania
z tych przystankow - zmiana wykazu przystank6w.
Material przyjgto bez uwag.
- zmieniajqcej uchwalg w sprawie uchwaly budzetowej Powiatu Minskiego na 2015 r.,
w tym zmiany: dodanie zadania budowy chodnika w Halinowie, ktorego dokumentacjg
wykonuje gmina -250 tys. zt.; uzupelnienie kwoty 15 tys. zl. dla PSP na remonty; 30
tys. zt. na dodatkowe 4 etaty w Powiatowym Urzgdzie Pracy; dodatkowe wnioski
etatowe: 1 w PCPR, 1 rru Poradni w Minsku Maz., 0,5 w Poradni w Sulejowku;
zwiqkszenie o 31 tys. zt. na ogrodzenie ZSZ Nr 2.
Materiaf przyjqto bez uwag.

Ad.5
Pani Danuta Strejr:zyk - Sekretarz Powiatu powiedziala, 2e w zwiqzku z

chorobq dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Minsku Mazowieckim
konieczne jest podjqcie uchwal upowazniajqcych pracownika, poniewaz w jednostce
nie ma zastqpcy dyrektora. Nastqpnie kolejno przedstawifa uchwafy, do ktorychZarzqd
Powiatu nie zgfosil uwag.

Zarzqd Powiatu jednogNo6nie podjqN uchwaNq Nr 130/15 w sprawie
udzielenia upowa2nienia pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Mirisku Mazowieckim.

Zarzqd Powiatu jednogNoSnie podjql uchwaNg Nr 13'1115 w sprawie
udzielenia upowa2nienia pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Minsku Mazowieckim.

Zarzqd Powiatu jednoglo6nie podjql uchwalg Nr 132115 w sprawie
udzielenia upowa2nienia pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Mi6sku Mazowieckim.

zarzqd Powiatu jednogloSnie podjql uchwalg Nr 133/15 w sprawie
udzielenia upowa2nienia pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Mi6sku Mazowieckim.

Ad.6
Pani Danuta Strejcz,yk - SekretarzPowiatu omowita projekt uchwaty w sprawie

udzielenia upowaznienia Dyrektorowi Powiatowego Urzqdu Pracy w Minsku
Mazowieckim do podpisania wniosku, umowy i realizacji projektu wspritfinansowanego
ze Srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.



Zarzqd Powiatu podjql uchwaNq Nr 134t15 w sprawie udzielenia
upowa2nienia Dyrektorowi Powiatowego Urzqdu Pracy w Minsku Mazowieckim
do podpisania wniosku, umowy i realizacji projektu wsp6lfinansowanego ze
Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionainego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

Ad.7
Pani Danuta Strejc;lyk - Sekretarz Powiatu omowita projekt uchwaly w sprawie

udzielenia upowaznienia Dyrektorowi Powiatowego Urzqdu Pracy w Mirisku
Mazowieckim do realizacji projektu wsp6tfinansowanego ze Srodkow Europejskiego
Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego
Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 135115 w sprawie udzielenia
upowa2nienia Dyrektorowi Powiatowego Urzgdu Pracy w Mirisku Mazowieckim
do realizacji projektu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu
SpoNecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

Ad.8
Naczelnik Wydzialu Gospodarki NieruchomoSciami Wojciech Osinski

poinformowal, 2e minqt ok,nes wywieszenia wykazu na tq nieruchomoSc, w zwiqzku z
tym zostala przygotowana uchwala na ogloszenie przetargu. Zaproponowal
przeprowadzenie przetargu w dniu 2 wrzelnia 2015 r. Cena wywofawcza to 4 400 tys.
zl., do ceny naleZy dodac podatek VAT w wysokoSci 23o/o. WartoSc jest wyzna czona
wedlug przeznaczen ia w nowym pla n ie zagospoda rowan ia przestrzen nego.

Radny Piotr Wieczarek zapytal o zabezpieczenie terenu nieruchomoSci.
Pan Wojciech Osinski wyjaSnil, 2e na nieruchomosci zostaty przeprowadzone

prace porzqdkowe, wykoszono chwasty i trawg, pozbierano Smieci od ulicy
Stankowizna, zabezpieczono drzwi wejSciowe do budynku od ulicy, zabezpieczono
teren taSmq i wykonatro dokumentacjq fotograficznq, zamieszczono tablice
informacyjne na budynkach z napisem wstgp wzbroniony, budynek grozi
zawaleniem.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 136/15 w sprawie ogloszenia przetargu
na sprzeda2 nieruchonro6ci poNo2onej w Minsku Mazowieckim przy ulicy
Stankowizna 42144.

Ad.9
Naczelnik Wydziatu O6wiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2e

w dniu 9 czerwca br. odbyl sig konkurs na stanowisko dyrektora Zespolu Szkol
Nr 1 w Minsku Maz. Byly dwie kandydatki, komisja wybrala kandydaturg
dotychczasowej pani dyrel.(or - Malgorzaty Beczek.

Zarzqd Powiatu jednoglo6nie podjqN uchwaNg Nr 137115 w sprawie
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespolu Szk6N Nr 1

im. Kazimierza Wielkiego w Minsku Mazowieckim.



Ad. 10
Naczelnik Wydzialu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz przedstawila

propozycje nagrod dla ur;zniow szkot powiatowych za odniesione sukcesy, kt6rzy
przystqpili do roznych ogolnopolskich konkursow i olimpiad w mijajqcym roku szkolny.. Sebastian Sonta i Dantian Cudny - Zarzqd podjql decylq na posiedzeniu w dniu

20 kwietnia 2015 r.
. Daniel Kiszkurno - uczef Technikum w ZS Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego,

9 miejsce w XXV|ll Ollmpiadzie Wiedzy i UmiejqtnoSci Budowlanych - 300 zl.,. Dominika Gut - uczennica Gimnazjum w G|LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej,
laureatka Konkursu Biologicznego - 150 zl.,

. Mateusz Sterczewski - uczen Gimnazjum w G|LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej,
laureat Konkursu Mabmatycznego - 150 zl.,

. Wiktor Odziemczyk - uczen Gimnazjum w G|LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej,
laureat Konkursu Geograficznego - 150 zl.,

. Maciej Nyszko - uczern Liceum w G|LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej, laureat
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - 300 zl.,

. Katarzyna Sabak - uczennica Technikum w ZSE, finalistka XX Ogolnopolskiego
Turnieju Wiedzy i UmiejgtnoSci Handlowo-Menedzerskich - 300 zl.,

. Pawet Lorens - uczen Liceum Plastycznego w ZSE, finalista XXXIX Ogolnopolskiej
Olimpiady Artystyczne,lj - 300 zt.,

. Karol t-uniewski - uczen Liceum Ogolnoksztalcqcego w ZS Nr 1 im. Kazimierza
Wielkiego,2 zlote medale w Pucharze Polski Juniorow w Taekwon-Do lTF, 2 zlote
i 3 brqzowe medale w Mistrzostwach Swiata Juniorow, brqzowy medal w
Mistrzostwach Polski Juniorow, brqzowy i srebrny medal w Pucharze Europy w
Budapeszcie - 500 zf.

. dziewczqta z druzyny pitki siatkowej ZSE, zdobywczynie brqzowego medalu w
Szkolnej Lidze Siatkdwki Szkof Srednich, w tym Joanna Wqsak uznana za
najlepszq zawodniczkrT rozgrywajEcq - 500 zl.
Powiedziala, 2e ewentualnie Karol t-uniewski moze by6 nagrodzony w terminie
p62niejszy m - wraz z uczniami otrzym uj qcym i n ag rody i stypen d ia spo rlowe.

Zarzqd Powiatu zaarkceptowal przedstawione propozycje nagrod.
Pani Emilia Piotrkowicz poinformowala o wynikach z egzaminu gimnazjalnego,

ktore wskazujq, iz absolwenci Gimnalum z GiLO im. Polskiej Macierzy Szkolnej
przewyZszyli znacznie SrerJ n iq krajowq.

Ad.11
Pani Danuta Strejcz:yk - SekretarzPowiatu przedstawila:

- wniosek Zastqpcy Burmistrza Miasta Sulejowek w sprawie usytuowania urzqdzenia
do pomiaru prgdkosci w pasie drogowym drogi powiatowej 2284W - ulica Szosowa w
Sulejowku ptzy przedszkolu nr 2 otaz wyjaSnienia dyrektora Zarzqdu Drog
Powiatowych. Odbyta siq wizja lokalna z udzialem przedstawicieli ZDP, policji. Droga
la przeszla w 2013 i 2014 gruntownq modernizacjg, co przyczynilo siq do poprawy
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Analiza zdarzen drogowych z ostatnich 3 lat
wskazuje, ze w tym rniejscu nie dochodzilo do kolizji i wypadkow. ZDP zawnioskuje do
policji o objqcie przedmiotowego miejsca czgstszymi kontrolami policji w celu
monitorowania sytuacji.
Zarzqd Powiatu neg atywn ie zaop i n iowat wn iosek.
- wniosek architekta dzialajqcego na wniosek Wytworni Cukierniczej ESTA Agnieszka
i Stanislaw Czmiel Sp.j. o podtqczenie inwestycji na dzialce 97012 w Minsku
Mazowieckim do kanalizacjideszczowej projektowanejw ulicy Przemyslowejw Mirisku



Mazowieckim. Inwestor zamierza zmieni6 sposob uzytkowania budynku. Na
zalqczniku pokaza n o sporiob za g os pod a rowa n i a te ren u .

Zarzqd Powiatu wyrazil zgodq.
- wniosek radnego Miasta Mirisk Mazowiecki Tomasza Plochockiego o wykonanie
przejscia dla pieszych i przejazdu dla rower6w w nasypie kolejowym w pasie
drogowym ul. Gen K. lsosnkowskiego i ul. ChruScielewskiego. Pani Sekretarz
odczytala rowniez pozytywnq opiniq ZDp. obecnie przejazd jest wqski, dajqcy
mozliw<r6c przeiazdu naprzemiennego w jednym i drugim kierunku, nie ma chodnika
ani Sciezki rowerowej. Du:zy i ciqgle narastajqcy ruch drogowy zmusza gestorow drogi
powiatcrwej do podjgcia inicjatywy zmierzajqcej do zaprojektowania i wykonania
nowych docelowych rozwii4zan.
Starosta poinformowal, 2<t' spotkal siq z Burmistrzem Miasta i Wojtem Gminy Mihsk
Mazowiecki. Ustalilismy,2e ka2dy z samorzqdow wystqpi do PKP o rozwa2enie
mozliwo6ci wykonarria takiego przejScia w ich obiekcie. Koncepcja na dodatkowy
przeiazd i przejScie dla pieszych powstala w okresie, gdy miasto zarzqdzalo drogami
powiatowymi na terenie miasta, ale nie doszlo do jej zrealizowania.
Zarzqd Powiatu pozytywniie zaopiniowal wniosek.

A.d.12
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaly w sprawie zmian

w budzecie Powiatu na 2A15 rok. Wyjasnila, 2e zmiany polegajq na zmianie planu
dochodow i wydatkow zwiqzanych ze zmianq kwot dotacji celowych przekazywanych
z budzetu panstwa, przeniesieniu wydatkow miqdzy $$ w ramach tego samego dzialu
w zakresie wydatkow biezqcych i dotyczyty:
- Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Minsku Maz.,
- Zespolu Szkot Specjalnych w lgnacowie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Minsku Maz.,
- Domu Pomocy Spofecznej w Kqtach,
- Zespolu Szkol Zawodow'ych Nr 2 w Mirisku Maz.

Nastqpnie przeprowadzonrc gfosowanie, w kt6rym za podjgciem uchwaly czlonkowie
Zarzqdu gtosowa li niastqpujqco:
- Starosta - Antoni Janf arczynski - za podjqciem uchwaly,
- Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki- za podjgciem uchwafy,
- Czlonek Zarzqdu - t-ukariz Bogucki - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marel,< Pachnik - za podjqciem uchwaty,
- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjqciem uchwaty.

Glosow przeciwnych iwstrzymujqcych siq nie bylo.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 138/15 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2015 rok.

Ad. 13
Pani Teresa Bqk poinformowala, ze dyrekcja Powiatowy Urzqd Pracy w Minsku

Maz. zwrocila siq, aby w zwiqzku ze zmianq rachunku bankowego od 1 lipca,
uruchomic wynagrodzenia za miesiqc czerwiec wczesniej 24 czerwca. Zaproponowala
przyspieszenie wypfaty wynagrodzeri na 25 czerwca dla wszystkich jednostek
zmieniajqcych obstugg bankowq, w tym dla Starostwa.
Zarzqd Powiatu wyrazil zgrodg.



Wicestarosta w odrriesieniu do organizacji lll Dni Powiatu Mifiskiego powiedzial,
ze od Zarzqdu Powia_tu_powinien wyjS6 wyra2ny przekaz za bardzo dobize wykonanq
pracQ przez pracownikow Wydziafu Oswiaty i Promocji, tym bardziq, Ze wykonywanqw niedzielg. Podczas obchodow frekwencja byta bardzo du2a, bardzo dobra
organizaqa wielkiej im;rrezy. Zaproponowal wyroznienie w postaci nagrody
finansowej.

Starosta powiedzial, 2e bqdzie to uwzglgdnione przy nagrodach rocznych.

4d.14
Protokot posiedzenia w dniu 8 czenryca 2015 r. zostaf przyjgty jednogtosnie.

Ad. 15
Zamkniqcie posied;lenia.

Starosta - Antoni Jan Tarczvriski

Wicestarosta - Krzysztof Plochrccki

Czlonkowie Zarzadu: t-ukasz l3ogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek


